
www.slvesnik.com.mk      contact@slvesnik.com.mk
    

           

С О Д Р Ж И Н А

Стр.
3496. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени 

деривати на Дирекцијата за заштита и спасување ............................................................................... 2
3497. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени 

деривати на Јавното претпријатие Македонијапат............................................................................... 2
3498. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени 

деривати на Министерството за одбрана - Армијата на Република Македонија.............................. 3
3499. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени 

деривати на Министерството за внатрешни работи............................................................................. 3
Огласен дел.............................................................................................................................................. 1-12

Број 148 7 август 2016, недела година LXXII



 Стр. 2 - Бр. 148                                                                                        7 август 2016

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3496.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 35/2011, 84/2012 и 43/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 7.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест наф-

тените деривати на Дирекцијата за заштита и спасување и тоа:
- Еуродизел БС 100,000 литри.
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Дирекцијата за заштита и спасување за корис-

тење како гориво за спроведување на активности за надминување на последиците предизвикани од поплавите 
во Скопскиот регион и Тетовскиот регион.

Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените наф-

тени деривати паѓаат на товар на Дирекцијата за заштита и спасување.

Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-

лука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

      Бр. 42-6348/1                                                                       Претседател на Владата
7 август 2016 година  на Република Македонија,
           Скопје                                                                        Емил Димитриев, с.р.

__________
3497.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 35/2011, 84/2012 и 43/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 7.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНИЈАПАТ

Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест наф-

тените деривати на Јавното претпријатие Македонијапат и тоа:
- Еуродизел БС 35,000 литри.
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Јавното претпријатие Македонијапат за корис-

тење како гориво за спроведување на активности за надминување на последиците предизвикани од поплавите 
во Скопскиот регион и Тетовскиот регион.

Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените наф-

тени деривати паѓаат на товар на Јавното претпријатие Македонијапат.

Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-

лука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

       Бр. 42-6348/2                                                                        Претседател на Владата
7 август 2016 година на Република Македонија,
            Скопје                                                                       Емил Димитриев, с.р.
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3498.
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 35/2011, 84/2012 и 43/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 7.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА - АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест наф-

тените деривати на Министерството за одбрана - Армијата на Република Македонија и тоа:
- Еуродизел БС 35,000 литри.
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Министерството за одбрана - Армијата на Ре-

публика Македонија за користење како гориво за спроведување на активности за надминување на последици-
те предизвикани од поплавите во Скопскиот регион и Тетовскиот регион.

Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените наф-

тени деривати паѓаат на товар на Министерството за одбрана - Армијата на Република Македонија.

Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-

лука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

       Бр. 42-6348/3                                                                        Претседател на Владата
7 август 2016 година на Република Македонија,
          Скопје                                                                          Емил Димитриев, с.р.

__________
3499.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 35/2011, 84/2012 и 43/2014), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 7.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1
Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест наф-

тените деривати на Министерството за внатрешни работи и тоа:
- Еуродизел БС 20,000 литри.
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Министерството за внатрешни работи за ко-

ристење како гориво за спроведување на активности за надминување на последиците предизвикани од попла-
вите во Скопскиот регион и Тетовскиот регион.

Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените наф-

тени деривати паѓаат на товар на Министерството за внатрешни работи.

Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-

лука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

       Бр. 42-6348/4                                                                          Претседател на Владата
7 август 2016 година на Република Македонија,
            Скопје                                                                        Емил Димитриев, с.р.
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