Број 85

3 мај 2016, вторник

www.slvesnik.com.mk

година LXXII
contact@slvesnik.com.mk

СОДРЖИНА
2269.
2270.
2271.
2272.

2273.

2274.

2275.

Указ бр. 17 од Претседателот на
Република Македонија......................
Указ бр. 18 од Претседателот на
Република Македонија......................
Указ бр. 19 од Претседателот на
Република Македонија......................
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движнa
ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за
гастроентерохепатологија-Скопје....
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движнa
ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за
нефрологија - Скопје.........................
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движнa
ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за
дигестивна хирургија - Скопје.........
Одлука за престанок и за давање
на трајно користење на движна
ствар на Јавната здравствена установа Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св.
Еразмо“- Охрид..................................

Стр.
2276.
2
2
2277.
3
2278.
3

2279.

3
2280.

3

4

Одлука за запишување на правото
на сопственост на недвижни ствари
во корист на Република Македонија
во Катастарот на недвижности.........
Програма за изменување и дополнување на Програмата „Здравје за
сите“ за 2016 година..........................
Правилник за определување на населени места во кои ќе се спроведуваат возачки испити...........................
Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на
лиценца за вршење на шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур во шумите со стопанска
намена во државна сопственост.......
Правилник за формата и содржината на барањето за регистрирање
за промет на дрво и дрвни сортименти, формата и содржината на
известувањето за секој извршен
промет на дрво и дрвни сортименти, како и формата, содржината
и начинот на водење на регистарот
на правни лица кои вршат промет
на дрво и дрвни сортименти.............

Стр.

4
5
5

6

8

Стр. 2 - Бр. 85

2281.

2282.

2283.

2284.

3 мај 2016

Правилник за формата и содржината на барањето за одобрување на
правно лице за вршење на промет
со семе.................................................
Правилник за формата и содржината на барањето за одобрување на
институција од областа на сточарството..................................................
Правилник за форматa и содржинатa на барањето за одобрување на
институциja за добивање и пресадување на ембриони..............................
Решение за забрана на увоз и
транзит на говеда и диви преживари, семе и ембриони од говеда,
говедско месо и месо од диви преживари, производи и преработки

Стр.

од говедско месо и месо од диви

Стр.

преживари, млеко и производи од
млеко од говеда, како и нуспроиз13

води од говеда и диви преживари
во Република Македонија од Република Бугарија.....................................
2285.

15

19

Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...............................................

17

2286.

23

Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија...............................................
Огласен дел ...................................

24
1-40

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2270.

2269.
Указ бр.17

Указ бр.18

27 април 2016 година

27 април 2016 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија

публика Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

СЕ ОДЛИКУВА
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Бр. 08-648/1

Претседател

Бр. 08-649

Претседател
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на Република Македонија,

27 април 2016 година

на Република Македонија,

Скопје

д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Скопје

д-р Ѓорге Иванов, с.р.
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2271.
Указ бр.19
27 април 2016 година
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија
ПОСМРТНО СЕ ОДЛИКУВААТ:
ЉУБИША АРАНЃЕЛОВИЌ
БОБАН ИВАНОВИЌ
ГОРАН ИЛИЈЕВСКИ
ЖАРКО КУЗМАНОВСКИ
ИСАМЕДИН ОСМАНИ
САШО САМОЈЛОВСКИ
НЕНАД СЕРАФИМОВСКИ
ГОРАН СТОЈМЕНОВИЌ
со
МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ
за покажаната исклучителна храброст и самопрегор
во одбрана на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија, загинати како припадници на безбедносните сили на Министерството за внатрешни работи.
Бр. 08-650/1
27 април 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-3097/1
26 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2273.
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 и
153/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движната ствар:

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2272.
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 и
153/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА-СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движната ствар:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија - Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија - Скопје, со
кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар
од член 1 од оваа одлука.

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Универзитетска клиника за нефрологија Скопје.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за нефрологија - Скопје, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-3099/1
26 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2274.
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 и
153/15) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26.4.2016 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА-СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движната ствар:

Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Специјална
болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ Охрид, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-3103/1
26 април 2016 година
Скопје

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Универзитетска клиника за дигестивна хирургија - СКОПЈЕ.
Член 3
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за дигестивна хирургија - СКОПЈЕ, 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 денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-3102/1
26 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2275.
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 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА
„СВ.ЕРАЗМО“- ОХРИД
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на
движната ствар:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св.Еразмо“ - Охрид.

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2276.
Врз основа на член 65 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
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.4.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ 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 15919 во КО
Охрид 3, на улица „Боро Шаин” број 10 и тоа:
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-9, влез
1, кат СУ, број 1, намена на посебен/заеднички дел од
зграда О, со внатрешна површина 100 м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-9, влез
1, кат СУ, број 1, намена на посебен/заеднички дел од
зграда ХС, со внатрешна површина 12 м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-9, влез
1, кат СУ, број 1, намена на посебен/заеднички дел од
зграда Х, со внатрешна површина 7 м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-9, влез
1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од
зграда ДП, со внатрешна површина 118 м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-9, влез
1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од
зграда ХС, со внатрешна површина 35 м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-9, влез
1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од
зграда Х, со внатрешна површина 16 м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-9, влез
1, кат 1, број 2, намена на посебен/заеднички дел од
зграда ДП, со внатрешна површина 213 м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-9, влез
1, кат 1, број 2, намена на посебен/заеднички дел од
зграда ХС, со внатрешна површина 33 м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-9, влез
1, кат 1, број 2, намена на посебен/заеднички дел од
зграда Х, со внатрешна површина 23 м2,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-9, влез
1, кат 1, број 2, намена на посебен/заеднички дел од
зграда ПП, со внатрешна површина 22 м2 и
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В3-9, влез
1, кат МА, број 1, намена на посебен/заеднички дел од
зграда О, со внатрешна површина 151 м2,
во корист на Република Македонија во Катастарот
на недвижности.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-3573/1
26 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

2277.
Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за
здравствената заштита („Службен весник на Република 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 Република Македонија, на седницата, одржана на 26.4.2016 година,
донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА „ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ“ ЗА 2016 ГОДИНА
1. Во Програмата „Здравје за сите“ за 2016 година
(„Службен весник на Република Македонија" бр.2/16),
во делот „ВОВЕД“ по точката 5 се додава нова точка 5а, која гласи:
„5-а. Превентивна здравствена заштита во руралните средини
За остварување на оваа активност ќе се обезбедат
трошоци за гориво за руралните доктори (над 25 км
одалеченост и минимум 400 пациенти) со месечна
исплата преку здравствените домови по реално направени трошоци (10% од цената на литар гориво за
соодветното возило на поминат километар, сметано
според видот на горивото што го користи возилото).“.
Во точката 9. „Потребни финансиски средства за
реализација на програмата“ во табелата во точката 7.
во колоната „Износ во денари“ износот 200.000,00“ се
заменува со износот „50.000,00“.
По точката 9. се додава нова точка 10., која гласи:
„

“.
По табелата во точката А. зборовите „5 и 6“ се заменуваат со зборовите „5, 6 и 10“.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-2850/1
26 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
2278.
Врз основа на член 394 став (1) алинеја 27 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15,
226/15 и 55/16 година), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО
КОИ ЌЕ СЕ СПРОВЕДУВААТ ВОЗАЧКИ ИСПИТИ
Член 1
Со овој правилник се определуваат населените места во кои ќе се спроведуваат возачки испити.
Член 2
Возачки испити ќе се спроведуваат во следните населени места:
1. Битола, Велес, Куманово, Кавадарци, Кочани,
Охрид, Прилеп, Скопје, Струмица Тетово и Штип, за
спроведување на возачки испити на моторни возила од
сите категории, односно АМ, А1, А2, А, Б, БЕ, Ц1,
Ц1Е, Ц, ЦЕ, Д1, Д1Е, Д, ДЕ и националните категории
Ф и Г;
2. Берово, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Кичево, Кавадарци, Крива Паланка, Неготино, Пробиштип, Радовиш, Свети Николе и Струга, за спроведување
на возачки испити на моторни возила од категориите:
АМ, А1, А2, А, Б, БЕ, Ц1, Ц1Е, Ц, ЦЕ и националните
категории Ф и Г;
3. Валандово и Ресен за спроведување на возачки
испити на моторни возила од категориите: АМ, А1, А2,
А, Б, и националните категории Ф и Г.
Член 3
Кандидатите за возачи од подрачјата на општините
во Република Македонија, возачкиот испит за управување со моторни возила што се распоредени во категориите Д1, Д1Е, Д, ДЕ, ќе го полагаат во:
1. Битола-кандидатите за возачи од општините: Битола, Демир Хисар, Могила, Новаци и Ресен;
2. Велес-кандидатите за возачи од општините: Велес и Чашка;
3. Кавадарци- кандидатите за возачи од општините:
Градско, Демир Капија, Кавадарци, Неготино и Росоман;
4. Куманово-кандидатите за возачи од општините:
Куманово, Крива Паланка, Кратово, Липково, Ранковце и Старо Нагоричане;
5. Кочани-кандидатите за возачи од општините: Берово, Виница, Делчево, Зрновци, Кочани, Македонска
Каменица, Пехчево и Чешиново-Облешево;
6. Охрид-кандидатите за возачи од општините: Вевчани, Дебар, Дебарца, Кичево, Охрид, Струга и Центар
Жупа;
7. Прилеп- кандидатите за возачи од општините:
Долнени, Македонски Брод, Кривогаштани, Крушево,
Пласница и Прилеп;
8. Скопје- кандидатите за возачи од општините: Аеродром, Арачиново, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров,
Зелениково, Илинден, Карпош, Кисела Вода, Петровец,
Сарај, Сопиште, Студеничани, Центар, Чаир, Чучер
Сандево и Шуто Оризари;
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9. Струмица-кандидатите за возачи од општините:
Богданци, Босилово, Валандово, Василево, Гевгелија,
Дојран, Конче, Ново село, Радовиш и Струмица;
10. Тетово-кандидатите за возачи од општините:
Боговиње, Брвеница, Врапчиште, Гостивар, Желино,
Јегуновце, Маврово и Ростуше, Теарце и Тетово;
11. Штип-кандидатите за возачи од општините:
Карбинци, Лозово, Пробиштип, Свети Николе и Штип.
Член 4
Кандидатите за возачи од подрачјата на општините
во Република Македонија, возачкиот испит за управување со моторни возила што се распоредени во категориите АМ, А1, А2, А, Б, БЕ, Ц1, Ц1Е, Ц, ЦЕ и националните категории Ф и Г, ќе го полагаат во:
1. Битола- кандидатите за возачи од општините: Битола, Демир Хисар, Могила и Новаци како и од општината Ресен но само возачки испит од категориите БЕ,
Ц1, Ц1Е, Ц, ЦЕ;
2. Берово- кандидатите за возачи од општините: Берово и Пехчево;
3. Велес- кандидатите за возачи од општините: Велес и Чашка;
4. Гевгелија- кандидатите за возачи од општината:
Богданци, Гевгелија и Дојран како и од општината Валандово но само возачки испит од категориите БЕ, Ц1,
Ц1Е, Ц, ЦЕ;
5. Гостивар- кандидатите за возачи од општините:
Врапчиште, Гостивар, Маврово и Ростуше;
6. Дебар- кандидатите за возачи од општините: Дебар и Центар Жупа;
7. Делчево - кандидатите за возачи од општините:
Делчево и Македонска Каменица;
8. Кавадарци - кандидатите за возачи од општините: Градско, Кавадарци и Росоман;
9. Кичево- кандидатите за возачи од општината Кичево;
10. Кочани- кандидатите за возачи од општините:
Кочани, Зрновци и Чешиново- Облешево како и од општината Виница но само возачки испит од категориите
БЕ, Ц1, Ц1Е, Ц, ЦЕ;
11. Крива Паланка- кандидатите за возачи од општините: Крива Паланка, Кратово и Ранковце;
12.Куманово- кандидатите за возачи од општините:
Куманово, Липково и Старо Нагоричане;
13. Неготино- кандидатите за возачи од општините:
Неготино и Демир Капија;
14. Охрид- кандидатите за возачи од општините:
Охрид и Дебарца;
15. Прилеп- кандидатите за возачи од општините:
Долнени, Крушево Кривогаштани, Македонски Брод,
Пласница и Прилеп;
16. Пробиштип- кандидатите за возачи од општината Пробиштип;
17. Радовиш- кандидатите за возачи од општините:
Радовиш и Конче;
18. Свети Николе- кандидатите за возачи од општините: Лозово и Свети Николе;
19. Скопје- кандидатите за возачи од општините
кои се во состав на градот Скопје и тоа: Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода,
Сарај, Центар, Чаир и Шуто Оризари, како и општините Арачиново, Зелениково, Илинден, Петровец, Сопиште, Студеничани и Чучер Сандево;
20. Струга- кандидатите за возачи од општините:
Струга и Вевчани;
21. Струмица- кандидатите за возачи од општините:
Струмица, Босилово, Василево и Ново Село;
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22. Тетово- кандидатите за возачи од општините:
Тетово, Боговиње, Брвеница, Желино, Јегуновце и Теарце;
23. Штип- кандидатите за возачи од општините:
Штип и Карбинци.
Член 5
Со денот на влегување во сила на овој правилник,
престанува да важи Правилникот за населени места во
кои ќе се спроведуваат возачки испити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/98 година).
Член 6
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 1311-25465/1
19 април 2016 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
2279.
Врз основа на член 65-в став (9) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија" бр.
64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14,
33/15, 44/15, 147/15, 7/16 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ШУМСКОКУЛТУРНИ РАБОТИ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА СЕЧА И ДОТУР ВО ШУМИТЕ СО СТОПАНСКА НАМЕНА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за издавање на лиценца за вршење на шумскокултурни работи за активностите на сеча
и дотур во шумите со стопанска намена во државна
сопственост.
Член 2
(1) Барањето за издавање на лиценца за вршење на
шумскокултурни работи за активностите на сеча и дотур во шумите со стопанска намена во државна сопственост се издава на образец во А4 формат на хартија
во бела боја.
(2) Формата и содржината на образецот на барањето од ставoт (1) на овој член се дадени во Прилог кој е
составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за шумите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
39/16).
Бр. 09-3850/2
28 март 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Михаил Цветков, с.р.
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2280.
Врз основа на член 70-а став (12) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија” бр.
64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16 и 39/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ ЗА ПРОМЕТ НА ДРВО И
ДРВНИ СОРТИМЕНТИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА СЕКОЈ ИЗВРШЕН ПРОМЕТ НА ДРВО И ДРВНИ СОРТИМЕНТИ, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПРАВНИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ ПРОМЕТ НА ДРВО
И ДРВНИ СОРТИМЕНТИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за регистрирање за промет на дрво и
дрвни сортименти, формата и содржината на известувањето за секој извршен промет на дрво и дрвни сортименти, како и формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на правни лица кои вршат промет на
дрво и дрвни сортименти.
Член 2
(1) Барањето за регистрирање на правното лице за вршење на промет на дрво и дрвни сортименти се печати на образец во А4 формат на хартија во бела боја.
(2) Формата исодржината на образецот на барањето од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој е
составен дел на овој правилник.
Член 3
(1) Известувањето за секој извршен промет на дрво и дрвни сортименти се печати на хартија во бела боја,
во А4 формат.
(2) Формата и содржината на известувањето од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
(1) Регистарот на правни лица кои вршат промет на дрво и дрвни сортименти се води во форма на тврдо
укоричена книга во А4 формат на евиденциски листови во бела боја кои се меѓусебно поврзани и нумерирани.
(2) Формата и содржината на Регистарот од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен
дел на овој правилник.
(3) Регистарот од ставот (1) на овој член се води во пишана и електронска форма.
Член 5
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето за регистрирање за промет на дрво и дрвни сортименти , формата и содржината на решението за промет на дрво и дрвни сортименти, формата и содржината на известувањето до државниот инспекторат за шумарство и ловство како и формата, содржината и начинот на водење на Регистар на правни лица
кои вршат промет на дрво и дрвни сортименти, како и потребната документација. („Службен весник на Република Македонија“ бр. 183/14).
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување
и дополнување на Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/16).
Бр.19-3851/4
25 април 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Михаил Цветков, с.р.
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2281.
Врз основа на член 48 став 5 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија” бр.
7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ
НА ПРОМЕТ СО СЕМЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за одобрување на правно лице за
вршење на промет со семе.
Член 2
Барањето за одобрување на правнo лицe за вршење на промет со семе се поднесува на образец, на хартија
во бела боја во А-4 формат.
Образецот на барањето од ставот 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето,
назив на барањето, назив на правното лице-подносител на барањето, адреса и седиште на правното лице-подносител на барањето, ЕМБС на правното лице, име и презиме на одговорното лице во правното лице, контакт
телефон, датум и место на поднесување на барањето, потпис на подносителот на барањето и место за печат.
Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, a ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија” бр. 39/16).
Бр.14-3910/4
13 април 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Михаил Цветков, с.р.
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2282.
Врз основа на член 73 став 3 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија” бр.
7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИЈА ОД
ОБЛАСТА НА СТОЧАРСТВОТО
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за одобрување на институција од областа на сточарството.
Член 2
Барањето за одобрување на институција од областа на сточарството се поднесува на образец, на хартија во
бела боја во А-4 формат.
Образецот на барањето од ставот 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето,
назив на барањето, вид на институција од областа на сточарството, назив на институцијата-подносител на барањето, адреса и седиште на институцијата- подносител на барањето, ЕМБС на институцијата, име и презиме
на одговорното лице во институцијата, контакт телефон, датум и место на поднесување на барањето, потпис
на подносителот на барањето и место за печат.
Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, a ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија” бр. 39/16).
Бр.14-3924/4
14 април 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Михаил Цветков, с.р.

Стр. 16 - Бр. 85

3 мај 2016

3 мај 2016

Бр. 85 - Стр. 17

2283.
Врз основа на член 50 став 5 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија” бр.
7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16) министерот за земјоделство, шумарство и водостопaнство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАTA И СОДРЖИНАTA НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИJA ЗА
ДОБИВАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ НА ЕМБРИОНИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за одобрување на институција за добивање и пресадување на ембриони.
Член 2
Барањето за одобрување на институција за добивање и пресадување на ембриони се поднесува на образец,
на хартија во бела боја во А-4 формат.
Образецот на барањето од ставот 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето,
назив на барањето, назив на институцијата-подносител на барањето, адреса и седиште на институцијата-подносител на барањето, ЕМБС на институцијата, име и презиме на одговорното лице во институцијата, контакт
телефон, датум и место на поднесување на барањето, потпис на подносителот на барањето и место за печат.
Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, a ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и
дополнување на Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија” бр. 39/16).
Бр.14-4100/4
13 април 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р Михаил Цветков, с.р.

Стр. 18 - Бр. 85

3 мај 2016

3 мај 2016

Бр. 85 - Стр. 19

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
2284.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на
Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ГОВЕДА И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, СЕМЕ И ЕМБРИОНИ ОД ГОВЕДА, ГОВЕДСКО МЕСО И МЕСО ОД ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАБОТКИ ОД ГОВЕДСКО МЕСО И МЕСО ОД ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, МЛЕКО И ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО ОД ГОВЕДА,
КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД ГОВЕДА И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА
Член 1
(1) Со ова решение се забранува увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе и ембриони од говеда во
Република Македонија кои потекнуваат од Република Бугарија, заради спречување на внесување на вирусот
на болеста на чвореста кожа (Lumpy skin disease).
(2) Заради спречување на внесување на вирусот на болеста на чвореста кожа (Lumpy skin disease), се забранува увоз и транзит на говедско месо и месо од диви преживари, производи и преработки од говедско месо
и месо од диви преживари, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда и диви преживари во Република Македонија, кои потекнуваат од следните региони во Република Бугарија:
- Хасково,
- Стара Загора, и
- Благоевград.
Член 2
По исклучок на член 1 став (2) од ова решение, се дозволува увоз на пратки со млеко и производи од млеко од говеда, доколку се пропратени со ветеринарно-здравствен сертификат даден во Прилогот кој е составен
дел на ова решение и доколку биле подложени на најмалку еден од следните третмани:
(а) стерилизација со кој се постигнува вредност на F0 еднаква или поголема од три, или
(б) третман на ултра висока температура (UHT) на 132оС во времетраење од најмалку една секунда, или
(в) третман на краткотрајна пастеризација на висока температура (HTST) од 72оС во времетраење од најмалку 15 секунди применет двократно на млеко со рН еднаква или над 7,0 со која се постигнува негативна реакција на тестот на алкална фосфатаза изведен веднаш после процесот на загревање, или
(г) третман на краткотрајна пастеризација на висока температура (HTST) со рН под 7,0, или
(д) третман на краткотрајна пастеризација на висока температура (HTST) комбиниран со дополнителен
физички третман и тоа:
- намалување на рН под 6 за еден час, или
- загревање на температура од 72оС или повисока, во комбинација со сушење.
Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 02-2961/3
26 април 2016 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.
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Бр. 85 - Стр. 21
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Бр. 85 - Стр. 23

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2285.
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот 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 и 53/16),
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, 34/10, 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
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, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11,
155/12, 12/14, 112/14 , 130/14, 15/15, 129/15, 225/15 и
23/16), 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), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија,
на седницата одржана на 3.5.2016 година, донесе
ОДЛУКА
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 нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
до 26,478
- ЕУРОСУПЕР БС - 98
до 28,113
б) Дизел гориво
ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
до 23,319
в) Масло за горење
ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
до 22,815
г) Мазут
ден/кг
- М-1 НС
до 14,418
Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените 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 62,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98
до 64,50
б) Дизел гориво
ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
до 47,00
в) Масло за горење
ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
до 35,50
г) Мазут
ден/кг
- М-1 НС
до 18,535
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 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 деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно
по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.
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 мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот 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 обврзниците 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 Законот
за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го
плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз
и/или производство на нафтени деривати и тоа:
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 согласно Законот изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
до 21,818
- ЕУРОСУПЕР БС - 98
до 21,878
б) Дизел гориво
ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
до 12,482
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 членот 2
од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен
нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:
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Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 4.5.2016 година
и истата ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
Бр. 02-902/1
3 мај 2016 година
Скопје

Заменик претседател,
Видан Кулевски, с.р.

__________
2286.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот за
енергетика („Службен весник на Република Македонија“
бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15,
215/15, 6/16 и 53/16) и член 8, став 1 од Правилникот за
повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и
услуги ПОЛИМАТ ЕНЕРГИЈА ДОО експорт-импорт Пехчево за издавање на привремено решение за стекнување на
статус на повластен производител на електрична енергија
произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 18.4.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
ПОЛИМАТ ЕНЕРГИЈА ДОО експорт-импорт Пехчево,
со седиште на ул. „Гоце Делчев“ бр.4, Пехчево, му се издава решение за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена
од обновливи извори на енергија за термоелектроцентрала на биомаса „ПОЛИМАТ ЕНЕРГИЈА“, со планирана
моќност од 800 kW и со локација нa КП 1139/2, м.в. Керамидница, КО Пехчево, Општина Пехчево.

2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Друштво за производство, трговија
и услуги ПОЛИМАТ ЕНЕРГИЈА ДОО експорт-импорт
Пехчево, со седиште на ул. „Гоце Делчев“ бр.4, Пехчево;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-BM-212;
- назив на електроцентралата: термоелектроцентрала на биомаса „ПОЛИМАТ ЕНЕРГИЈА“;
- податоци за локација на електроцентралата: нa КП
1139/2, м.в. Керамидница, КО Пехчево, Општина Пехчево;
- планирана моќност на електроцентралата: 800 kW;
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 5.600.000 kWh;
- рок до кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 3 години;
- датум на престанок на важење на ова решение:
18.4.2019 година.
3. Термоелектроцентралата на биомаса „ПОЛИМАТ ЕНЕРГИЈА“, со планирана моќност од 800 kW и
со локација нa КП 1139/2, м.в. „Керамидница“, КО
Пехчево, Општина Пехчево, треба да биде пуштена во
употреба во рокот утврден во точка 2 на ова решение.
4. Носителот на ова решение може да поднесе барање до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за продолжување на важноста на ова
решение во постапка утврдена во член 10 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.
5. Носителот на ова решение е должен да ја извести
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија за секоја статусна промена и/или промена
на техничко-технолошките карактеристики на електроцентралата, наведени во ова решение, согласно член 11
од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија.
6. Со денот на влегување во сила на ова решение, Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го впишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот на повластени производители.
7. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија го доставува ова решение до барателот, Операторот на пазарот на електрична енергија и
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија.
8. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.
9. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.
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