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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1281.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на
10.4.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „COMBINED
RESOLVE-X“, ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА
1. За учество во вежбовната активност „COMBINED RESOLVE-X” (во натамошниот текст: вежбовната
активност), која ќе се одржи во Сојузна Република Германија во периодот од 20 април до 13 мај 2018 година,
се испраќаат 40 (четириесет) припадници на Армијата
на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување
и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува
Амбасадата на Соединетите Американски Држави во
Република Македонија, а дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-3206/1
Претседател на Владата
10 април 2018 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
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1282.
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, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 10.4.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА УСТАВЕН СУД
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Служба
за општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија му престанува користењето на движна
ствар и тоа:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надоместок на Уставниот суд на
Република Македонија.
Член 3
Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува
договор со претседателот на Уставниот суд на Република Македонија со кој се уредуваат правата и обврските на 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. 44-3252/1
10 април 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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6. Оваа одлука влегува во сила наредниот денот од

1283.
Врз основа на член 16 точка 5) од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Маке-

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

донија“ бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14,
129/15, 71/16 и 106/16), Владата на Република Македо-

Бр. 44-3296/1

Претседател на Владата

нија, на седницата, одржана на 10.4.2018 година, до-

10 април 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

несе

__________
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СИЛИ ЗА
ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ЗА УЧЕСТВО НА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ПРИ ХЕМИСКИ ИНЦИДЕНТ
СО ПРЕКУГРАНИЧЕН ЕФЕКТ „СУБ - РЕГИОНАЛНА
- БАЛКАН ТЕРЕНСКА ВЕЖБА“ ВО ТИРАНА,
РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА
1. Со оваа одлука се испраќаат републичките сили

1284.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.4.2018
година, донесе

за заштита и спасување за учество на вежбовна активност при хемиски инцидент со прекуграничен ефект
„Суб-регионална-Балкан теренска вежба" (во натамошниот текст: вежбата), која ќе се одржи во периодот од
18.4. до 19.4.2018 година, во Тирана, Република Албанија.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА
ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ПРИС-

2. На вежбата ќе учествува тим од пет (5) припад-

ТАПЕН ПАТ ОД ПОСТОЕЧКИ ЛОКАЛЕН ПАТ

ници на републичките сили за заштита и спасување,

КОН МЕСНОСТ ПОРАНЕШЕН РУДНИК ДАМ-

двајца (2) професионалци од Дирекцијата за заштита и

ЈАН ДО КОНЦЕСИСКИ ПРОСТОР РУДНИК БО-

спасување и тројца (3) припадници на Територијалната

РОВ ДОЛ КО ДАМЈАН, ОПШТИНА РАДОВИШ

противпожарна бригада на град Скопје и тоа:
Член 1

- Тим лидер- 1
- Членови на тим - 2

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

- Офицер за врски -1

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

- Набљудувач -1

ка на Проект за инфраструктура за изградба на приста-

3. Финансиските трошоци за превоз, сместување и

пен пат од постоечки локален пат кон месност поране-

дневни трошоци на учесниците на вежбата паѓаат на

шен Рудник Дамјан до концесиски простор Рудник Бо-

товар на организаторот.

ров Дол КО Дамјан, Општина Радовиш.

4. Подготовката и организацијата на учесниците на
вежбата ќе ги изврши Дирекцијата за заштита и спасување.
5. По завршување на вежбата Дирекцијата за заштита и спасување поднесува извештај до Владата на Република Македонија.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-4140/1
10 април 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

16 април 2018

Бр. 67 - Стр. 7

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
1285.
Врз основа на член 21 став (3) од Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 190/17), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНИ ФИНАНСИСКИ МЕРКИ
ВКЛУЧИТЕЛНО И ФИНАНСИСКИ МЕРКИ ПРОТИВ
ТЕРОРИЗАМ И ПРОЛИФЕРАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на евиденцијата за спроведени финансиски
мерки вклучително и финансиски мерки против треоризам и пролиферација.
Член 2
Евиденцијата од член 1 од овој правилник се води
во електронска форма.
Член 3
Евиденцијата од член 1 од овој правилник ги содржи следните податоци:
- „Реден број”, се запишуваат спроведените финансиски мерки по хронолошки редослед почнувајќи од
нумеричката единица „еден” па понатаму;
- „Основ за воведување на рестриктивната мерка“,
се запишува називот на актот со кој е воведена финансиската мерка;
- „Вид на рестриктивна мерка“, се запишува
„ФМТП“ доколку рестриктивната мерка е финансиска
мерка против треоризам и/или пролиферација или
„ФМ“ доколку е друга финансиска мерка;
- „Службен весник“, се запишува бројот на Службениот весник на Република Македонија во кој е објавена
финансиската мерка;
- „Датум на воведување”, се запишува датумот од
кога е воведена финансиската мерка;
- „Датум на престанување”, се запишува датумот од
кога престанува да важи финансиската мерка;
- „Субјект“, се запишува име и презиме на субјект физичко лице или назив на субјект - правно лице кои ја
спровеле финансиската мерка;
- „Датум на спроведување“, се запишува датумот од
кога започнало спроведувањето на финансиската
мерка;
- „Датум на престанување на спроведување“, се запишува датумот од кога престанало спроведувањето на
финансиската мерка;
- „Определено лице“, се запишува лицето опфатено
со финансиската мерка, и тоа: име и презиме на физичко лице или назив на правно лице, група или организација и други податоци кои овозможуваат нивно прецизно идентификување;
- „Имот“, се запишува видот и вредноста на имотот
опфатен со финансиската мерка;
- „Одобрено делумно користење“, се запишува бројот и датумот на решението на судот за делумно користење на имотот опфатен со финансиската мерка и
одобрениот износ на средства и
- „Забелешка“, се запишуваат други податоци релеватни за финансиската мерка.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-4334/1
3 април 2018 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Драган Тевдовски, с.р.

1286.
Врз основа на член 12 став (2) од Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 190/17), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА ЛИСТАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА КОН КОИ СЕ ВОВЕДЕНИ ФИНАНСИСКИ
МЕРКИ ПРОТИВ ТЕРОРИЗАМ И ШИРЕЊЕ (РАСПРОСТРАНУВАЊЕ) НА ОРУЖЈЕ ЗА МАСОВНО
УНИШТУВАЊЕ И НИВНО ФИНАНСИРАЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на листата на определени лица кон кои се воведени финансиски мерки против тероризам и ширење (распространување) на оружје за масовно уништување и нивно финансирање.
Член 2
Листата на определени лица кон кои се воведени
финансиски мерки против тероризам и ширење (распространување) на оружје за масовно уништување и
нивно финансирање (во натамошниот текст: консолидираната листа) се води во електронска форма.
Член 3
(1) Консолидираната листа ги содржи следните податоци:
- „Реден број”, се запишуваат определените лица
кон кои се воведени финансиски мерки против тероризам и ширење (распространување) на оружје за масовно уништување и нивно финансирање (во натамошниот текст: финансиски мерки против треоризам и/или
пролиферација) по хронолошки редослед почнувајќи
од нумеричката единица „еден” па понатаму;
- „Определено лице“, се запишуваат податоци за
лицето опфатено со финансиската мерка против треоризам и/или пролиферација, и тоа:
а) за физичко лице: име, презиме (во латинична азбука и во оригинален транскрипт), датум на раѓање
(ден, месец и година), место на раѓање (град, држава),
адреса, државјанство, национален идентификационен
број (број на лична карта, број на социјално осигурување, единствен матичен број и слично), број и датум
на издавање на пасош, алијас/и, звање (хонорарно, професионално и/или религиозно), датум кога е донесен
актот за примена на финансиска мерка против треоризам и/или пролиферација, датум кога е извршена последна промена за лицето во консолидираната листа
(измена на податоци или бришење од листата) и други
релевантни информации (поврзаност со друго физичко
лице, правно лице, група или организација и слично);
б) за правно лице, група или организација: назив
(во латинична азбука и во оригинален транскрипт), адреса, алијас/и, датум кога е донесен актот за примена
на финансиска мерка против треоризам и/или пролиферација, датум кога е извршена последна промена за лицето во консолидираната листа (измена на податоци
или бришење од листата) и други релевантни информации (поврзаност со друго физичко лице, правно лице,
група или организација и слично);
„Рестриктивна мерка“, се запишува називот на актот со кој е воведена финансиската мерка против треоризам и/или пролиферација од страна на Организацијата на Обединетите нации, Европската унија или Владата на Република Македонија;
- „Службен весник“, се запишува бројот на „Службен весник на Република Македонија“ во кој е објавена
финансиската мерка против треоризам и/или пролиферација и
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- „Дополнителни податоци“, се запишуваат други
релевантни податоци за определеното лице (причините
поради кои се применува, изменува или укинува финансиската мерка против треоризам и/или пролиферација во однос на определеното лице и слично).
(2) Доколку некој од податоците од став 1 алинеја 2
на овој член недостасува, во полето определено за запишување на тој податок се запишуваат зборовите „нема податок“.
Член 4
(1) Консолидираната листа се води како единствена
листа за сите физички лица, правни лица, групи и организации спрема кои се воведени финансиски мерки
против треоризам и/или пролиферација.
(2) Во консолидираната листа се врши редовно
ажурирање на податоците. Внесувањето на податоци за
нови определени лица за кои се воведени финансиски
мерки против треоризам и/или пролиферација се врши
најдоцна еден работен ден од денот на воведувањето
на финансиската мерка против треоризам и/или пролиферација, а сите понатамошни измени и дополнувања
на податоците за определените лица кои се внесени во
консолидираната листа се вршат без одлагање, но не
подоцна од три работни дена.
(3) Консолидираната листа се води на начин кој
овозможува едноставен, брз и безбеден пристап од
страна на субјектите кои ги применуваат финансиските
мерки против треоризам и/или пролиферација.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-4335/1
3 април 2018 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Драган Тевдовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
1287.
Врз основа на член 155 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр. 79/09,
36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14,
44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 105/15,
173/15, 192/15, 30/16 и 163/17) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр.10/2005),
министерот за труд и социјална политика, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА ОД ОБЛАСТА НА
СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
1. Барањето на Здружение МУЛТИКУЛТУРА – Тетово, СЕ УВАЖУВА.
2. Здружение МУЛТИКУЛТУРА – Тетово, со седиште на ул. „Дервиш Цара“ бр. 5-2/2, Тетово се впишува во Регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за
труд и социјална политика.
3. Конечното решение за впишување се објавува во
„Службен весник на Република Македонија“.

4. Впишувањето на Здружение МУЛТИКУЛТУРА
– Тетово, со седиште на ул. “Дервиш Цара” бр. 5-2/2,
Тетово, ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 10-2477/3
Министер за труд
20 февруари 2018 година
и социјална политика,
Скопје
Мила Царовска, с.р.
__________
1288.
Врз основа на член 155 став 4 од Законот за социјалната заштита ("Службен весник на РМ" бр. 79/09,
36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14,
44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 105/15,
173/15, 192/15, 30/16 и 163/17) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита ("Службен весник на РМ" бр.10/2005),
министерот за труд и социјална политика, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА ОД ОБЛАСТА НА
СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
1. Барањето на Здружение за давање услуги на лицата со попреченост – ХЕНДИМАК - Тетово, СЕ УВАЖУВА.
2. Здружение за давање услуги на лицата со попреченост – ХЕНДИМАК - Тетово, со седиште на ул. “29ти Ноември” бр. 16, Тетово се впишува во Регистарот
на здруженија од областа на социјалната заштита, што
се води при Министерството за труд и социјална политика.
3. Конечното решение за впишување се објавува во
"Службен весник на Република Македонија".
4. Впишувањето на Здружението за давање услуги
на лицата со попреченост – ХЕНДИМАК - Тетово, со
седиште на ул. “29-ти Ноември” бр. 16, Тетово ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на
Решението во "Службен весник на Република Македонија".
Бр. 10-2478/3
20 февруари 2018 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1289.
Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73, став 1, алинеја 3 од Законот за
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со
член 26 од Законот за изменување и дополнување на
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и
дополнување на Законот за Судски совет на Република
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на
ден 12.4.2018 година, донесе
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Р Е Ш Е Н И Е
Се констатира престанок на судиската функција на
Биљана Спиридоновска, судија на Основниот суд Куманово, поради навршени 64 години.
Решението влегува во сила од 12.04.2018 година.
Бр. 02-535/2
13 април 2018 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.
_________

1290.
Судскиот совет на Република Македонија постапувајќи согласно Амандман XXVI на Уставот на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), на ден 12.04.2018 година, го
донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува престанок на судиската функција на
Виолета Тасевска, судија на Основен суд Куманово
поради исполнување на услови за старосна пензија.
Решението влегува во сила од 12.04.2018 година.
Бр. 02-556/2
13 април 2018 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
1291.
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 ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА
ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА
ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО
ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз на живи животни,
производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по
потекло од Република Бугарија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 47/18), во членот 1 ставот
(1) се менува и гласи:
“(1) Со ова решение заради заштита од внесување
на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се
забранува увозот во Република Македонија на живи
животни, производи и нуспроизводи од животинско
потекло кои потекнуваат од следните региони во Република Бугарија:
- Добрич/Dobrich и
- Јамбол/Yambol.“.

Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-972/2
10 април 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.
__________

1292.
Врз основа на член 55, став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00,
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата
за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА РИБИ И РИБНИ ПРОИЗВОДИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ
НА ВИРУСОТ НА ИНФЕКТИВНА ХЕМАТОПОЕЗНА НЕКРОЗА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО
ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА КОСОВО
Член 1
Со ова решение престанува да важи Решението за
забрана на увоз на риби и рибни производи заради заштита од внесување на вирусот на инфективна хематопоезна некроза во Република Македонија по потекло од
Република Косово („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/18).
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-1066/2
11 април 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1293.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, 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, 53/16 и 189/16), 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, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13,
98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15,
23/16 и 171/17), член 28 и 29 од Законот за данокот на
додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99,
59/99, 86/99, 11/00, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006,
45/2006, 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, 52/11 и 51/14), на седницата одржана на
16.04.2018 година, донесе
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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
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
31,044
32,536

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
31,342

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
30,742

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
23,049

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
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
68,00
69,50

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
60,00

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
48,50

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
28,720

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 потточката “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
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
0,080
0,080

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
0,030

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
0,040

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
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
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
0,890
0,890
ден/лит

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
0,300

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:
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а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
21,913
21,692

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
15,475

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
6,320

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
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:

Член 2
Општината Битола преку својата ТППЕ ќе ја извршува својата законска обврска предвидена со Законот за пожарникарството покрај другото и на подрачјето на Општина Могила.
Општината Могила е согласна да учествува во финансирањето на ТППЕ Битола на тој начин што на свој
трошок ќе ангажира односно обезбеди времено вработување на 4 пожарникари – спасители или пожарникар
спасител возач на специјално возило преку Агенција за
привремени вработувања и истите ќе ги стави на располагање на ТППЕ Битола. Лицата кој привремено ќе
ги ангажира Општината Могила е потребно да ги исполнуваат условите за пожарникар предвидени во членот 11 и 11 б од Законот за пожарникарството. Ангажираните лица е потребно во рок од една година да се
стекнат со сертификат за стекната квалификација пожарникар.
За ангажираните лица Општината Могила е должна
да им ги обезбеди сите права на ангажираните лица кој
произлегуваат од Законот за пожарникарството и Законот за работни односи.
Член 3
Времетраење на овој Договор е една година од денот на потпишувањето на истиот.
Член 4
Овој договор може да се раскине по слободна волја
на една од договорните страни, по претходно известување на другата договорна страна во рок од 30 дена
пред раскинувањето.

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 17.04.2018
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. 02-857/1
16 април 2018 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
1294.
Врз основа на член 9 и член 29, став 1, 2 и 3 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 79/09), член 50, став 1,
точка 15 од Законот за локалната самоуправа (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 6
од Законот за пожарникарството (,,Службен весник на
Република Македонија“ бр. 67/04, 81/07, 55/13,
158/2014, 193/2015 и 39/2016) Градоначалникот на Општината Битола м-р Наташа Петровска и Градоначалникот на Општината Могила Јасмина Гулевска на ден
2.4.2018 година, склучија
ДОГОВОР
Член 1
Предмет на овој договор е заедничко вршење работи од надлежност на општините кои што се однесуваат
за вршење на противпожарната заштита што ја врши
ТППЕ Битола со покривање на подрачјето на Општината Могила како и задолжително учествува во финансирањето од страна на Општина Могила на противпожарната единица која го покрива нејзиното подрачје
во случајот ТППЕ Битола.

Член 5
Договорните страни се согласни евeнтуалните
спорни односи да ги разрешуваат на спогодбен начин, а во краен случај пред надлежен суд во Битола.
Член 6
Овој договор е склучен во 6 примероци по три за
двете договорни страни и истиот ќе биде објавен во
„Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-51/8
2 април 2018 година
Општина Битола
Градоначалник,
м-р Наташа Петровска, с.р.

Бр. 03-198/5
5 април 2018 година
Општина Могила
Градоначалник,
Јасмина Гулевска, с.р.

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
1295.
Врз основа на членовите 1, 6 и 17 од Законот за
државните награди („Службен весник на Република
Македонија“ број 52/2006, 54/2007 и 74/12), Одборот за
доделување на наградата „Гоце Делчев“, на седницата
одржана на 11 април 2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ЗА 2018 ГОДИНА, ЗА ОСОБЕНО ЗНАЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ОБЛАСТА НА НАУКАТА
I. За особено значајни остварувања од интерес за
Републиката во областа на науката, наградата „Гоце
Делчев“ за 2018 година, се доделува за трудовите:
1. „ПРИЛЕП И ПРИЛЕПСКО ВО XIX ВЕК (културно-историски процеси)“ од д-р Славчо Ковилоски,
објавена во 2017 година.
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2. „АРХИТЕКТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ 1“ од авторот доц. д-р Енис Рафет Јакупи, објавена во 2017 година.
3. „ПРВИТЕ 15 МАКЕДОНСКИ ДОАЈЕНИ НА
МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ“ од д-р Дончо Донев,
објавена во 2017 година.
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II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-2622/2
Одбор за доделување на наградата
16 април 2018 година
„Гоце Делчев“
Скопје
Претседател,
акад. Владо Камбовски, с.р.
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