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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

542. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 
и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.3.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА  
ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за информатичко општество и администрација 
му престанува користењето на движната ствар, и тоа:  
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Член 2 

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Агенцијата за адми-

нистрација. 

 

Член 3 

Министерот за информатичко општество и адми-

нистрација склучува договор со директорот на Агенци-

јата за администрација, 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. 44-206/1 Заменик на претседателот 

14 март 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

543. 

Врз основа на член 65 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 и 190/16), Владата на Република Маке-

донија, на седницата, одржана на 14.3.2017 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА  

НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари - деловен објект интернет клуб на 

КП.бр.8190 во КО Охрид 1, на Булевар “Туристичка” 

бб и тоа:  

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б1, влез 1, 

кат приз., број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, 

со површина од 27 м2 и 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б1, влез 1, 

кат 1, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со 

површина од 14 м2, 

во корист на Република Македонија во Катастарот 

на недвижностите. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 44-284/1 Заменик на претседателот 

14 март 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

544. 

Врз основа на член 42, став (3) 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 и 190/16), Владата на Република Маке-

донија, на седницата, одржана на 14.3.2017 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВА-

ЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ 

КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВО-

ЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ  

НА ОТПАД 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Акционерско-

то друштво за производство на електрична енергија, 

Електрани на Македонија, во државна сопственост, 

Скопје да спроведе постапка за избор на правно лице 

кое врши дејност или поседува лиценца за собирање 

и/или транспортирање на отпад, на движни ствари – 

отпадни гуми кои немаат вредност односно се дотра-

ени, неупотребливи и технолошки застарени и не мо-

жат да се продадат или разменат како такви, согласно 

со Извештај за отпадни гуми бр.13-936/3 од 17.2.2017 

година и Одлуката за усвојување на Извештајот за от-

падни гуми бр. 02-960/8/12 од 21.2.2017 година, доне-

сена од Управниот одбор на Акционерското друштво 

за производство на електрична енергија, Електрани на 

Македонија, во државна сопственост, Скопје. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-387/1 Заменик на претседателот 

14 март 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
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545. 

Врз основа на член 65 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 и 190/16), Владата на Република Маке-

донија, на седницата, одржана на 14.3.2017 година, до-

несе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП бр.9106 за 

КО Центар 1 на ул. „Покриена Чаршија“ бр.37Б лок.13  

и тоа: 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б1-17, 

влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена 

на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина 

од 38 м2 и 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б1-17, 

влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, намена 

на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина 

од 41 м2, 

во корист на Република Македонија во Катастарот 

на недвижности.  

  

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-391/1 Заменик на претседателот 

14 март 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

546. 

Врз основа на член 18 став (4) 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 и 190/16), Владата на Република Маке-

донија, на седницата, одржана на  14.3.2017 година, до-

несе  

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖ-

БАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА  

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Гео-

лошки завод на Република Македонија му преста-

нува користењето на недвижни ствари кои се наоѓа-

ат на ул. „Климент Охридски“ бр. 15, Скопје, на КП 

бр. 10074, КО Центар 1, со вкупна површина од 381 

м 2 и тоа: 134 м2 на приземје, 240 м2 на мезанин и 

7 м2 на помошни простории на мезанин, запишани 

во Имотен лист бр. 96347, сопственост на Републи-

ка Македонија. 

 

Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се да-

ваат на трајно користење, без надоместок на Службата 

за општи и заеднички работи на Владата на Република 

Македонија. 

 

Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Геолошкиот завод 

на Република Македонија и Службата за општи и заед-

нички работи на Владата на Република Македонија, во 

рок од осум 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. 44-536/1 Заменик на претседателот 

14 март 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

547. 

Врз основа на член 15 став 1 алинеја 1 од Зако-

нот за управување со конфискуван имот, имотна 

корист и одземени предмети во кривична и прекр-

шочна постапка („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 

160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Ма-

кедонија, на  седницата, одржана на 14.3.2017 го-

дина, донесе   
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О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА-

ТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА СТАТУТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ  

СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за изменување и дополнување на Статутот на 

Агенцијата за управување со одземен имот, бр. 01-

310/1  од 14.3.2017 година, донесена од Управниот од-

бор на Агенцијата, на седницата одржана на 14  март 

2017 година.                

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-538/1 Заменик на претседателот 

14 март 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

548. 

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 

192/15, 61/16 и 172/16), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на  14.3.2017година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕ-

РОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕД-

ВИЖНОСТ 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 ул.„Село„„ во Скопје, на КП бр.954/1, КО 

Илинден.   

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-631/1 Заменик на претседателот 

14 март 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

549. 

Врз основа на член 78 став 4 од Законот за здравје-

то на растенијата („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10,17/11, 148/11, 

69/13, 43/14,158/14, 149/15 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата, одржана на 14.3.2017 

година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-

ЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЛАБОРАТОРИСКИ АНАЛИЗИ И  

ТЕСТОВИ 

 

Член 1 

Во Oдлуката за висината на надоместокот за врше-

ње на лабораториски анализи и тестови („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 198/14, 143/15 и 

126/16) во член 2 точка 1)  зборот „ELISA” се брише. 

Точката 3) се менува и гласи: 

„Дијагностицирање на вируси, бактерии и габи во 

растенија, растителни производи и семе според офици-

јалните ЕРРО протоколи, ELISA  метод – 850,00 де-

нари“. 

Во точката 6) зборовите „(PCR-екстракција на ДНК 

и тест)“ се заменуваат со зборовите „PCR тест“. 

Точката 7) се менува и гласи: 

„Молекуларна дијагностика на нематоди, инсекти, 

бактерии, габи, вируси и вироиди во материјал од рас-

тително потекло според официјалните ЕРРО прото-

коли, PCR тест – 2.770,00 денари“. 

По точката 7) се додава нова точка 8) која гласи: „8) 

Дијагностицирање на габи во растенија, растителни 

производи и семе, метод на микроскопирање, инкуба-

ција во влажна комора – 500,00 денари“. 

Точките 8) и 9) стануваат точки 9) и 10). 

 

Член 2 

Во членот 3  по точката 10) се додаваат четири нови 

точки 11), 12), 13) и 14) кои гласат: 

„11) Испитување ‟ртност на семе кај земјоделски 

растенија по количество партија – 708,00 денaри; 

12) Испитување на маса од 1000 зрна семе кај зем-

јоделски растенија по количество партија– 330,00 

денaри; 

13) Испитувања на процент на влага во семе кај 

земјоделски растенија по количество партија, со печка 

со константна температура - 472,00 денaри и 

14) Испитување чистота на семе кај земјоделски 

растенија по количество партија и одредување (детер-

минација) на други видови семиња во чистото семе-

590,00 денaри.” 
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Член 3 

По членот 3 се додава нов член 3-a кој гласи:  

 

„Член 3-a 

Висината на надоместокот за вршење на лаборато-

риски анализи и тестови во Државната фитосанитарна 

лабораторија по тип на анализа, користен метод, по 

еден примерок од храна и храна за животни од расти-

телно потекло со вклучен данок на додадена вредност 

изнесува: 

1) Определување на содржина на нитрати и/или 

нитрити кај зеленчук и производи од зеленчук - 

3.204,00 денари; 

2) Определување на содржина на слободен сулфур 

диоксид во вино и производи од грозје и вино - 295,00 

денари; 

3) Определување на содржина на вкупен сулфур 

диоксид во вино и производи од вино - 295,00 денари; 

4) Определување на вкупна киселост (како винска 

киселина) во  вино и производи од грозје и вино - 

295,00 денари; 

5) Определување на содржина на редуцирачки ше-

ќер во вино и производи од грозје и вино - 295,00 де-

нари; 

6) Определување на pH во вино и производи од 

грозје и вино - 295,00 денари; 

7) Определување на патулин во овошни сокови и 

пире од овошје за доенчиња  и мали деца - 3.540,00 де-

нари; 

8) Определување на патулин во јаболков бистар и 

матен сок и пире - 3.540,00 денари; 

9) Определување на остатоци од пестициди со по-

мош на GC-MS скрининг метода во храна-овошје и зе-

ленчук, други земјоделски производи, бебешка храна 

од растително потекло и вино - 6.490,00 денари; 

10) Квантитативно определување на остатоци од 

пестициди со помош на GC-MS во храна-овошје и зе-

ленчук, други земјоделски производи, бебешка храна 

од растително потекло и вино (конвенционално и ор-

ганско производство) - 4.835,00 денари; 

11) Определување на содржина на сурови влакна во 

храна за животни - 1.770,00 денари; 

12) Определување на содржина на сирови влакна во 

овошје, зеленчук и нивни преработки - 1.770,00 де-

нари; 

13) Определување на содржина на азот во протеин-

ски и непротеински соединенија -  овошје, зеленчук, 

жита и нивни преработки - 2.124,00 денари; 

14) Определување  на содржина на масти во овошје, 

зеленчук, жита и нивни преработки - 1.888,00 денари; 

15) Определување на  содржина на редуцирачки и 

вкупни шеќери во овошје, зеленчук и нивни преработ-

ки - 2.360,00 денари; 

16) Определување содржина на сол во овошје, зе-

ленчук и нивни преработки - 1.180,00 денари; 

17) Определување на содржина на вкупни полифе-

ноли во вино - 295,00 денари; 

18) Определување на содржина на глицерол во вино 

- 295,00 денари; 

19) Определување на содржина на глуконска кисе-

лина во вино - 295,00 денари; 

20) Определување на содржина на сорбинска кисе-

лина во вино - 295,00 денари; 

21) Определување на содржина на CO2  во вино - 

295,00 денари; 

22) Определување на содржина на лимонска кисе-

лина во вино - 295,00 денари; 

23) Определување на содржина на глукоза во вино - 

295,00 денари; 

24) Определување на содржина на фруктоза во вино 

- 295,00 денари; 

25) Определување на содржина на редуцирачки ше-

ќер во вино - 295,00 денари; 

26) Определување на содржина на испарливи кисе-

лини во вино - 295,00 денари; 

27) Определување на содржина на млечна киселина 

во вино - 295,00 денари; 

28) Определување на содржина на винска киселина 

во вино - 295,00 денари; 

29) Определување на густина во вино - 295,00 де-

нари; 

30) Определување на содржина на вкупни киселини 

во вино - 295,00 денари; 

31) Определување на содржина на етанол во вино - 

295,00 денари; 

32) Определување на содржина на јаболкова кисе-

лина во вино - 295,00 денари; 

33) Определување на pH во вино - 295,00 денари; 

34) Определување на содржина на глукоза/фруктоза 

во вино - 295,00 денари; 

35) Определување на содржина на глукоза во полу-

суво вино - 295,00 денари; 

36) Определување на содржина на фруктоза  во по-

лусуво вино - 295,00 денари; 

37) Определување на содржина на глукоза/фруктоза  

во полусуво вино - 295,00 денари; 

38) Определување на содржина на редуцирачки ше-

ќер  во полусуво вино - 295,00 денари; 

39) Определување на абсорбанца 420nm во вино - 

295,00 денари; 
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40) Определување на абсорбанца 520nm во вино  - 

295,00 денари; 

41) Определување на абсорбанца 620nm во вино - 

295,00 денари; 

42) Определување на содржина на слободен сулфур 

диоксид во вино - 295,00 денари; 

43) Определување на содржина на вкупен сулфур 

диоксид во вино - 295,00 денари; 

44) Определување на содржина на вкупна киселост 

во вино - 295,00 денари; 

45) Определување на содржина на јаболкова кисе-

лина во вино во фаза на ферментација - 295,00 денари; 

46) Определување на содржина на испарливи кисе-

лини во вино во ферментација - 295,00 денари; 

47) Определување на pH во вино во ферментација - 

295,00 денари; 

48) Определување на содржина на редуцирачки ше-

ќер во вино во ферментација - 295,00 денари; 

49) Определување на содржина на вкупни киселини 

во вино во ферментација 295,00 денари; 

50) Определување на густина во вино во фермента-

ција - 295,00 денари; 

51) Определување на содржина на CO2  во вино во 

ферментација - 295,00 денари; 

52) Определување на содржина на глукоза/ фрукто-

за во вино во ферментација - 295,00 денари; 

53) Определување на содржина на етанол во вино 

во ферментација - 295,00 денари; 

54) Определување на содржина на глукоза/ фрукто-

за во шира - 295,00 денари; 

55) Определување на Brix во шира - 295,00 денари; 

56) Определување на густина во шира - 295,00 де-

нари; 

57) Определување на содржина на вкупни киселини 

во шира - 295,00 денари; 

58) Определување на содржина на испарливи кисе-

лини во шира - 295,00 денари; 

59) Определување на содржина на винска киселина 

во шира - 295,00 денари; 

60) Определување на содржина на јаболкова кисе-

лина во шира - 295,00 денари; 

61) Определување на pH во шира - 295,00 денари; 

62) Определување на екстракт во шира - 295,00 де-

нари; 

63) Определување на содржина на редуцирачки ше-

ќер во шира - 295,00 денари; 

64) Определување на содржина на фруктоза во ши-

ра - 295,00 денари; 

65) Определување на содржина на глукоза во шира 

- 295,00 денари; 

66) Определување на содржина на амонијак во ши-

ра - 295,00 денари; 

67) Определување на содржина на алфа амино азот 

во шира - 295,00 денари; 

68) Определување на содржина на калиум во шира - 

295,00 денари; 

69) Определување на содржина на глуконска кисе-

лина во шира - 295,00 денари; 

70) Определување на содржина на етанол во шира - 

295,00 денари; 

71) Определување на содржина на глицерол во ши-

ра - 295,00 денари; 

72) Определување на содржина на млечна киселина 

во шира - 295,00 денари; 

73) Определување на GreyRot(A) во шира - 295,00 

денари; 

74) Определување на GreyRot (B) во шира - 295,00 

денари; 

75) Определување на содржина на AcidRot во шира 

- 295,00 денари; 

76) Определување на ферментативна активност во 

шира - 295,00 денари; 

77) Определување на LacticRot во шира - 295,00 де-

нари; 

78) Определување на содржина на органски кисе-

лини-винска, јаболкова, шикимска, млечна, килибарна 

и лимонска во вино и шира- 3.540,00 денари; 

79) Определување на содржина на биогени амини-

хистамин, путресцин, кадаверин, спермин, спермидин, 

2-фенилетиламин во вино- 3.540.00 денари; 

80) Квантитативна анализа на над 400 резидуи од 

пестицидиво овошје, зеленчук, нивни преработки, 

вино, бебешка храна  (кашички на база на овошје, зе-

ленчук, жита) со LC/MS/MS и GC/MS/MS - 6.608,00 де-

нари; 

81) Анализа на вино и шира со FOSS анализатор и 

класични техники со титрација со автоматски титратор 

HANNA за 28 параметри - 2.950,00 денари; 

82) Анализа на вино во тек на ферментација со 

FOSS анализатор и класични техники со титрација со 

автоматски титратор HANNA за 9 параметри - 3.006,00 

денари; 

83) Изготвување на мислење по доставено барање 

од невладини организации и институции за област од 

статутарните надлежности на Државната фитосанитар-

на лабораторија и друга блиска област – 9.440,00 де-

нари; 
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84) Определување на процент на влага во брашно - 

260,00 денари; 

85) Определување на процент на пепел во брашно - 

260,00 денaри; 

86) Определување на процент на протеини во браш-

но - 260,00 денaри; 

87) Определување на процент на влажен глутен во 

брашно - 260,00 денaри; 

88) Определување на процент на влага во семе од 

житарки - 260,00 денaри; 

89) Определување на процент на протеини во семе 

од житарки - 260,00 денaри; 

90) Определување индекс на седиментација - тест 

по Zeleny, во семе од пченица- 260,00 денaри; 

91) Определување на процент на протеини во ориз - 

260,00 денaри; 

92) Определување на процент на влага во ориз - 

260,00 денaри; 

93) Определување на процент на масла , протеини и 

влага во семе од пченка - 354,00 денaри; 

94) Определување на процент на протеини и влага 

во сточен грашок - 295,00 денaри; 

95) Определување на процент на масла и влага во 

маслодајна репа - 295,00 денaри и 

96) Определување на процент на протеини, влага и 

масла во соја - 354,00 денaри.“ 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-658/1 Заменик на претседателот 

14 март 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

550. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите во државна соп-

ственост и со стварите во општинска сопственост 

(„Службен весник на Република Македонија“, 

бр.78/15, 106/15, 153/15  и 190/16) Владата на Ре-

публика Македонија, на седницата, одржана на 

14.3.2017 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ГРАДСКА ОПШТА  

БОЛНИЦА ,,8-МИ СЕПТЕМВРИ“ - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната 

здравствена установа Здравствен дом - Скопје му прес-

танува користењето на движните ствари и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-

на установа Градска општа болница ,,8-ми Септември“- 

Скопје. 

 

Член 3 

Директорот на Јавната здравствена установа Здрав-

ствен дом - Скопје склучува договор со директорот на 

Јавната здравствена установа Градска општа болница                 

,,8 - ми Септември“ - Скопје,  со кој се уредуваат  пра-

вата и обврските за движните ствари 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. 44-686/1 Заменик на претседателот 

14 март 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

551. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост (,,Службен 

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

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

седницата, одржана на 14.3.2017 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА 

КЛИНИКА ПО ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ ,,СВ.НАУМ  

ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната 

здравствена установа Здравствен дом - Скопје му прес-

танува користењето на движните ствари и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-

на установа Универзитетска клиника по хируршки бо-

лести ,,Св.Наум Охридски“ – Скопје. 

 

Член 3 

Директорот на Јавната здравствена установа Здрав-

ствен дом - Скопје склучува договор со директорот на 

Јавната здравствена установа Универзитетска клиника 

по хируршки болести ,,Св.Наум Охридски“ - Скопје,  

со кој се уредуваат правата и обврските за движните 

ствари 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. 44-687/1 Заменик на претседателот 

14 март 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

552. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15, 

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

на седницата, одржана на 14.3.2017 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА 

КЛИНИКА ЗА ТРАУМАТОЛОГИЈА, ОРТОПЕД-

СКИ БОЛЕСТИ, АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА  И 

ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР   

– СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната 

здравствена установа Здравствен дом - Скопје му прес-

танува користењето на движните ствари, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се да-

ваат на трајно користење без надомест на Јавната 

здравствена установа Универзитетска клиника за 

трауматологија, ортопедски болести, анестезија, ре-

анимација и интензивно лекување и ургентен цен-

тар  – Скопје. 

 

Член 3 

Директорот на Јавната здравствена установа 

Здравствен дом - Скопје склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Универ-

зитетска клиника за трауматологија, ортопедски бо-

лести, анестезија, реанимација и интензивно леку-

вање и ургентен центар  – Скопје, со кој се уреду-

ваат правата и обврските за движните ствари 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. 44-688/1 Заменик на претседателот 

14 март 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
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553. 

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост (,,Службен 

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

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

седницата, одржана на 14.3.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА  ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА  

КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ – СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната 

здравствена установа Здравствен дом - СКОПЈЕ му 

престанува користењето на движните ствари, и тоа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавна здравствена 

установа Универзитетска клиника за детски болести - 

Скопје. 

 

Член 3 

Директорот на Јавната здравствена установа Здрав-

ствен дом - Скопје, склучува договор со директорот на 

Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за 

детски болести - Скопје, со кој се уредуваат  правата и 

обврските за движните ствари од член 1 од оваа од-

лука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 44-689/1 Заменик на претседателот 

14 март 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

554. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита 

на културното наследство („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 

23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 

154/15, 192/15 и 39/16), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 14.3.2017 година, доне-

се  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ВЕРСКИОТ КОМ-

ПЛЕКС ШАРЕНА ЏАМИЈА ВО ТЕТОВО ЗА КУЛ-

ТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ,  

ПОТКАТЕГОРИЈА ИСКЛУЧИТЕЛНО ЗНАЧЕЊЕ 

 

Член 1 

Верскиот комплекс Шарена Џамија во Тетово, из-

граден во 1495 година (во натамошниот текст: Ком-

плексот) кој претставува споменик на културата се 

прогласува за културно наследство од особено зна-

чење, поткатегорија исклучително значење. 

Со прогласување на Комплексот за културно нас-

ледство од особено значење поткатегорија исклучител-

но значење, се овозможува: 

- трајно зачувување на Комплексот во изворна сос-

тојба, 

- создавање на поволни услови за опстанок на Ком-

плексот и задржување на интегритетот на сите подато-

ци што тој ги носи со себе како сведоштво, 

- ширење на сознанијата за вредностите и значење-

то на Комплексот и за неговата улога во културната 

идентификација, 

- оспособување на Комплексот според неговатата 

намена и значење, заради задоволување на културните, 

научните, едукативните, естетските, верските, економ-

ските, туристичките и другите потреби на граѓаните и 

општеството и 

- спречување дејствија, појави и влијанија со кои се 

врши или може да настане оштетување или дегради-

рање. 

Комплексот заради својата архитектонска, гра-

дежничка, историска, уметничка и документарна 

вредност, својствата како автентичност, единстве-

ност, разновидност, интегралност, зачуваност, ста-

рост и припадност, културната и техничката функци-

ја и културно, историско, уметничко и техничко зна-

чење, изразена преку нејзината градба, архитектон-

ската концепција и функционалната просторна орга-

низација, стилските влијанија и декоративните еле-
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менти на фасадите како и зачуваната живописна и 

уникатна внатрешна декорација, питорескно изведе-

на со безброј стилизирани флорални, геометриски 

мотиви и арабески во ентериерот, е сведоштво за ед-

но време кое е од поширок интерес за проучување на 

општествено економските и културно историските 

прилики во Република Македонија.  

  

Член 2 

Комплексот се наоѓа во подрачјето на општина Те-

тово, на КП 7970, КО Тетово 2, на ул.„Браќа Милади-

новци“ бр.97, со координати: север 42
0
 00‟ 21‟‟, исток 

20
0
 58‟ 00‟‟, на надморска височина од 486 м и зафаќа 

површина на објект џамија 246 м2,  турбе 37,6 м², чеш-

ма 4 м², површина на дворно место 678,4 м². 

 

Член 3 

За Комплексот се дефинираат следните   граници: 

КП 7970, КО Тетово 2, и се утврдува следниот опис на 

истите: 

- исток - источна граница на КП 7970 се граничи со 

КП 5581/2, дел од бул.„Илинденска”,  

- југ - јужната граница на КП 7970 се граничи со 

КП 7564  дел од ул.„Браќа Миладиновци“, 

- запад - западната граница на КП 7970 се граничи 

со КП 7954, зелен појас, парк,  

- север - северната граница на КП 7970 се граничи 

со КП 7954, зелен појас, парк.  

 

Член 4 

За Комплексот се утврдува една контактна зона, 

што ги зафаќа КП 7954 (парк), КП 5581/2 (улица дел), 

КП 7564 (улица дел), КП 7953 (трафостаница) и КП 

11923 (река дел), КО Тетово 3, со следниот опис на неј-

зините граници: 

- источната граница започнува од пресечната точ-

ка на речното корито (реката Пена КП 11923, КО Те-

тово 3) и оската на булеварот „Илинденска“ (КП 

13398, КО Тетово 3, на средината на мостот) и се 

движи во правец на југ по оската на булеварот 

„Илинденска“ (КП 5581/2, КО Тетово 2) до пресекот 

со оската на ул. „Браќа Миладиновци“ (КП 7564, КО 

Тетово 2), како точка на сечење со јужната граница 

на контактната зона, 

- јужната граница започнува од точката на сечење 

со источната граница на контактната зона и се движи 

во правец на запад по оската на улицата „Браќа Мила-

диновци“ (КП 7564, КО Тетово 2), до пресечната точка 

со правецот на оградниот ѕид на заштитеното добро 

„Куќата на Палоши“, односно со правецот на западната 

граница на КП 7954 (парк, зелен појас), како точка на 

сечење со западната граница на контактната зона, 

- западната граница започнува од точката на сечење 

со јужната граница на контактната зона и се движи во 

правец на север по источната страна на оградниот ѕид, 

односно западната граница на КП 7954 , по целата дол-

жина и натаму во истиот правец до средината на речно-

то корито (реката Пена, КП 11923, КО Тетово 3), како 

точка на сечење со северната граница на контактната 

зона, 

- северната граница започнува од точката на сечење 

со западната граница на контактната зона и се движи 

во правец на исток по средината на речното корито (ре-

ката Пена, КП 11923, КО Тетово 3), до точката на сече-

ње со источната граница на контактната зона, како зав-

ршна точка на описот на границите на контактната 

зона. 

 

Член 5 

За Комплексот се утврдува режим на заштита од 

прв степен со следниве мерки на заштита: 

- вршење конзерваторски зафати на објектите во 

Комплексот согласно методологијата за заштита на ва-

ков вид на објекти, поради зачувување на неговиот ав-

тентичен изглед, 

- одржување на сите изворни елементи на објектите 

во Комплексот  и преземање мерки на непосредна заш-

тита, како би се продолжил нивниот век на траење, 

- задржување на постојната состојба на архитекту-

рата и редовно одржување на конзервираните, рестав-

рираните и реконструирани елементи што го сочинува-

ат Комплексот, особено во поглед на типот на кровот и 

кровниот покривач, изгледот на фасадите и ентериерот, 

како и материјалите од кои се направени и техниката 

на изведба, вклучувајќи: тип на ѕидарија, боја на дрве-

нарија, тип на порти, врати и прозорци, 

-  чување и одржување на ѕидното сликарство,  

- задржување на постојната конфигурација, струк-

тура и изглед на придружните објекти (турбе, чешма), 

пристапните патеки и други карактеристични сод-

ржини,  

- превентивна заштита, санација, конзервација, фу-

мигација и други мерки на непосредна заштита на ар-

хитектурата,  фреските,  

- задржување на изворната функција на џамијата,  

- забрана за градба на нови објекти во дворот на џа-

мијата,  
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- задржување на постојниот габарит и постојниот 

изглед на објектите во Комплексот – висина и изглед 

на фасадите,  

- забрана за подигање на меморијални споменици и 

спомен - обележја во границите на Комплексот, 

- забрана за поставување рекламни паноа, антенски 

и други инсталации и било какви натписи на објектот, 

со исклучок на меѓународните знаци и  официјалните 

ознаки предвидени со прописите за заштита на култур-

ното наследство, 

- затскривање на сите видови водови од инфрас-

труктурата и инсталациите, односно обезбедување тие 

да не бидат видливи во просторот на Комплексот,  

- преземање на дејствија што може да предизвикаат 

промени на заштитеното добро или нарушување на ин-

тегритетот на заштитеното подрачје во постапка пред-

видена со прописите за заштита на културното наслед-

ство и за градење во заштитените подрачја,  

- исклучување на сите дејствија со кои може да се 

наруши автентичноста и интегритетот на ова заштите-

но добро. 

 

Член 6 

За контактната зона на Комплексот се утврдува ре-

жим на заштита од трет степен со следниве мерки на 

заштита: 

- задржување на постојната намена на отворените 

јавни простори (улици, зелен појас) и нивно одржува-

ње и доуредување, 

- задржување на постојната состојба на изградените 

објекти, со можност за градежни интервенции на нив 

со прилагоден архитектонски израз и ограничување во 

поглед на габаритот и катната височина. 

 

Член 7 

Покрај мерките на непосредна заштита од членови-

те 5 и 6 од оваа одлука, за Комплексот се утврдуваат и 

следниве други мерки на заштита:  

- хортикултурно уредување и одржување на двор-

ното место,  

- изработка, усвојување и примена на предвиде-

ните елаборати, програми, планови и слична доку-

ментација во поглед на безбедносната заштита и 

заштитата во случај на вооружен судир и природни 

непогоди, 

- обезбедување достапност на јавноста во Комплек-

сот на редовен начин во согласност со прописите за 

заштита на културното наследство, 

- задржување на Комплексот во соодветните урба-

нистички планови и вклучување на контактната зона 

во нив, 

- илуминација на  Комплексот,  

- превземање превентивни и корективни мерки про-

тив деструктивни ефекти од бучава, удари и вибрации 

предизвикани од машини и возила, 

- популаризација на Комплексот преку флаери, пла-

кати, рекламен материјал, публикации, организирани 

туристички посети и сл., 

- почитување, чување и одржување на Комплексот,  

- користење, презентација и популаризација на 

Комплексот. 

Заради остварување на целите на заштитата за Ком-

плексот и неговата контактна зона можат да се утврдат 

и други мерки на заштита согласно Законот за заштита 

на културното наследство. 

Дејствата што може да предизвикаат промени на 

Комплексот или да го нарушат неговиот интегритет се 

преземаат во постапка предвидена со прописите за 

заштита на културното наследство. 

 

Член 8 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 44-781/1 Заменик на претседателот 

14 март 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

555. 

Врз основа на член 9 и 10 од Законот за ревизија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/2010, 135/2011, 188/2013, 43/2014, 138/2014, 

148/2014, 145/2015, 192/2015 и 23/2016), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 3 март 

2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВА-

ЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

1. За вршител на должноста претседател на Советот 

за унапредување и надзор на ревизијата на Република 

Македонија, се именува Христина Келемен. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-1058/1 Заменик на претседателот 

3 март 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

556. 

Врз основа на член 9 став 5 од Законот за ревизија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/2010, 135/2011, 188/2013, 43/2014, 138/2014, 

148/2014, 145/2015, 192/2015 и 23/2016), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 3 март 

2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВА-

ЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 

 

1. На Соња Ѓелова Стојанова и се утврдува преста-

нок на функцијата претседател на Советот за унапреду-

вање и надзор на ревизијата на Република Македонија, 

поради истек на мандатот. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-1059/1 Заменик на претседателот 

3 март 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

557. 

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот 

за здравствената заштита (,,Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр. 43/12, 145/12, 87/13, 

164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 

154/15, 192/15, 17/16, и 37/16), Владата на Републи-

ка Македонија, на седницата, одржана на 14.3.2017 

година, донесе  

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ   НА ПРОГРАМАТА ЗА ЛЕКУ-

ВАЊЕ НА РЕТКИ БОЛЕСТИ ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2017 ГОДИНА 

 

1. Во Програмата за лекување на ретки болести 

во Република Македонија за 2017 година („Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 192/16) 

во делот I „ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕД-

СТВА”,   табелата се заменува со нова табела,  која 

гласи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во  „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-551/1 Заменик на претседателот 

14 март 2017 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 

 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

558. 

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот 

за Народната банка на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16) и точка 12 од 

Одлуката за методологијата за утврдување на макси-

малниот износ за распределба на резултатот од рабо-

тењето („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 26/17), гувернерот на Народната банка на Репуб-

лика Македонија донесе 
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У П А Т С Т В О 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТОДО-

ЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИ-

ОТ ИЗНОС ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА РЕЗУЛТАТОТ  

ОД РАБОТЕЊЕТО 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

1. Со ова упатство се пропишува спроведувањето 

на Одлуката за методологијата за утврдување на мак-

сималниот износ за распределба на резултатот од рабо-

тењето (во понатамошниот текст: Одлуката). 

Изразите определени во Одлуката соодветно се 

применуваат и во ова упатство. 

2. За потребите на утврдувањето на факторот за 

распределба при пресметката на максималниот износ 

за распределба на резултатот од работењето, банката е 

должна да го пополнува извештајот за утврдување на 

факторот за распределба (образец ФР), пропишан во 

главата II од ова упатство и да го доставува до Народ-

ната банка на Република Македонија (во понатамошни-

от текст: Народната банка). 

Извештајот од ставот 1 од оваа точка е составен дел 

на ова упатство.  

 

II. ИЗВЕШТАЈ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТОРОТ 

ЗА РАСПРЕДЕЛБА  

 

3. Извештајот за утврдување на факторот на распре-

делба (образец ФР) се состои од пет дела:  

- минимални капитални барања, согласно со точки-

те 4, 5, 6 и 7 од ова упатство;  

- дополнителни капитални барања, согласно со точ-

ките 8 и 9 од ова упатство; 

- заштитни слоеви на капиталот, согласно со точки-

те 10, 11 и 12 од ова упатство;  

- фактор на распределба, согласно со точките 13 и 

14 од ова упатство; 

- податоци за адекватноста на капиталот, согласно 

со точката 15 од ова упатство. 

 

Минимални капитални барања 

 

4. Редот бр. 1 ‒ „стапка на редовен основен капи-

тал“ се пополнува со примена на следниве правила: 

4.1. Во колоната бр. 5 ‒ „потребен капитал“ се вне-

сува производот на стапката од колоната бр. 4 и изно-

сот на активата пондерирана според ризиците прика-

жан во редот бр. 14 од колоната бр. 3. 

4.2. Во колоната бр. 6 ‒ „покриеност со РОК“ се 

внесува износот на редовниот основен капитал (РОК) 

од редот бр. 15 од колоната бр. 3 потребен за покрива-

ње на потребниот капитал од колоната бр. 5 од овој 

ред.  

4.3. Колоните бр. 7 и 9 од овој ред не се пополну-

ваат. 

4.4. Колоната бр. 8 ‒ „покриеност со ОК“ претста-

вува збир на износите од колоните бр. 6 и 7 и го дава 

вкупниот износ на потребниот капитал од колоната бр. 

5 што се покрива со основниот капитал (ОК). 

4.5. Колоната бр. 10 ‒ „покриеност со СС“ претста-

вува збир на износите од колоните бр. 8 и 9 и го дава 

вкупниот износ на потребниот капитал од колоната бр. 

5 што се покрива со сопствените средства (СС). 

5. Редот бр. 2 ‒ „стапка на основен капитал“ се по-

полнува со примена на следниве правила и редослед на 

пополнување на колоните од овој ред: 

5.1. Колоната бр. 5 ‒ „потребен капитал“ се попол-

нува со примена на правилата од точката 4 потточка 

4.1 од ова упатство. 

5.2. Во колоната бр. 7 ‒ „покриеност со ДОК“ се 

внесува износот на додатниот основен капитал (ДОК) 

од редот бр. 16 од колоната бр. 3 потребен за покрива-

ње на потребниот капитал од колоната бр. 5 од овој 

ред. Притоа, максималниот износ на ДОК којшто бан-

ката може да го користи за покривање на стапката на 

основен капитал (6%) е 1,5% од активата пондерирана 

според ризиците (редот бр. 14 од колоната бр. 3). 

5.3. Доколку банката не располага со доволен износ 

на ДОК за покривање на максималниот износ од пот-

точката 5.2 од оваа точка, го користи вишокот на РОК 

којшто не се користи за покривање на стапката на ре-

довен основен капитал (утврден како разлика помеѓу 

износот на РОК од редот бр. 15 од колоната бр. 3 и из-

носот од редот бр. 1 од колоната бр. 6) за покривање на 

недостатокот на потребниот капитал за исполнување 

на стапката на основниот капитал. 

5.4. Во колоната бр. 6 ‒ „покриеност со РОК“ се 

внесува износот на РОК што банката го користи за 

покривање на стапката на основниот капитал и е една-

ков на збирот на износот од редот бр. 1 од оваа колона 

и износот на недостатокот од потточката 5.3 од оваа 

точка.   

5.5. Колоната бр. 8 се пополнува со соодветна при-

мена на правилата од точката 4 потточка 4.4 од ова 

упатство. 
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5.6. Колоната бр. 9 од овој ред не се пополнува. 

5.7. Колоната бр. 10 се пополнува со соодветна при-

мена на правилата од точката 4 потточка 4.5 од ова 

упатство. 

6. Редот бр. 3 ‒ „стапка на адекватност на капита-

лот“ се пополнува со примена на следниве правила и 

редослед на пополнување на колоните од овој ред: 

6.1. Колоната бр. 5 ‒ „потребен капитал“ се попол-

нува со примена на правилата од точката 4 потточка 

4.1 од ова упатство. 

6.2. Во колоната бр. 9 ‒ „покриеност со ДК“ се вне-

сува износот на дополнителниот капитал (ДК) од редот 

бр. 17 од колоната бр. 3 потребен за покривање на пот-

ребниот капитал од колоната бр. 5 од овој ред. Притоа, 

максималниот износ на ДК којшто банката може да го 

користи за покривање на стапката на адекватност на 

капиталот (8%) е 2% од активата пондерирана според 

ризиците (редот бр. 14 од колоната бр. 3). 

6.3. Доколку банката не располага со доволен износ 

на ДК за покривање на максималниот износ од потточ-

ката 6.2 од оваа точка, го користи вишокот на ДОК кој-

што не се користи за покривање на стапката на основен 

капитал (утврден како разлика помеѓу износот на ДОК 

од редот бр. 16 од колоната бр. 3 и износот од редот бр. 

2 од колоната бр. 7) за покривање на недостатокот на 

потребниот капитал за исполнување на стапката на 

адекватност на капиталот. 

Максималниот износ на ДОК којшто банката може 

да го користи за покривање на недостатокот од ставот 

1 од оваа потточка е 2% од активата пондерирана спо-

ред ризиците (редот бр. 14 од колоната бр. 3).  

6.4. Во колоната бр. 7 ‒ „покриеност со ДОК“ се 

внесува износот на ДОК што банката го користи за 

покривање на стапката на адекватност на капиталот и е 

еднаков на збирот на износот од редот бр. 2 од оваа ко-

лона и износот на недостатокот од потточката 6.3 став 

1 од оваа точка, односно на максималниот износ од 

потточката 6.3 став 2 од оваа точка.   

6.5. Доколку вишокот на ДОК од потточката 6.3 

став 1 од оваа точка не е доволен за покривање на мак-

сималниот износ од потточката 6.3 став 2 од оваа 

точка, банката го користи вишокот на РОК којшто не 

се користи за покривање на стапката на основен капи-

тал (утврден како разлика помеѓу износот на РОК од 

редот бр. 15 од колоната бр. 3 и износот од редот бр. 2 

од колоната бр. 6) за покривање на недостатокот на 

потребниот капитал за исполнување на стапката на 

адекватност на капиталот. 

6.6. Во колоната бр. 6 ‒ „покриеност со РОК“ се 

внесува износот на РОК што банката го користи за 

покривање на стапката на адекватност на капиталот и е 

еднаков на збирот на износот од редот бр. 2 од оваа ко-

лона и износот на недостатокот од потточката 6.5 од 

оваа точка.   

6.7. Колоната бр. 8 се пополнува со соодветна при-

мена на правилата од точката 4 потточка 4.4 од ова 

упатство. 

6.8. Колоната бр. 10 се пополнува со соодветна при-

мена на правилата од точката 4 потточка 4.5 од ова 

упатство. 

7. Редот бр. 4 - „вишок/недостаток за покривање на 

минималните капитални барања“ го претставува вишо-

кот/недостатокот на РОК, ДОК, ОК, ДК и СС за покри-

вање на минималните капитални барања и се пополну-

ва на следниов начин:  

- во колоната бр. 6 се внесува разликата помеѓу из-

носот од редот бр. 15 од колоната бр. 3 и износот од ре-

дот бр. 3 од колоната бр. 6; 

- во колоната бр. 7 се внесува разликата помеѓу из-

носот од редот бр. 16 од колоната бр. 3 и износот од ре-

дот бр. 3 од колоната бр. 7; 

- во колоната бр. 8 се внесува збирот на износите од 

алинеите 1 и 2 од оваа точка; 

- во колоната бр. 9 се внесува разликата помеѓу из-

носот од редот бр. бр. 17 од колоната бр. 3 и износот од 

редот 3 од колоната бр. 9; 

- во колоната бр. 10 се внесува збирот на износите 

од алинеите 3 и 4 од оваа точка. 

 

Дополнителни капитални барања 

 

8. При пополнувањето на редот бр. 5 ‒ „дополни-

телни капитални барања“ банката ги има предвид сле-

дниве правила: 

8.1. Во колоната бр. 4 ‒ „стапка“ се внесува стап-

ката на дополнителните капитални барања (над 8% од 

активата пондерирана според ризиците) коишто треба 

да ги исполни банката врз основа на мерка презе-

мена/пропишана од гувернерот на Народната банка, 

согласно со Законот за банките. 

8.2. Колоната бр. 5 ‒ „потребен капитал“ се попол-

нува со примена на правилата од точката 4 потточка 

4.1 од ова упатство. 
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8.3. При пополнувањето на колоните бр. 6, 7, 8, 9 и 

10 се поаѓа од вишокот/недостатокот за покривање на 

минималните капитални барања од соодветните колони 

на редот бр. 4, утврден согласно со точката 7 од ова 

упатство. 

8.4. Доколку банката располага со вишок на РОК, 

ДОК и ДК којшто може да го користи за покривање на 

дополнителните капитални барања, може да го избере 

редоследот на покривање на овие барања. 

9. Редот бр. 6 ‒ „вишок/недостаток за покривање на 

минималните и дополнителните капитални барања“ го 

претставува вишокот/недостатокот на РОК, ДОК, ОК, 

ДК и СС за покривање на минималните капитални ба-

рања од редот бр. 3 и за покривање на дополнителните 

капитални барања од редот бр. 5 и се пополнува на 

следниов начин:  

- во колоната бр. 6 се внесуваат разликата помеѓу 

износот од редот бр. 15 од колоната бр. 3 и збирот од 

износите од редовите бр. 3 и 5 од колоната бр.6; 

- во колоната бр. 7 се внесуваат разликата помеѓу 

износот од редот бр. 16 од колоната бр. 3 и збирот од 

износите од редовите бр. 3 и 5 од колоната бр. 7; 

- во колоната бр. 8 се внесува збирот на износите од 

алинеите 1 и 2 од оваа точка; 

- во колоната бр. 9 се внесуваат разликата помеѓу 

износот од редот бр. 17 од колоната бр. 3 и збирот од 

износите од редовите бр. 3 и 5 од колоната бр. 9; 

- во колоната бр. 10 се внесува збирот на износите 

од алинеите 3 и 4 од оваа точка. 

 

Заштитни слоеви на капиталот 

 

10. Во колоната бр. 4 ‒ „стапка“ се внесуваат стап-

ките на заштитни слоеви на капиталот, пропишани од 

Народната банка, согласно со Законот за банките.  

Во редот за противцикличниот заштитен слој на ка-

питалот се внесува специфичната стапка на противцик-

личниот заштитен слој на капиталот, утврдена соглас-

но со регулативата на Народната банка за методологи-

јата за утврдување на стапката на противцикличниот 

заштитен слој на капиталот за изложености во Репуб-

лика Македонија. 

11. Колоната бр. 5 ‒ „потребен капитал“ се попол-

нува со примена на правилата од точката 4 потточка 

4.1 од ова упатство. 

12.  Редот бр. 7 ‒ „износ на заштитни слоеви на ка-

питалот“ претставува збир на редовите 8, 9, 10 и 11. 

Колоните бр. 6, 7, 8, 9 и 10 не се пополнуваат.   

 

Фактор на распределба 

 

13. Во редот бр. 12 ‒ „вишок РОК/заштитни слоеви 

на капиталот“ се внесува количникот на износот од ре-

дот бр. 6 од колоната бр. 6 и износот од редот бр. 7 од 

колоната бр. 5, којшто се множи со 100, односно се из-

разува во проценти. Овој ред се пополнува само за ко-

лоната бр. 6. 

14. Во редот бр. 13 ‒ „фактор на распределба“ се 

внесува: 

- 0, доколку процентот од редот бр. 12 е помал или 

еднаков на 25%; 

- 0,2, доколку процентот од редот бр. 12 е поголем 

од 25%, но помал или еднаков на 50%; 

- 0,4, доколку процентот од редот бр. 12 е поголем 

од 50%, но помал или еднаков на 75%; 

- 0,6, доколку процентот од редот бр. 12 е поголем 

од 75%, но помал од 100%; 

- 1, доколку процентот од редот бр. 12 е еднаков 

или поголем од 100%. 

 

Податоци за адекватноста на капиталот 

 

15. Во делот V. „податоци за адекватноста на капи-

талот“ во колоната бр. 3 се внесуваат податоци за акти-

вата пондерирана според ризиците (редот бр. 14), ре-

довниот основен капитал (редот бр. 15), додатниот ос-

новен капитал (редот бр. 16), дополнителниот капитал 

(редот бр. 17) и сопствените средства (редот бр. 18), 

прикажани во соодветните обрасци од Упатството за 

спроведување на Одлуката за методологијата за ут-

врдување на адекватноста на капиталот, на датумот за 

кој се известува.  

 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

16. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

У бр. 8288  

15 март 2017 година Гувернер, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
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559. 

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 

43/14, 153/15 и 6/16) и точка 12 од Одлуката за методо-

логијата за идентификување системски значајни банки 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

26/17), гувернерот на Народната банка на Република 

Македонија донесе 

  

У П А Т С Т В О 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕТОДО-

ЛОГИЈАТА ЗА ИДЕНТИФИКУВАЊЕ СИСТЕМСКИ  

ЗНАЧАЈНИ БАНКИ 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

1. Со ова упатство подетално се определува спрове-

дувањето на Одлуката за методологијата за идентифи-

кување системски значајни банки (во понатамошниот 

текст: Одлуката), односно: 

- начинот на утврдување на сумарната оцена на се-

која банка врз основа на пондерите на значајност на 

критериумите и пондерите на значајност на показате-

лите;  

- начинот на утврдување на интервалите и големи-

ната на интервалите на секоја поткатегорија на систем-

ска значајност;  

- содржината на известувањето на системски зна-

чајните банки. 

Изразите определени во Одлуката соодветно се 

применуваат и во ова упатство. 

 

II. СУМАРНА ОЦЕНА НА СЕКОЈА БАНКА 

 

2. Во прилогот бр. 1 од ова упатство се прикажани 

пондерите на значајност на критериумите на системска 

значајност, квантитативните показатели вклучени во 

четирите критериуми на системска значајност, начинот 

на нивната пресметка, изворот на податоците врз осно-

ва на кои се пресметуваат овие показатели, како и пон-

дерите на значајност на секој показател во критериу-

мот на кој му припаѓа и во вкупната пресметка. Прило-

гот бр. 1 е составен дел на ова упатство. 

3.Сумарната оцена на секоја банка се утврдува на 

следниов начин: 

- вредноста на секој показател за секоја банка се до-

бива како сооднос на одделната позиција за банката и 

истата позиција за сите банки и се множи со 10.000 (се 

изразува во базични поени); 

- просекот на вредноста на сите показатели за секо-

ја банка содржани во одреден критериум, утврдена сог-

ласно со алинејата 1 од овој став, ја дава вредноста на 

секој критериум на системска значајност; 

- просекот на вредноста на сите критериуми, ут-

врдена согласно со алинејата 2 од овој став, ја дава су-

марната оцена за секоја банка.  

Збирот од вредностите на сите банки во рамките на 

одделните критериуми на системска значајност и во 

рамките на сумарната оцена изнесува 10.000 базични 

поени. 

4. Сите банки чијашто сумарна оцена согласно со 
пресметката со состојба на 31 декември е еднаква или 
поголема од пресечната точка од 350 базични поени, 
претставуваат системски значајни банки. 

5. Народната банка на Република Македонија (во 
понатамошниот текст: Народната банка) ги објавува 
системски значајните банки на својата интернет-стра-
ница, во законски пропишаните рокови. 

 
III. ИНТЕРВАЛИ НА СЕКОЈА ПОТКАТЕГОРИЈА 

НА СИСТЕМСКА ЗНАЧАЈНОСТ 
 
6. Секоја системски значајна банка се распоредува 

во една од петте поткатегории на системска значајност.  
Поткатегориите на системска значајност се утврду-

ваат на следниов начин: 
- минималната вредност на првата поткатегорија на 

системска значајност е еднаква на 350 базични поени;  
- максималната вредност на петтата поткатегорија 

претставува збир на сумарната оцена на банката со нај-
висока системска значајност на 31 декември 2016 годи-
на (2.471 базичен поен) и една стандардна девијација 
од сумарните оцени на идентификуваните системски 
значајни банки (708 базични поени);  

- интервалите за секоја поткатегорија на системска 
значајност се определуваат така што разликата помеѓу 
максималната вредност од алинејата 2 од овој став (3.178 
базични поени) и минималната вредност од алинејата 1 од 
овој став (350 базични поени) се дели со 4 и оваа вредност 
(707 базични поени) ѝ се додава на долната граница на се-
која поткатегорија на системска значајност.  

Овие пресметки се однесуваат на податоците со 
состојба на 31 декември 2016 година, при што граници-
те на поткатегориите на системска значајност се фик-
сни најдоцна со пресметката со состојба на 31 декем-
ври 2018 година.  

За секоја поткатегорија на системска значајност е 
предвидено различно ниво на заштитен слој на капита-
лот за системски значајни банки, од 1% до 3,5%. Во 
прилогот бр. 2 се дадени интервалите на секоја потка-
тегорија на системска значајност и висината на заштит-
ниот слој на капиталот за системски значајните банки. 
Прилогот бр. 2 е составен дел на ова упатство. 

 
IV. ИЗВЕСТУВАЊЕ НА СИСТЕМСКИ ЗНАЧАЈ-

НИТЕ БАНКИ 
  
7. Известувањето коешто, согласно со закон, На-

родната банка го испраќа до банката којашто е иденти-
фикувана како системски значајната банка, ја содржи 
стапката на заштитниот слој на капиталот за системски 
значајни банки којашто треба банката да ја одржува, 
заедно со објаснување за начинот на кој е утврдена ста-
пката на заштитниот слој на капиталот за таа систем-
ски значајна банка.  

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
8. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-

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

 

У бр. 8291  

15 март 2017 година Гувернер, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 

560. 

Врз основа на член 49 став (4) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство 

донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕРКИ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА  

ВЕЗИКУЛАРНА БОЛЕСТ КАЈ СВИЊИТЕ(
*
) 

 

Член 1 

Во Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на Везикуларна болест кај свињите („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 154/11), Глава III од Прилогот се заменува со нова Глава III која е даде-

на во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

        Бр. 02-405/3                                                              Агенција за храна 

15 март 2017 година                                                               и ветеринарство 

          Скопје                                                                  Директор, 

 м-р Зоран Поповски, с.р. 

 

______________________________________ 

() Со овој правилник се врши усогласување со Одлуката на Комисијата од 4 јули 2000 година за утврдување на дијагностички по-

стапки, методи за земање мостри и критериуми за оценување на резултатите од лабораториските испитување за потврда и дифе-

ренцијална дијагноза на везикуларна болест кај свињите, CELEX бр. 32000D0428. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

561. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член  22, алинеjа 5 од Зако-

нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 

136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 

215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 28 од Законот за ак-

цизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 

52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 

88/2008, 105/2009, 34/10, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 

43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), 

член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вред-

ност („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, 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 и 52/11), на седницата одржа-

на на 20.3.2017 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 28,346 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98       до 30,097 

 

б) Дизел гориво         ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 27,712 

в) Масло за горење        ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)       до 27,052 

 

г) Мазут           ден/кг 

- М-1 НС           до 21,553 

  

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 65,00 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98       до 67,00 

 

б) Дизел гориво         ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 52,00 

 

в) Масло за горење        ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)       до 40,50 

 

г) Мазут           ден/кг 

- М-1 НС           до 26,955 

 

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 

нафтени деривати во однос на највисоките цени од 

точката 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 по-

ниски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит понис-

ки (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната  табела 

и да изнесуваат: 
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Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-

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

на од групите на цени определени согласно оваа од-

лука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 

согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 

М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-

зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-

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

зутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од 

0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 

член содржан е данокот на додадена вредност согласно 

Законот. 

 

Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 

на активностите во областа на животната средина кои 

согласно Законот за животната средина го плаќаат об-

врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

а) Моторни бензини        ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95       до 0,080 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98       до 0,080 

 

б) Дизел гориво         ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 0,030 

 

в) Масло за горење        ден/лит 

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

 

г) Мазут           ден/кг 

- М-1 НС           до 0,050 

 

Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Зако-

нот за задолжителни резерви на нафта и нафтени дери-

вати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при 

увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа: 

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 22,069 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98       до 22,013 

 

б) Дизел гориво         ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 12,326 

 

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 21.3.2017 го-

дина 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. 02-602/1  

20 март 2017 година Претседател, 

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

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