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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

2436.
Врз основа на членот 109 став (3) од Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“
брoj 99/2009, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13,
42/14, 199/14, 146/15, 31/16 и 64/18), Собранието на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 26 јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА
РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ
1. Собранието на Република Северна Македонија
дава согласност на Статутарната одлука за изменување
на Статутот на Регулаторната комисија за домување.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-4329/1
26 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
__________

2437.
Врз основа на членот 68 став 1 алинеја 2 од Уставот
на Република Северна Македонија, Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на
26 јули 2019 година, даде
АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ
НА ЧЛЕНОТ 166 СТАВ (1) ОД ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" БРОЈ 82/18)
Одредбата од членот 166 став (1) од Законот за високото образование („Службен весник на Република
Македонија“ број 82/18), гласи:
„(1) Во наставно-научно звање доцент, може да биде избрано лице кое:
1. Има остварено просечен успех од најмалку 8,00
(осум) на студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно, односно има остварено просечен успех од
најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот циклус и вториот циклус.
2. Има научен степен доктор на науки од научната
област за која се избира.
3. Има објавени најмалку четири научни труда во
референтна научна публикација согласно со овој закон
во последните пет години пред објавувањето на огласот за избор.
4. Има познавање на најмалку еден странски јазик,
определен со општ акт на Универзитетот, односно на
самостојната висока стручна школа и
5. Има способност за изведување на високообразовна дејност.“.
Одредбата од членот 166 став (1) од Законот за високото образование („Службен весник на Република
Македонија“ број 82/18), треба да се толкува така што
остварениот просечен успех од најмалку 8,00 (осум)
утврден за интегрираните студии од првиот циклус и
вториот циклус треба да се применува и на истоветните завршени студии пред воведувањето на ЕКТС.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-4331/1
26 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

2438.
Врз основа на членот 68 став 1 алинеја 2 од Уставот
на Република Северна Македонија, Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на
26 јули 2019 година, даде
АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ
НА ЧЛЕНОТ 105 СТАВ (3) ОД ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БР. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14,
142/16, 132/17, 168/18, 248/18 И 27/19)
Одредбата на членот 105 став (3) од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен
весник на Република Македонија“ број 184/13, 13/14,
44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и
27/19), гласи:
„(3) Дополнителен извор на средства за финансирање на МРТ се донации, продажба на програма и услуги, како и средства остварени од емитување на аудио
и аудиовизуелни комерцијални комуникации емитувани во рамки на програмски содржини обезбедени врз
основа на склучени посебни договори со обезбедувачи
на аудио или аудиовизуелни дела со заштитени авторски права, во согласност со условите од договорот.“.
Одредбата од членот 105 став (3) од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги треба да се
толкува така што,
под „...средства остварени од емитување на аудио и
аудиовизуелни комерцијални комуникации...“ се подразбира дека МРТ има право да наплаќа за реклами кои
се емитувани во рамки на програмски содржини обезбедени врз основа на склучени посебни договори со
обезбедувачи на аудио и аудиовизуелни дела со заштитени авторски права, во согласност со условите од договорот,
под „...емитувани во рамки на програмски содржини обезбедени врз основа на склучени посебни договори...“ се подразбира дека рекламите за кои МРТ ќе
наплаќа одреден надоместок од приватни правни лица,
ќе може да се емитуваат како реклами во рамки на емитувањето на конкретната програмска содржина како
авторско дело и
под „...со обезбедувачи на аудио и аудиовизуелни
дела со заштитени авторски права, во согласност со условите од договорот.“ се подразбира дека МРТ може да
склучи договор за емитување на конкретна програмска
содржина со имателот на авторските права за нејзино
емитување, односно обезбедувачот на аудио и аудиовизуелни дела, како вид на авторски дела, согласно со
условите определени со договорот за емитување на делото.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-4332/1
26 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.
__________

2439.
Врз основа на членот 68 став 1 алинеја 2 од Уставот
на Република Северна Македонија, Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на
26 јули 2019 година, даде
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АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ
НА ЧЛЕНОТ 48 СТАВ (2) ОД ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БР. 58/2000, 44/2002, 82/2008,
167/10 И 51/11 И „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ БР. 96/19 И 110/19)
Одредбата од членот 48 став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ број
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/10 и 51/11 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ број 96/19 и
110/19), гласи:
„(2) Заменикот го заменува министерот во случај
кога тој е отсутен или кога поради болест и други причини не е во можност да ја врши својата функција, со
сите негови овластувања и одговорности во раководењето.“
Одредбата на членот 48 став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ број
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/10 и 51/11 и „Службен
весник на Република Северна Македонија" број 96/19 и
110/19), треба да се толкува така што под термините
„други причини“ и „сите негови овластувања и одговорности во раководењето“ се подразбираат околности
во кои заменикот министер, во случаи кога министерот е разрешен или поднел оставка, може да ги презема
сите овластувања и одговорности, односно заменикот
министер може да поднесува подзаконски прописи и
други акти за кои во закон е утврдено овластување за
нивно донесување од министерот, како и тоа дека може
да врши и други овластувања, права, должности и одговорности кои согласно со закон се во надлежност на
министерот.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-4333/1
26 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2440.
Врз основа на член 84, став 1, алинеа 9 од Уставот
на Република Северна Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр.52/1991, 1/1992, 31/1998,
91/2001, 84/2003, 107/2005, 3/2009, 49/2011, 6/2019)
согласно член 1 од Законот за помилување („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и бр.
99/16), Претседателот на Република Северна Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ПО
ПОВОД 2-РИ АВГУСТ 2019 ГОДИНА – НАЦИОНАЛНИОТ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
I
Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на казната затвор осудените лица:
1. ШАЗИМ ЗУЛФИ МУРТЕЗАНОВ од с.Горно Јаболчиште, општина Чашка, во траење од 1 месец
2. АЦО МИЛАДИН ЗАЈАКОВСКИ од с.Слепче, во
траење од 1 месец
3. АФРИМ АБДИ АЉИЈА од с.Ларце, Тетово, во
траење од 1 месец

4. МИРОСЛАВ ЉУПЧО МАРИНКОВСКИ од
Скопје, во траење од 1 месец
5. ЈУСУФ ГАФУР БАЈРАМИ од с.Стрелци, Кичево, во траење од 2 месеци
6. ЗЛАТКО ВЕЛИМИР КОСТИЌ од Скопје, во траење од 3 месеци
7. РОМЕО ЈУРО КОЛЕТИЌ од Гевгелија, во траење од 3 месеци
8. МИТРА НИКОЛА АРСОВА од Спанчево, Кочани, во траење од 5 месеци
9. МАРИКА ТРАЈЧО ТРЕНЕВА од с.Пиперово, во
траење од 1 месец
10. АЈНУР ШУКРИ ДЕМИРОВ од с.Црник, Пехчево, во траење од 3 месеци
11. ЗДРАВКО ВЛАДО СТОИЛОВСКИ од Кочани,
во траење од 3 месеци
12. ЌИРЕ НИКОЛА НИКОЛОСКИ од Охрид, во
траење од 1 месец
13. АРДИАН ИБРАИМ РЕЧИ од с.Велешта,
Струга, во траење од 1 месец
14. ЕНВЕР НЕЏБЕДИН НЕЏБЕДИНИ од с.Подгорци, во трање од 1 месец
15. МИХАИЛ БЛАГОЈ ЛАЗОРОСКИ од Крушево,
во траење од 1 месец
16. ВЕНЦИ ИЛИЈА УЗУНОВ од Гевгелија, во траење од 1 месец
17. ФИЛИП ДРАГАН КУЗМАНОВСКИ од Куманово, во траење од 1 месец
18. АРИФ ИСМЕТ ШАБАНИ од с.Липково, во траење од 2 месеци
19. РУЖДИ БАСТРИ РУСТЕМИ од с.Копаница,
општина Сарај, во траење од 6 месеци
20. ЕДИН НУРИ ЈАНИ од Дебар, во траење од 1
месец
21. БЉЕРИМ ЏЕМАИЉ СЕЈДИ од Скопје, во траење од 1 месец
22. ЗОРАН КРУМЧО ЈАНАКИЕВ од Струмица, во
траење од 3 месеци
23. АНТОНИ НИКОЛА ВАСИЛЕВ од с.Василево,
општина Василево, во трање од 1 месец
24. АЦО ЦАНЕ АНГЕЛОВ од Штип, во траење од
1 месец
25. РИСТО ТРАЈКО ПЕТРОВ од Струмица, во траење од 1 месец
26. ВУЛНЕТ МУХАМЕТ ШАЌИРИ од с.Камењане,
во траење од 3 месеци
27. ВАЛМИР ЏЕМАИЛ АДЕМИ од Тетово, во траење од 2 месеци
28. АБДУЛБАКИ НАФИ ХЕБИБИ од с.Вејце, во
траење од 1 месец
29. АЛИДИН НЕЏАТ САДИКИ од Тетово, во траење од 1 месец.
II
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 08-618/1
29 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
2441.
Врз основа на член 51 став (1) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија” бр. 15/13,
120/13, 41/14, 146/15, 30/16,
178/2016, 64/18 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 25
јуни 2019 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ НА СТРАНСКИ
ДРЖАВЈАНИ ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се доделуваат вкупно 50 стипендии
на странски државјани од интерес на Република Северна Македонија за студенти со македонско потекло кои
живеат во државите на Балканскиот полуостров.
Член 2
Стипендија се доделува на студентите од член 1 од
оваа одлука кои ќе се запишат како редовни студенти
на државните универзитети, и тоа: Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ - Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, Универзитетот за информатички науки и
технологии „Св. Апостол Павле“ - Охрид, Универзитет
„Мајка Тереза“ - Скопје и Универзитетот во Тетово во
студиската 2019/2020 година.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-4822/1
25 јуни 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

2442.
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 Северна Македонија, на седницата, одржана на 24
јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Е2 –
КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА СО КАПАЦИТЕТ ДО 1MW
КО ТРАБОТИВИШТЕ, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена Е2 – комунална супраструктура фотоволтаична централа со капацитет до 1mw
КО Тработивиште, Општина Делчево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 13708м2
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 45-5578/1
24 jули 2019 година
Скопје

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

2443.
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 Северна Македонија, на седницата, одржана на 24
јули 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА
СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР ТРЕСКА КО
ГЛУМОВО И КО ШИШЕВО, ОПШТИНА САРАЈ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на спортско - рекреативен центар Треска КО
Глумово и КО Шишево, општина Сарај.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 284334 м2
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 45-5722/1
24 јули 2019 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
2444.
Врз основа на член 71, став (1) точка а) и став (2) од
Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18), Министерството за правда, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА ДОЛЖНОСТА ИЗВРШИТЕЛ
На извршителот Иван Митаноски од Охрид, именуван за подрачјето на Основниот суд во Охрид, Основниот суд во Струга и Основниот суд во Дебар, му престанала должноста извршител на ден 15.7.2019 година,
поради смрт на извршителот.
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Решението влегува во сила со денот на донесувањето.
Образложение
Со Решение на Министерот за правда бр. 083467/10 од 1.11.2007 година, лицето Иван Митаноски
од Охрид е именуван за извршител на подрачјето на
Основниот суд во Охрид, Основниот суд во Струга и
Основниот суд во Дебар.
На ден 19.7.2019 година, Комората на извршители
на Република Северна Македонија, достави известување по електронски пат до Министерството за правда,
во кое е доставен и Извод од матична книга на умрените бр. 09-3/6795 од 19.7.2019 година на Управата за водење на матични книги - Охрид во кој е наведено дека
во Матичната книга на умрените што се води за местото Охрид под тековен број 385 за година 2019 година е
запишана смртта на лицето Иван Митаноски кој е именуван за извршител на подрачјето на Основниот суд во
Охрид, Основниот суд во Струга и Основниот суд во
Дебар.
Од увид во Изводот од матичната книга на умрените тековен број 385 за година 2019 година заведен под
бр. 09-3/6795 од 19.7.2019 година во Управата за водење матични книги - Охрид, се констатира дека смртта
на лицето Иван Митаноски настапила на ден 15 јули
2019 година.
Според член 71, став (1), точка а) од Законот за извршување, должноста на извршителот престанува со
смрт - со денот на смртта на извршителот, а според
став (2) од истиот член, во тој случај министерството
во рок од 15 дена ќе донесе решение со кое констатира
дека должноста на извршителот престанала.
Од тие причини, согласно со член 71, став (1), точка
а) и став (2) од Законот за извршување, а со оглед на
тоа што извршителот починал на ден 15.7.2019 година,
Министерството за правда одлучи како во диспозитивот на ова решение.
Правна поука: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управен суд во рок од 30 дена
од денот на приемот на решението.
Бр. 09-3408/1
23 јули 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д - р Рената Дескоска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА
2445.
Врз основа на член 40 став (3) од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11,
6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15,
145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), министерот за образование и наука донесе

Член 2
Учебната година во основните училишта почнува
на 1 септември 2019 година, а завршува на 31 август
2020 година.
Наставната година започнува на 2 септември 2019
година и завршува на 10 јуни 2020 година.
Член 3
Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I
и II полугодие.
Првото полугодие започнува на 2 септември 2019
година и завршува на 31 декември 2019 година.
Второто полугодие започнува на 21 јануари 2020
година и завршува на 10 јуни 2020 година.
Член 4
Во текот на учебната година учениците користат
зимски и летен одмор.
Зимскиот одмор започнува на 1 јануари 2020 година и завршува на 20 јануари 2020 година.
За време на зимскиот одмор вработените во училиштето од 01 јануари до 10 јануари 2020 година користат платени неработни денови.
Летниот одмор започнува на 11 јуни 2020 година и
завршува на 31 август 2020 година.
Член 5
Основните училишта во времето од 12 јуни до 23
јуни 2020 година организираат дополнителна настава,
поправни испити и одделенски испити, а од 17 август
до 21 август 2020 година организираат подготвителна
настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити и одделенски испити и ги спроведуваат истите.
Член 6
Воспитно-образовната работа за учениците се организира во текот на целата работнa недела.
Член 7
Во текот на наставната година во основните училишта се остваруваат 180 наставни денови.
Член 8
На денот на училиштето се организираат културни,
спортски и други манифестации.
Традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик се одбележува со организирање на културни и други манифестации.

КАЛЕНДАР
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОСНОВНИТЕ
УЧИЛИШТА ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Член 9
Работните денови кога се изведуваат ученичките
екскурзии, денот на еколошката акција на младите во
Република Северна Македонија, денот на училиштето
и традиционалниот ден на просветата за припадниците
на заедниците кои следат настава на јазик различен од
македонскиот јазик, се наставни денови кога се изведуваат посебни програми.

Член 1
Со овој календар се утврдува организирањето на
учебната година во основните училишта согласно
програмските целини во наставната година: полугодие,
други форми на воспитно образовна дејност и ученички одмор за учебната 2019/2020 година.

Член 10
Со денот на влегувањето во сила на овој календар
престанува да важи Календарот за организација и работа на основните училишта во учебната 2018/2019 година („Службен весник на Република Македонија“
бр.128/18, 138/18 и 53/19).
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Член 11
Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот
на неговото објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 септември 2019 година.
Бр. 12-8316/1
24 јули 2019 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
д-р Арбер Адеми, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
2446.
Врз основа на член 17 став (10) Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007 88/2008,
48/2009, 50/2010, 171/2010 36/2011, 98/2012 13/2013,
164/2013, 44/2014, 192/2015, 30/2016, 21/2018 и
245/2018) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седница 22.7.2019 донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И
ПОСТАПКАТА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА УПРАВЕН
ОДБОР И НА НАДЗОРЕН ОДБОР НА ПЕНЗИСКО
ДРУШТВО
Член 1
Во Правилникот за начинот и постапката за избор
на член на управен одбор и на надзорен одбор на пензиско друштво („Службен весник на Република Македонија“ бр. 175/2013, 131/2016 и 32/2018) членот 9 се
менува и гласи:
“Доколку надзорниот одбор на пензиското друштво
од своите редови именува вршител на должноста член
на управен одбор, пензиското друштво доставува до
Агенцијата известување и програма за работење на
пензиското друштво и пензиските фондови изработена
од предложениот член на управен одбор за неговиот
делокруг на работа.
Вршителот на должноста член на управен одбор
може да ја врши функцијата најдолго шест месеци од
денот на именувањето.
Пензиското друштво поднесува барање до Централниот регистар за упис на вршителот на должност член
на управен одбор и доставува до Агенцијата заверена
копија од решението за извршен упис на вршителот на
должноста член на управен одбор во Централниот регистар на Република Северна Македонија, во рок од 5
дена од извршениот упис.“
Член 2
Во целиот текст на правилникот по зборот: „Република“ се додава зборот:„Северна“.
Член 3
Овој правилник влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-980/5
25 јули 2019 година
Скопје

Член на Советот на експерти
Дарко Саздов, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2447.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 и
член 149 од Законот за енергетика („Службен весник на
РМ“ бр. 96/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/2019)
и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива
за транспорт („Службен весник на РСМ“ бр. 103/2019), а
имајќи ги во предвид Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001...120/18 и „Службен весник на
РСМ“ бр.108/2019), Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99...198/18 и
„Службен весник на РСМ“ бр.98/2019 и 124/2019), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр.
53/2005... 99/18) 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...51/14), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 29.7.2019
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ
Член 1
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените
деривати и горива за транспорт, изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење - Екстра
лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

69,50 (денари/литар)
71,50 (денари/литар)
61,50 (денари/литар)
51,50 (денари/литар)
34,181 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со
нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги
формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од став (1) од овој член.
(3) Највисоките малопродажни цени 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 склад на трговец на големо
со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.
(4) Во највисоките малопродажни цени формирани
согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот за данокот за додадена вредност.
Член 2
(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1
од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни
цени, кои изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

29,400 (денари/литар)
31,214 (денари/литар)
30,152 (денари/литар)
30,582 (денари/литар)
26,877 (денари/килограм)
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Член 3
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука, содржан е и највисокиот надоместок за големопродажна маржа во износ од 1,20
денари/литар, односно 1,20 денари/килограм за мазутот М-1 НС.
Член 4
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука, содржан е надоместокот за
највисока малопродажна маржа за Еуросупер БС-95,
Еуросупер БС-98 и Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) во износ од
4,60 денари/литар, односно во износ од 4,56 денари/литар за Еуродизел БС (Д-Е V), и вклучени транспортни
трошоци од склад до бензински станици во износ од
0,75 денари/литар за сите нафтени деривати, со исклучок за мазутот М-1 НС.
Член 5
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 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:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

0,080 (денари/литар)
0,080 (денари/литар)
0,030 (денари/литар)
0,040 (денари/литар)
0,050 (денари/килограм)

Член 6
Во малопродажните цени утврдени со членот 1 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:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

0,890 (денари/литар)
0,890 (денари/литар)
0,300 (денари/литар)
0,300 (денари/литар)
0,740 (денари/килограм)

Член 7
Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

21,978 (денари/литар)
21,859 (денари/литар)
15,127 (денари/литар)
6,172 (денари/литар)
0,100 (денари/килограм)

Член 8
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 30.07.2019
година и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ и на веб-страницата на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија.
Бр. 02-2718/1
29 јули 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2448.
Врз основа на 78 став 1 т. ж) и член 79 став 4 в.в. со
член 71 став 1 точка а), од Законот за извршување
(„Службен весник на РСМ“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18),
Претседателот на Управниот одбор на Комората на извршители на РСМ на ден 19.7.2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
СЕ БРИШЕ ОД ИМЕНИК НА ИЗВРШИТЕЛИ Јовица Анѓеловски од Куманово со адреса на живеење на
ул. Браќа Рибар бр.63А, Куманово упишан во Именикот на извршители при Комората на извршители на РМ
како извршител под реден број 02.
Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.
Образложение
На ден 08.05.2019 година со Решение на Министерот за правда бр.08-1786/1 лицето Јовица Анѓеловски
беше именувано за извршител на подрачјето на Основен суд Куманово, Основен суд Крива Паланка и Основен суд Кратово. Врз основа на чл. 33 став 5 од Законот
за извршување („Службен весник на Р. Македонија“
бр.35/05 и 50/2006), извршен е упис на извршител Јовица Анѓеловски во Именикот на извршители што се води од страна на Управниот одбор при Комората на извршители на РМ како извршител под реден број 02.
На ден 11.07.2019 година до Комората на извршители доставено е Решение бр. 09-3279/1 од 05.07.2019 година, со кое Министерот за правда како надлежен орган согласно чл. 71 став 1 точка а) и став 2 од Законот
за извршување („Службен весник на РМ“ бр. 72/16,
142/16 и 233/18), донесувa решение за престанок на
должноста извршител на извршител Јовица Анѓеловски од Куманово именуван за подрачјето на Основниот
суд Куманово, Основниот суд Крива Паланка и Основниот суд Кратово, со датум на престанокот на должноста на ден 12.06.2019 година, поради смрт на извршителот.
Претседателот на Управниот одбор на Комората на
извршители на РСМ, во рамки на своите овластувања,
на ден 19.07.2019 година врз основа на член 79 став 4
од ЗИ, спроведе бришење на извршител Јовица Анѓеловски од Именикот на извршители кој го води Управниот одбор на Комората на извршители на РСМ согласно 78 став 1 т. ж) од ЗИ, со што на истиот му престануваат сите обврски спрема Комората на извршители
на РСМ.
Согласно горенаведеното, Претседателот на Управниот одбор на Комората на извршители на РСМ, одлучи како во диспозитивот на ова решение.
Бр. 03-378/2
19 јули 2019 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Северна Македонија
Претседател на Управен одбор,
Зоран Димов, с.р.

Стр. 8 - Бр. 154

29 јули 2019

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИНА
2449.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12,
170/13, 139/14 и 147/15), Министерството за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец јуни 2019 година, во однос на месец мај 2019 година, е пониска
за 1,1%.
2. Исплатата на платите за месец јуни 2019 година, работодавачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата
на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.
Министер
за труд и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

