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1046.
Врз основа на член 42 став (3) 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
Северна Македонија, на седницата одржана на 9 април
2019 година, донесе

1047.
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
Северна Македонија, на седницата одржана на 9 април
2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ,
ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ
НА ОТПАД

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА
ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Државната комисија за спречување на корупцијата да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, на движни
ствари – опрема кои немаат вредност, односно се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат
да се продадат или разменат како такви, согласно Одлука за расходување на основни средства бр. 03-31/14 од
8.3.2019 година, донесена од Генералниот секретар на
Државната комисија за спречување на корупцијата и Одлука за расходување на опасен материјал кој содржи боја (касети од тонери за печатари) бр. 03-1128/1 од
8.3.2019 година, донесена од претседателот на Државната комисија за спречување на корупцијата.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-2016/1
9 април 2019 година
Скопје

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

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Државна
комисија за спречување на корупцијата му престанува
користењето на движните ствари, и тоа:
1. Патничко моторно возило:
- работна зафатнина 1896 cm3,
- марка ФОЛКСВАГЕН,
- тип 3B ПАСАТ 1.9 TDI,
- број на шасија WWWZZZ3BZYP446446,
- регистарска ознака SK 3513 AJ,
- година на производство 2000 година,
- сила на моторот 66 kw и
-боја на каросеријата - МЕТ.ЗЕЛЕНА/38.
2. Патничко моторно возило:
- работна зафатнина 1397 cm3,
- марка МЕРЦЕДЕС,
- тип A 140,
- број на шасија WDB1680311J519769,
- регистарска ознака SK 219 VO,
- година на производство 2000,
- сила на моторот 60 kw и
- боја на каросерија - сива/7F.
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење, без надоместок на Службата за
општи и заеднички работи на Владата на Република
Северна Македонија.
Член 3
Претседателот на Државната комисија за спречување на корупцијата склучува договор со директорот на
Службата за општи и заеднички работи на Владата на
Република Северна Македонија, со кој се уредуваат
правата и обврските за движните ствари од член 1 од
оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-2036/1
9 април 2019 година
Скопје

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

1048.
Врз основа на член 418 став (1) од Законот за трговските друштва ( „Службен весник на Република Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 47/10,
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14,
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и
120/18), Владата на Република Северна Македонија во
својство на Собрание на Акционерското друштво за аеродромски услуги АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА,
во државна сопственост Скопје, на седницата одржана
на 9 април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА
АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ ,,АЕРОДРОМИ НА
МАКЕДОНИЈА“ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
Член 1
Во Статутот на Акционерското друштво за аеродромски услуги ,,АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА“,
во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 35/08, 85/10, 111/10, 171/12,
202/14 и 28/15), во насловот зборовите „АЕРОДРОМИ
НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост“ се заменуваат со зборовите „АЕРОДРОМИ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост
Скопје“.
Член 2
Во членот 1 зборовите: „АЕРОДРОМИ НА МАКЕДОНИЈА“ се заменуваат со зборовите: „АЕРОДРОМИ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“.
Член 3
Членот 3 се менува и гласи:
„Друштвото работи и учествува во правниот промет под фирмата: Акционерско друштво за аеродромски услуги АЕРОДРОМИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје.

Скратен назив на фирмата на Друштвото е: АД АЕРОДРОМИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА.
Фирмата на Друштвото на албански јазик е:
Shoqëria Aksionare për
shërbime të aeroporteve
AEROPORTET E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË
VERIUT në pronësi shtetërore Shkup.
Скратен назив на фирмата на Друштвото на албански јазик е: SH.A. AEROPORTET E REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË SË VERIUT.
Во меѓународниот правен промет фирмата на
Друштвото e: Joint stock company for airport services
Airports of North Macedonia Skopje.
Скратен назив на фирмата на Друштвото во меѓународниот правен промет со странство е: JSC Airports of
North Macedonia“.
Член 4
Во членот 8 став 2 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна
Македонија“.
Член 5
Во членот 5 во ставот 2 по зборот „фирмата“ се додаваат зборовите: „на македонски и албански јазик“.
Во ставот 3 по зборот „фирмата“ се додаваат зборовите: „на македонски и албански јазик“.
Во ставот 4 по зборот „Друштвото“ се додаваат зборовите: „на македонски и албански јазик“.
Член 6
Во членот 13 став 1 зборовите: „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Владата на Република Северна Македонија“.
Член 7
Во членот 15 став 1 зборовите: „Владата на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Владата на Република Северна Македонија“.
Член 8
Во членот 41 став 3 зборовите: „Службен весник на
Република Македонија“ се заменуваат со зборовите:
„Службен весник на Република Северна Македонија“.
Во ставот 4 зборовите: „Централен регистар на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите:
„Централен регистар на Република Северна Македонија“.
Член 9
Се задолжува Надзорниот одбор на Акционерското
друштво за аеродромски услуги АЕРОДРОМИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје, да подготви пречистен текст на Статутот на Акционерското друштво за аеродромски услуги АЕРОДРОМИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје.
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Член 10
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-2113/1
9 април 2019 година
Скопје

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

1049.
Врз основа на член 11 точка 1 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и
35/19), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 9 април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
СО ДРЖАВНИТЕ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“
П.О. СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Македонски шуми“ п.о. Скопје бр.02-254/2 од 14.3.2019 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 14.3.2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-2147/1
9 април 2019 година
Скопје

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

1050.
Врз основа на член 99 став (9) од Законот домување
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.99/09,
57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14, 199/14,
146/15, 31/16 и 64/18), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата одржана на 9 април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ОБЈЕКТОТ ГП 3.9
РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ ВО СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
изменување на Одлуката за утврдување на продажни
цени за објектот ГП 3.9 Реонски центар Аеродром во
Скопје, бр.02-2035/5-2 од 18.2.2019 година донесена
од Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор
и со деловен простор од значење за Републиката Скопје.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-2151/1
9 април 2019 година
Скопје

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

1051.
Врз основа на член 18 став (1) 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
Северна Македонија, на седницата одржана на 9 април
2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕСКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на Албанците-Скопје му се даваат на
трајно користење, без надомест, недвижни ствари – објект 1, објект 2, објект 3 и објект 4, кои се наоѓаат на
бул. „Илинден“ бб Скопје, на КП бр.2026, КО Карпош,
запишани во Имотен лист бр.52896, сопственост на Република Северна Македонија, и тоа:
- објект 1, намена на зграда и друг објект В1-5, влез
1, кат 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од
зграда ПП, со внатрешна површина од 74 м2;
- објект 1, намена на зграда и друг објект В1-5, влез
1, кат 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од
зграда ДП, со внатрешна површина од 492 м2;
- објект 1, намена на зграда и друг објект В1-5, влез
1, МА, број 1, намена на посебен/заеднички дел од
зграда ДП, со внатрешна површина од 129 м2;
- дел од приземје во објект 1, намена на зграда и
друг објект В1-5, влез 1, кат – ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 259.49 м2;
- објект 1, намена на зграда и друг објект В1-5, влез
1, ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 117 м2;
- објект 2, намена на зграда и друг објект А5-4, влез
1, ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 33 м2;
- објект 3, намена на зграда и друг објект А5-4, влез
1, ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 30 м2;
- објект 4, намена на зграда и друг објект А5-4, влез
1, ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 26 м2;
- објект 4, намена на зграда и друг објект А5-4, влез
1, ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 9 м2.

15 април 2019

Бр. 77 - Стр. 5

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-2185/1
9 април 2019 година
Скопје

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

1052.
Врз основа на член 9 став (3) од Законот за филмската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/16, 18/14, 44/14, 129/15, 152/15, 39/16 и
11/18), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата одржана на 9 април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИЛМ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Агенцијата за
филм на Република Македонија бр. 02-549/6 од
28.3.2019 година, донесенa од Управниот одбор на
Агенцијата, на седницата одржана на 28.3.2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-2231/1
9 април 2019 година
Скопје

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

1053.
Врз основа на член 30 став 1 алинеја 5 од Законот
за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09,
99/09, 105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11, 148/13,
164/13, 97/15, 129/15, 53/16 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на
9 април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАБРАНА НА ПРОДАЖБА НА ОДДЕЛНИ
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
Член 1
На правните и физичките лица кои вршат трговија
на нафтени деривати на мало им се забранува да вршат
промет на масло за горење екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1 со содржина на сулфур најмногу до 0,1%
(m/m), на бензинските станици во периодот од 15
aприл до 15 oктомври 2019 година.
На производителите, трговците на големо и увозниците со нафтени деривати им се забранува да вршат
продажба на масло за горење екстра лесно масло за до-

маќинство ЕЛ-1 со содржина на сулфур најмногу до
0,1% (m/m), на трговците на мало (бензинските станици), во периодот од 15 април до 15 октомври 2019
година.
Член 2
Оваа одлука влегува со сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-2689/1
9 април 2019 година
Скопје

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

1054.
Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 9 април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИТЕ
РЕГИОНИ ВО 2019 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се доделуваат средства за финансирање на проекти за развој на планските региони за
2019 година во вкупен износ од 288.746.849,00 денари, обезбедени во Буџетот на Република Северна
Македонија за 2019 година, во раздел 191.01 потпрограма ОА Рамномерен регионален развој во износ од 162.046.849,00 денари и во раздел 280.01 потпрограма ОА Рамномерен регионален развој во износ од 126.700.000,00 денари, наведени во Листата
на проекти за развој на планските региони за финансирање во 2019 година, која е дадена во Прилог и е
составен дел на оваа одлука.
Член 2
Доколку се утврди ненаменско трошење на средствата кои ќе бидат распределeни, центрите за развој
на планските региони, потребно е истите да ги вратат
во Буџетот на Република Северна Македонија.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-2785/1
9 април 2019 година
Скопје

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

Стр. 6 - Бр. 77

15 април 2019

15 април 2019

Бр. 77 - Стр. 7

Стр. 8 - Бр. 77

15 април 2019

15 април 2019

Бр. 77 - Стр. 9

1055.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 153/13, 139/14, 196/15, 142/16
и 140/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 9 април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕИМЕНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АРЕНА ФИЛИП II МАКЕДОНСКИ
1. Со оваа одлука Националната арена Филип II Македонски се преименува во Националната арена Тодор
Проески, а скратен назив е Национална арена Тоше Проески.
2. Со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за преименување на Градскиот стадион – Скопје („Службен весник на Република Македонија“ број 164/08)
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“
Бр. 45-2789/1
9 април 2019 година
Скопје

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

Стр. 10 - Бр. 77

15 април 2019

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
1056.
Врз основа на член 147 став 1 од Законот за странците („Службен весник на Република Македонија“ бр.
35/06, 66/07, 117/08, 92/09, 156/10, 158/11, 84/12, 13/13, 147/13, 148/15 и 217/15), министерот за надворешни работи во согласност со министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ВИЗИ ЗА СТРАНЦИ,
ПРОДОЛЖУВАЊЕ, СКРАТУВАЊЕ НА НИВНАТА ВАЖНОСТ, ОТПОВИКУВАЊЕ И ПОНИШТУВАЊЕ
НА ВИЗИ КАКО И ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ВИЗИ И ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА
Член 1
Во Правилникот за начинот на издавање на визи за странци, продолжување, скратување на нивната важност, отповикување и поништување на визи како и за образецот на визи и за водење на евиденција („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 71/07 и 103/13) насловот се менува и гласи: „Правилник за начинот на
издавање на визи за странци, поништување, отповикување на визи, продолжување и скратување на нивната
важност, формата и содржината на образецот за визи и на образецот за поднесување на барање за издавање на
виза, начинот на водење на евиденцијата и користење на податоците од евиденциите и начинот на постапување и дистрибуирање на обрасците за визи“.
Член 2
Во целиот текст на Правилникот зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.
Член 3
Образецот „Барање за издавање на виза“ се заменува со нов Образец кој е даден во прилог и е составен дел
на овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Министер
за надворешни работи,
Никола Димитров, с.р.

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

Бр. 42-8620/
18 март 2019 година
Скопје

Бр. 13.1.1-25404/1
27 март 2019 година
Скопје
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15 април 2019

15 април 2019

Бр. 77 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 77
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
1057.
Врз основа на член 55 став (7) од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“
бр. 72/16, 142/16 и 233/18), министерот за правда донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА КОМОРАТА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И
НА ИЗВРШИТЕЛИТЕ
Член 1
Во Правилникот за начинот на вршење надзор над
работата на Комората на извршители на Република Македонија и на извршителите (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.226/16) во членот 2 пред зборот „Овластени“ се додава бројот ,,(1)“.
По ставот (1) се додават два нови става (2) и (3) кои
гласат:
,,(2) Овластените лица за вршење надзор во своето
работење го почитуваат принципот на доверливост на
информациите и податоците.
(3) Овластените лица за вршење надзор при спроведување на надзорот над работата на извршителите, односно Комората:
- вршат увид во деловните книги, електронската
евиденција и списите од предметите во канцеларијата и
земат копии или електронски исписи од истите;
- составуваат записник за извршен надзор;
- даваат писмени забелешки со напатствија и
рокови за нивно отстранување во записникот од извршен надзор, во случај ако станува збор за очигледни
недостатоци кои можат да се отстранат и кои не предизвикале суштински проблеми при извршувањето или
работата во извршителската канцеларија;
- составуваат извештај за утврдената фактичка состојба од извршениот надзор;
- иницираат предлог за поведување на дисциплинска постапка во зависност од констатираната состојба
во извештајот, како и почитувањето на напатствијата и
роковите, доколку такви биле дадени во записникот.“
Член 2
Членот 3 се менува и гласи:
,,Редовниот и вонредниот надзор над работата на
извршителите односно Комората, се вршат според месечен план за надзор на Министерството за правда, кој
содржи листа на извршители над чија работа се врши
надзор во текот на месецот.”
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија".
Бр. 01-1510/3
9 април 2019 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
1058.
Врз основа на член 90 став (3) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16,
120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19), министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА ПОДДРШКАТА ОД МЕРКИТЕ
ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ, ПРИФАТЛИВИТЕ ТРОШОЦИ И ВИСИНАТА НА ПОДДРШКАТА ЗА
ПРИФАТЛИВИТЕ ТРОШОЦИ ПО КОРИСНИК
ЗА ПОЕДИНЕЧНА МЕРКА
Член 1
Во Правилникот за поблиските дополнителни услови за поддршката од мерките за рурален развој, прифатливите трошоци и висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник за поединечна мерка
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
124/11, 80/13, 72/14, 88/15, 35/16, 59/16 и 178/18) во
членот 2 став (1) точка 1) алинејата 5 се брише.
Член 2
По членот 2-а се додава нов член 2-б кој гласи:
“Член 2-б
(1) Дополнителни услови за поддршка на инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства за набавка на земјоделска опрема и механизација се следните:
- деловен план за работа со планираната инвестиција и
- соодветни производни капацитети по сектори.
(2) Поддршката од став (1) од овој член се реализира преку одобрен деловен план од страна на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, кој треба да ја предвидува потребата за користење на набавената земјоделска механизација за период од пет години од денот на одобрувањето на поддршката.
(3) Деловниот план од став (1) алинеја 1 од овој
член треба да ги содржи следните елементи:
- преглед на состојбата на земјоделското стопанство,
- цел и план за развој на земјоделското стопанство
со временска рамка за реализација за период од пет години,
- краток опис за активностите во земјоделството
поврзани со потребата од набавка на земјоделска механизација,
- детален план на неопходни инвестиции, обука,
потреба од советодавни услуги и други активности за
обука и развој на земјоделското стопанство и
- следење на спроведувањето на деловниот план.
(4) Сите баратели кои аплицираат за поддршката од
став (1) од овој член поврзани со растително производство треба да ги поседуваат следниве производни капацитети:
- минимум производствен капацитет од 2 ха за производство на различни земјоделски култури или на една земјоделска култура и
- минимум 0,5 ха за производствен капацитет на зеленчук на отворено.
(5) Големината на производните капацитети од
став (4) на овој член се утврдува согласно запишаните
производни капацитети во Единствениот регистар на
земјоделски стопанства при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.
(6) Инвестициите за модернизација на земјоделски
стопанства за набавка на земјоделска опрема и механизација треба да се во согласност со параметрите наведени во Табелата дадена во Прилогот - „Максимална
прифатлива моќност на земјоделската механизација и
опрема“ кој е составен дел на овој правилник.“
Член 2
Членот 6 се менува и гласи:
„(1) Прифатливи трошоци за инвестиции за зголемување на економската вредност на шумите, се следните:
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а) За одржливо стопанисување со шумите:
- опрема за реализација на активностите предвидени
во план и/или програма за стопанисување со шумите;
- трошоци предвидени за реализација на активностите предвидени во план и/или програма за стопанисување со шумите, предвидени за обновување и одгледување на шумскиот фонд;
- трошоци за обележување на границите на шума во
приватна сопственост и
- услуги од трети лица за стручни работи и за спроведување на активностите предвидени во план и/или
програма за стопанисување со шумите.
б) За примарната обработка на дрвната маса и обработка на био маса од шумите:
- градежни материјали и елементи за конструкција на
објекти за примарна обработка на дрвна маса и/или обработка на био-маса од шумите и отпад од обработката на
дрвна маса и придружни објекти за складирање;
- опрема за примарна обработка на дрвната маса, био
маса од шумите и отпад од обработка на дрвна маса;
- опрема за складирање и манипулација со суровината и готовиот производ;
- компјутерска опрема и софтвер за управување, контрола и следење на суровината и готовиот производ и
- услуги од трети лица за надзор и изведување на
градежни работи, за конструкција на елементите и
инсталирање на опремата вклучително и софтвер.
в) За примарна обработка на други шумски производи
- градежни материјали и елементи за конструкција
на објекти за примарна обработка на други шумски
производи од шумите и придружни објекти за складирање;
- опрема за примарна обработка на други шумски
производи;
- опрема за складирање и манипулација со суровината и готовиот производ;
- компјутерска опрема и софтвер за управување,
контрола и следење на суровината и готовиот производ
и
- услуги од трети лица за надзор и изведување на
градежни работи, за конструкција на елементите и
инсталирање на опремата вклучително и софтвер.
(2) Висината на поддршката за прифатливите трошоци по корисник на мерката од став (1) на овој член,
без ДДВ и останати даноци и јавни давачки изнесува
до 6.000.000 денари.“
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Член 3
Во членот 8, став (1), точката г) се менува и гласи:
„г) За консолидација на земјоделското земјиште:
- услуги од трети лица за изработка на студии, елаборати, планска и техничка документација, проценка
на вредност на недвижности и обележување на катастарски парцели;
- градежни материјали и елементи за конструкција
на системот за наводнување/одводнување и придружни
објекти за сместување и чување на опремата и патна
инфраструктура;
- опрема за функционалност на системот за наводнување/одводнување (пумпи, филтри, цевки);
- опрема за електрична инсталација, за снабдување
со електрична енергија, вклучително и опрема за енергетска ефикасност и опрема за производство на одржливи енергии за потребите на функционирање на
системот за надводнување/одводнување;
- агрегати и/или генератори и придружна инсталациона опрема;
- компјутерска опрема за функционирање, управување и контрола на системот за наводнување и софтвер;
- услуги од трети лица за надзор и изведување на
градежни и електрификациски работи вклучително и
инсталирање на опремата и софтвер;
- за експропријација на земјиште за изградба на патишта, водостопански објекти и придружни објекти;
- чистење на каналска мрежа за одводнување и наводнување на земјоделско земјиште;
- услуги од трети лица за користење на градежна
механизација;
- организирање и спроведување на мелиоративни
мерки за унапредување на квалитетот на земјиштето
кое е предмет на консолидација и/или пренамена и
- доведување на новите земјишни парцели во состојба на обработливо земјоделско земјиште преку отстранување на физички објекти.“
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 18-3941/5
11 април 2019 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
1059.
Врз основа на член 44 став (4) точки 5, 9 и 10 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13,
43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), директорот на
Агенцијата за храна и ветеринарство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА ХРАНАТА
ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО (*)
Член 1
Во Правилникот за посебните барања за храната од
животинско потекло (*1) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/16 и 166/17) во целиот текст зборовите „свежо месо“ се заменуваат со зборовите „сирово месо“.
Член 2
Во членот 21 се додава нов став (4) кој гласи:
„(4) Трупови, половинки, четвртинки или половинки расечени на не повеќе од три дела можат да бидат
обескостени и расечени пред да ја достигнат температурата од став (1) точка 2) подточка б) од овој член кога се транспортирани согласно отстапувањата од член
23 став (1) точка 4) подточка б) од овој правилник. Во
овој случај, во текот на расекувањето или обескостувањето месото треба да биде подложено на температура
на воздух која обезбедува континуирано намалување
на температурата на месото. Веднаш по расекувањето
и каде што е соодветно, по пакувањето, месото треба
да се излади на температура од став (1) точка 2) подточка б) од овој член, ако не е веќе изладено на температура пониска од оваа температура.“.
Член 3
Во членот 23 во ставот (1) точката 4) се менува и
гласи:
„Месото треба да ја достигне температурата наведена во точка 1) од овој став пред транспортот и да остане на таа температура во текот на транспортот.
Сепак, треба да биде исполнето следното:
(а) превозот на месото за производство на специфични производи може да се одвива пред да се постиге
наведената температура од точка 1) од овој став ако
официјалниот ветеринар го одобри тоа, доколку:
(*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на
Комисијата (ЕУ) 2017/1978 од 31 октомври 2017 година со која се
надополнува Анекс III на Регулативата (ЕК) број 853/2004 на Европскиот парламент и на Советот која ги пропишува посебните
хигиенски барања за храна со животинско потекло во однос на
иглокожи заловени надвор од класифицираните производни области (CELEX број 32017R1978); Регулатива на Комисијата
(ЕУ) 2017/1980 од 31 октомври 2017 година за измена на Анекс
III на Регулативата (ЕЗ) број 2074/2005 во поглед на метод за откривање на паралитички отров од школки (PSP) (CELEX број
32017R1980) и Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2017/1981 од 31
октомври 2017 година со која се надополнува Анекс III на Регулативата (ЕК) број 853/2004 на Европскиот парламент и на Советот
во однос на температурните барања за време на транспортот на
месото (CELEX број 32017R1981).
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- таквиот транспорт да се одвива во согласност со
барањата кои се дадени од страна на Агенцијата и, кога
е соодветно, надлежните органи на местото на потекло
или дестинација во однос на превозот од еден до друг
даден објект;
- месото веднаш ја напушта кланицата или просторијата за расекување која се наоѓа на истата локација како и
кланицата и транспорт не трае подолго од 2 часа и
- таквиот транспорт е оправдан од технолошки причини.
(б) транспортот на трупови, половинки, четвртинки
или половинки расечени на не повеќе од три дела од
овци и кози, говеда и свињи може да започне пред да
се постигне температура наведена во точка 1) од овој
став, доколку:
- температурата се следи и евидентира во рамките
на процедурите засновани на HACCP принципите;
- операторите со храна кои ги испраќаат и транспортираат труповите, половинки, четвртинки или половинки расечени на не повеќе од три дела добиле
писмено овластување од официјалниот ветеринар на
местото на поаѓање да го искористат ова отстапување;
- возилото со кое се транспортира трупови, половинки, четвртинки или половинки расечени на не повеќе од три дела се опремени со инструмент што ја следи
и ја евидентира температурата на воздухот на кој труповите, половинките, четвртинките или половинките
расечени на не повеќе од три дела се изложени на таков начин што на официјалните ветеринари им се овозможува да ја потврдат усогласеноста со поставените
временски и температурни услови од алинеја осум од
оваа подточка;
- возилото со кое се транспортираат трупови, половинки, четвртинки или половинки расечени на не повеќе од три дела го собира месото од само една кланица
по превоз;
- труповите, половинките, четвртинките или половинките расечени на не повеќе од три дела кои се предмет на ова отстапување имаат температура во внатрешноста од 15°С на почетокот на транспортот доколку
тие треба да се транспортираат во ист оддел како трупови, половинки, четвртинки или половинки расечени
на не повеќе од три дела кои ги исполнува условите за
температура од точка 1) од овој став (т.е. 7°С);
- имаат декларација/изјава од операторот со храна
која ја придружува пратката и во која е наведено времетраењето на ладењето пред натовар, времето кога започнал натоварот на труповите, половинките, четвртинките или половинките расечени на не повеќе од
три дела, температурата на површината на месото во
тоа време, максималната температура на воздух за време на транспортот на труповите, половинките, четвртинките, или половинките расечени на три дела, максимално дозволеното време за транспорт, датум на
одобрување и име на официјалниот ветеринар кој го
дозволил отстапувањето;
- операторот со храна на местото на дестинација
треба да го извести надлежниот официјален ветеринар
пред да прими за прв пат трупови, половинки, четвртинки, или половинки расечени на три дела, кои
пред транспортот не ја постигнале температурата наведена во точка 1) од овој став;
- се транспортираат во согласност со следните параметри:
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Член 4
Во членот 44 ставот (1) се менува и гласи:
„Одредбите на овој оддел се применуваат на живи
бивалвни мекотели, како и на живи иглокожи, живи
туникати и живи морски гастроподи со исклучок на одредбите за прочистување од член 50 на овој правилник.
Одредбите за класификација на производствените области утврдени во член 46 од овој правилник не се применуваат на морски гастроподи и иглокожи кои не се
хранат со филтрација на водата (filter feeders).“.
Член 5
По членот 52 се додава нов член 52-а кој гласи:
„Член 52-а
Метод за откривање на паралитички отров
од школки (PSP)
(1) Содржината на паралитичкиот отров од школки
(PSP) во делови од мекотелите погодни за исхрана на
луѓето (целото тело или било кој дел за јадење одделно) треба да се детектира во согласност со методот
на биолошко испитување или било кој друг метод
признат на меѓународно ниво.
(2) Доколку резултатите се оспорени, референтниот
метод е т.н. Lawrence метод објавен во AOAC Официјален метод 2005.06 (Паралитички отровни токсини од
школкарка во школки во школки).“
Член 6
Член 56 се менува и гласи:
„Член 56
Специфични барања за пектиниди, морски гастроподи и
иглокожи кои не се хранат со филтрација на водата
(filter feeders) собрани надвор од класифицираните
производни области
Операторите со храна кои ловат пектиниди, морски
гастроподи и иглокожи кои не се хранат со филтрација
на водата (filter feeders) надвор од класифицираните
производни области или пак ракуваат со такви пектиниди и/или морски гастроподи и/или иглокожи треба
да обезбедат дека:
1) пектинидите, морските гастроподи и иглокожите
кои не се хранат со филтрација на водата (filter feeders)
не може да се ставаат во промет, освен кога се собрани
и ракувани во согласност со член 47 од овој правилник
и ги исполнуваат здравствените стандарди утврдени
во член 52 од овој правилник, што е докажано со систем на сопствена контрола;
2) дополнително, кога податоците од официјалните
програми за мониторинг му овозможуваат на надлежниот орган да ги класифицира ловиштата за риби - кога
тоа е соодветно, во соработка со операторите, за пектинидите аналогно се применуваат одредбите од член 46
од овој правилник;
3) пектинидите, морските гастроподи и иглокожите
кои не се хранат со филтрација на водата (filter feeders)
можат да се ставаат во промет за исхрана на луѓето
единствено преку аукција за риби, центар за испорака
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или објект за преработка. Кога ракуваат со пектиниди
и/или морски гастроподи и/или иглокожи, операторите
кои раководат со такви објекти треба да го информираат надлежниот орган и доколку се работи за центри за
испорака, да обезбедат усогласеност со релевантните
услови од членовите 49, 50 и 51 од овој правилник;
4) операторите кои ракуваат со пектиниди, живи
морски гастроподи и живи иглокожи кои не се хранат
со филтрација на водата (filter feeders) треба да обезбедат усогласеност со:
- соодветните барања за документи од член 45 ставови (3), (4), (5), (6) и (7) од овој правилник. Во овој
случај, пропратниот документот, треба јасно да ја наведе локацијата на областа каде што пектинидите и/или
живите морски гастроподи и/или живите иглокожи кои
не се хранат со филтрација на водата (filter feeders) се
собрани/изловени или
- со барањата од член 53 став (2) од овој правилник
во поглед на затварањето на сите пакувања на живи
пектиниди, живи морски гастроподи и живи иглокожи
кои не се хранат со филтрација на водата (filter feeders)
пратени во малопродажба и член 54 во поглед на идентификационата ознака и означувањето.“
Член 7
Влегување во сила
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по претходно
добиена согласност од Владата на Република Северна
Македонија.
Бр. 02-157/2
8 март 2019 година
Скопје

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

(*1) Правилникот за посебни барања за храната со
животинско потекло е усогласен со Регулативата (ЕЗ)
бр. 853/2004 на Европскиот парламент и на Советот од
29 април 2004 година за утврдување на посебни хигиенски правила за храна од животинско потекло
(CELEX број 32004R0853); Регулатива на Комисијата
(EУ) 2015/1474 oд 27 август 2015 година во врска со
употребата на рециклирана топла вода за отстранување
на микробиолошка контаминација на површината од
трупови од животни (CELEX број 32015R1474); Регулатива на комисијата (ЕК) број 2074/2005 од 5 декември 2005 година со која се пропишуваат мерките за
имплементација на одредени производи од Регулативата (ЕК) број 853/2004 на Европскиот парламент и на
советот и на организација на службените контроли од
Регулативата (ЕК) 854/2004 на Евроипскиот парламент
и на Советот и Регулативата (ЕК) број 882/2004 на Европскиот парламент и на советот, дерогациите од Регулативата (ЕК) број 852/2004 на Европскиот парламент
и на Советот и за надополнување на Регулативите
(ЕК) број 853/2004 и број 854/2004 (CELEX број
32005R2074) и
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(*2) Прилог 1, Поглавје 2 и Поглавје 3 точка 3.2 од
Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на
микробиолошките критериуми за хранатасе усогласени
со точките 2.1.1, 2.1.2 од Поглавје 2 и точка 3.2 од Поглавје 3, од Анекс I на Регулативата на Комисијата (ЕЗ)
№ 2073/2005 од 15 ноември 2005 година за микробиолошките критериуми за прехранбени производи
(CELEX број 32005R2073).

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1060.
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, 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), 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, 171/17 и 120/18),
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, 189/16 и 198/18),
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, 39/16 и 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, 52/11 и 51/14), на седницата одржана на
15.4.2019 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:
до
до

ден/лит
33,857
35,497

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

до

ден/лит
33,487

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

до

ден/лит
32,860

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
27,909

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
71,50
73,00

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

до

ден/лит
62,50
ден/лит

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
]г) Мазут
- М-1 НС

до
до

51,00
ден/кг
34,455

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:
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а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
0,080
0,080

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
22,066
21,697

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

до

ден/лит
0,030

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

до

ден/лит
15,449

ден/лит
0,040
ден/кг
0,050

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

до

ден/лит
6,320

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
0,100

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
г) Мазут
- М-1 НС

до
до

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
б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
г) Мазут
- М-1 НС

до
до

ден/лит
0,890
0,890

до

ден/лит
0,300
ден/лит
0,300

до

ден/кг
0,740

до

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 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 16.4.2019 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија.
Бр. 02-735/1
15 април 2019 година
Скопје
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