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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

5) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на
англискиот јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ ИБТ- најмалку 74 бода,

2967.
Врз основа на членот 68, став 2 од Уставот на Република Македонија, членот 3 од Законот за основање
на Државна комисија за одлучување во управна поста-

- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,

пка и постапка од работен однос во втор степен

- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) – положен,

(„Службен весник на Република Македонија“ број

- БУЛАТС (BULATS ) - најмалку 60 бода или

51/11, 148/13, 41/14, 130/14, 53/16 и 11/18) и членовите

- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).

2 и 3 од Законот за изменување и дополнување на Зако-

III. За член на Државната комисија се избира лице

нот за основање на Државна комисија за одлучување

кое ги исполнува следниве услови:

во управна постапка и постапка од работен однос во

1) е државјанин на Република Македонија;

втор степен („Службен весник на Република Македо-

2) во моментот на именувањето со правосилна суд-

нија“ број 11/18), Собранието на Република Македо-

ска пресуда не му е изречена казна или прекршочна

нија, на седницата одржана на 29 август 2018 година,

санкција забрана за вршење на професија, дејност или

донесе

должност;
3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС
ОДЛУКА

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ
НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНА-

или завршен VII/1 степен;
4) има минимум четири години работно искуство
на управни работи;

ТА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА

5) поседува еден од следниве меѓународно призна-

ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС

ти сертификати или уверенија за активно познавање на

ВО ВТОР СТЕПЕН

англискиот јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ ИБТ- најмалку 74 бода,

I. Собранието на Република Македонија објавува
јавен конкурс за избор на претседател и десет члена на
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен (во натамошниот текст: Државната комисија).
II. За претседател на Државната комисија се избира лице кое ги исполнува следниве услови:
1) е државјанин на Република Македонија;
2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна
санкција забрана за вршење на професија, дејност или
должност;
3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС
или завршен VII/1 степен образование од областа на
правото;
4) има минимум пет години работно искуство на
управни работи;

- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) – положен,
- БУЛАТС (BULATS ) - најмалку 60 бода или
- АПТИС (APTIS) – најмалку ниво Б2 (B2).
IV. Заинтересираните кандидати пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и потребните
документи за докажување на исполнувањето на условите од точката II. потточки 1, 2, 3 и 4 и/или точката
III. потточки 1, 2, 3 и 4 на оваа одлука, во оригинал или
заверена копија на нотар, може да ги поднесат до Собранието на Република Македонија во рок од 15 дена од
денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.
V. Претседателот и членовите кои ќе се изберат по
овој конкурс се должни најдоцна во рок од една година
од денот на изборот да го исполнат условот од точката
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II. потточка 5 и/или точката III. потточка 5 на оваа одлука за познавање на англискиот јазик и до Комисијата
за прашања на изборите и именувањата на Собранието
на Република Македонија да достават доказ за негово
исполнување.
VI. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Koha“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-4994/1

Претседател на Собранието

29 август 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

м-р Талат Џафери, с.р.
__________

3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС
или завршен VII/1 степен правен факултет;
4) има минимум пет години работно искуство во
областа на правните работи;
5) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на
англискиот јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).
III. Пријавата за учество на овој оглас, личната би-

2968.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а во врска со членовите 37 став 6
и 38 ставови 1 и 2 од Законот за заштита на личните
податоци („Службен весник на Република Македонија“
број 7/2005, 103/2008, 124/10, 135/11, 43/14, 153/15,
99/16 и 64/18), Собранието на Република Македонија,
на седницата одржана на 29 август 2018 година, донесе

ографија и потребните документи за докажување на
исполнувањето на условите од точката II. потточки
1), 2), 3) и 4) на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, заинтересираните кандидати треба
да ги поднесат до Собранието на Република Македонија во рок од 20 дена од денот на објавувањето на
оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

ОДЛУКА
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА
ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА
ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

IV. Заменик директорот кој ќе се избере по овој оглас е должен најдоцна во рок од една година од денот
на изборот да го исполни условот од точката II. потточка 5) на оваа одлука за познавање на англискиот јазик и
до Комисијата за прашања на изборите и именувањата

I. Собранието на Република Македонија објавува
јавен оглас за избор на заменик директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци (во натамошниот
текст: Дирекцијата).
II. За заменик директор на Дирекцијата може да би-

на Собранието на Република Македонија да достави
доказ за негово исполнување.
V. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Koha“.

де избрано лице кое ги исполнува следниве услови:
1) е државјанин на Република Македонија;

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна

Бр. 08-4995/1

Претседател на Собранието

санкција забрана за вршење на професија, дејност или

29 август 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

м-р Талат Џафери, с.р.

должност;
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III. За член на Државната комисија за жалби по јав-

2969.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а во врска со членот 202 став 2, а

ни набавки се именува лице кое ги исполнува следниве
услови:

во врска со членот 203 став 4 од Законот за јавните на-

1) е државјанин на Република Македонија;

бавки („Службен весник на Република Македонија“

2) во моментот на именувањето со правосилна суд-

број 136/2007, 130/2008, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13,

ска пресуда не му е изречена казна или прекршочна

148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15,

санкција забрана за вршење на професија, дејност или

27/16, 120/16, 165/17 и 83/18), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 август 2018
година, донесе

должност;
3) има стекнати најмалку 240 кредити според
ЕКТС, односно завршен VII/1 степен образование од

ОДЛУКА

областа на правото;

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУ-

4) има работно искуство од најмалку пет години од

ВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ТРИ ЧЛЕНА НА

кои најмалку три години од областа на јавните на-

ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ
НАБАВКИ
I. Собранието на Република Македонија објавува
јавен оглас за именување на претседател и три члена на
Државната комисија за жалби по јавни набавки.
II. За претседател на Државната комисија за жалби
по јавни набавки се именува лице кое ги исполнува
следниве услови:

бавки;
5) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на
англискиот јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ ИБТ - најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,

1) е државјанин на Република Македонија;

- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,

2) во моментот на именувањето со правосилна суд-

- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или

ска пресуда не му е изречена казна или прекршочна

- АПТИС (АPTIS) најмалку ниво Б2 (B2).

санкција забрана за вршење на професија, дејност или

IV. Пријавата за учество на овој оглас, личната би-

должност;

ографија и потребните документи за докажување на ис-

3) има стекнати најмалку 240 кредити според

полнувањето на условите од точката II. потточки 1), 2)

ЕКТС, односно завршен VII/1 степен образование од

3), 4) и 5) и точката III. потточки 1), 2), 3) и 4) на оваа

областа на правото;

одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, за-

4) има положено правосуден испит;
5) има работно искуство од најмалку пет години од
кои три години во областа на јавните набавки;
6) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на
англискиот јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ ИБТ - најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,

интересираните кандидати треба да ги поднесат до
Собранието на Република Македонија во рок од 20 дена од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.
V. Претседателот и членовите кои ќе се именуваат
по овој оглас се должни најдоцна во рок од една година
од денот на изборот да го исполнат условот од точката
II. потточка 6) и/или точката III. потточка 5) на оваа одлука за познавање на англискиот јазик и до Комисијата

- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,

за прашања на изборите и именувањата на Собранието

- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или

на Република Македонија да достават доказ за негово

- АПТИС (АPTIS) најмалку ниво Б2 (B2).

исполнување.
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VI. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на

IV. Пријавата за учество на овој оглас и потребните

Република Македонија“ и во весниците „Нова Македо-

документи за докажување дека здружението е од об-

нија“, „Слободен печат“ и „Koha“.

ласта на човековите права, полициското право и правосудството и дека има лицa кои ги исполнуваат услови-

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

те од точката III. на оваа одлука, во оригинал или заверена копија на нотар, заинтересираните здруженија

Бр. 08-4996/1

Претседател на Собранието

треба да ги поднесат до Собранието на Република Ма-

29 август 2018 година

на Република Македонија,

кедонија во рок од 30 дена од денот на објавувањето на

Скопје

м-р Талат Џафери, с.р.

оваа одлука во „Службен весник на Република Македо-

__________

нија“.
V. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на

2970.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 11-д од Законот за народ-

Република Македонија“ и во дневните весници „Нова
Македонија“, „Слободен печат“ и „Koha“.

ниот правобранител („Службен весник на Република
Македонија“ број 60/2003,114/2009, 181/16, 189/16 и

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

35/18), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 29 август 2018 година, донесе

Бр. 08-4997/1

Претседател на Собранието

29 август 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

м-р Талат Џафери, с.р.

ОДЛУКА
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР
НА ЗДРУЖЕНИЈА ОД ОБЛАСТА НА ЧОВЕКОВИТЕ
ПРАВА, ПОЛИЦИСКОТО ПРАВО И ПРАВОСУДСТВОТО

__________
2971.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, а во врска со членот 31 ставови

I. Собранието на Република Македонија распишува

(3), (4) и (6) од Законот за слободен пристап до инфор-

јавен оглас за избор на три здруженија од областа на

мации од јавен карактер („Службен весник на Републи-

човековите права, полициското право и правосуд-

ка Македонија" број 13/2006, 86/2008, 6/10, 42/14,

ството.

148/15, 55/16 и 64/18), Собранието на Република Маке-

II. Избраните здруженија номинираат по еден претставник за надворешен член во Народниот правобрани-

донија, на седницата одржана на 29 август 2018 година,
донесе

тел - механизам за граѓанска контрола, со мандат од
една година.
III. Надворешните членови треба да ги исполнуваат
следните услови:

ОДЛУКА
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ДВА ЧЛЕНА НА КО-

- да е државјанин на Република Македонија,

МИСИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО НА

- со правосилна судска пресуда да не им е изречена

СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД

казна или прекршочна санкција забрана за вршење на

ЈАВЕН КАРАКТЕР

професија, дејност или должност,
- да имаат стекнато најмалку 240 кредити според
ЕКТС или завршен VII/1 степен на образование и

I. Собранието на Република Македонија објавува
јавен оглас за именување на претседател и два члена на

- да имаат пет години работно искуство кај невла-

Комисијата за заштита на правото на слободен пристап

дини организации (здруженија) во областа на човеко-

до информации од јавен карактер (во натамошниот

вите права, полициското право и правосудството.

текст: Комисија).
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и 3) и точката III. потточки 1), 2) и 3) на оваа одлука,
во оригинал или заверена копија на нотар, заинтереси-

1) е државјанин на Република Македонија;

раните кандидати треба да ги поднесат до Собранието

2) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС

на Република Македонија во рок од 20 дена од денот на

или завршен VII/1 степен правен факултет;
3) има осум години работно искуство во областа на
информирањето и правните работи;

објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на
Република Македонија“.
Заинтересираните кандидати, со документите од

4) да не е член на политичка партија;

ставот 1 на оваа точка треба да достават и лична изјава

5) поседува еден од следниве меѓународно призна-

заверена на нотар за исполнување на условот од пот-

ти сертификати или уверенија за активно познавање на
англискиот јазик не постар од пет години:

точка 4) на точките II. и III. од оваа одлука.
V. Претседателот и членовите кои ќе се именуваат

- ТОЕФЕЛ ИБТ - најмалку 74 бода,

по овој оглас се должни најдоцна во рок од една година

- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,

од денот на изборот да го исполнат условот од точката

- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмал-

II. потточка 5 и/или точката III. потточка 5 на оваа од-

ку Б2 (B2) ниво,

лука за познавање на англискиот јазик и до Комисијата

- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,

за прашања на изборите и именувањата на Собранието

- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода и

на Република Македонија да достават доказ за негово

- АПТИС (АPTIS) најмалку ниво Б2 (B2).

исполнување.

III. За член на Комисијата се именува лице кое ги
исполнува следниве услови:
1) е државјанин на Република Македонија;

VI. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“ и во весниците „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Koha“.

2) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС
или завршен VII/1 степен правен факултет;

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3) има пет години работно искуство во областа на
информирањето и правните работи;
4) да не е член на политичка партија;
5) поседува еден од следниве меѓународно призна-

Бр. 08-5001/1

Претседател на Собранието

29 август 2018 година

на Република Македонија,

Скопје

м-р Талат Џафери, с.р.

ти сертификати или уверенија за активно познавање на
англискиот јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ ИБТ - најмалку 74 бода,

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,

- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода и
- АПТИС (АPTIS) најмалку ниво Б2 (B2).

2972.
Врз основа на член 91 став (2) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија" бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13,

IV. Пријавата за учество на овој оглас, личната би-

106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16,

ографија и потребните документи за докажување на ис-

120/16, 163/16 , 74/17 и 83/18), министерот за земјодел-

полнувањето на условите од точката II. потточки 1), 2)

ство, шумарство и водостопанство донесе

3 септември 2018
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ПРАВИЛНИК

(3) За да биде прифатлив, корисникот за помош на

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

млади земјоделци за започнување со земјоделска деј-

ВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА

ност треба да добие најмалку 60 бода.”

ИЗБОР НА КОРИСНИЦИ ПО МЕРКИТЕ ЗА
РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Член 2
По членот 8 се додава нов член 8-а кој гласи:

Член 1

“Член 8-а

Во Правилникот за поблиските критериуми за из-

(1) Поблиски критериуми за избор на корисници за

бор на корисници по мерките за рурален развој

економско здружување на земјоделски стопанства за

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.

заедничко вршење на земјоделска дејност за инвести-

124/11, 80/13, 35/16 и 101/17) членот 3-а се менува и

ции за набавка на земјоделска механизација се след-

гласи:

ните:

“(1) Поблиски критериуми за избор на корисници
за помош на млади земјоделци за започнување со земјоделска дејност се:
- Доколку корисникот е невработено лице за период

- Дата на упис во регистарот – до 5 бода
- Број на вработени во земјоделската задруга – до
15 бода
- Промет преку земјоделската задруга –до 15 бода

поголем од две години до датумот на поднесување на

- Обем на земјоделската задруга – до 15 бода

барањето – 5 бода;

- Број на планирани нови работни места утврдени

- Доколку целта на инвестицијата е набавка на опрема за после бербени активности во растително производство – 20 бода;
- Доколку целта на инвестицијата е набавка на опрема за преработка на земјоделски производи и производи од животинско потекло – 20 бода;
- Доколку активностите од деловниот план се одвиваат во ридско-планински подрачја – 10 бода;
- Доколку корисникот се занимава или планира да
се занимава со органско производство -10 бода;
- Доколку корисникот се занимава или планира да
се занимава со сточарство – 10 бода;
- Доколку инвестициите од деловниот план предвидуваат воведување на нови производствени технологии

од деловниот план поврзани со потребата за набавка на
земјоделска механизација – до 15 бода
- Воведување на нови технологии – до 15 бода
- Учество на жени фармери и млади земјоделци во
вкупниот број на членови на земјоделската задруга –
до 5 бода
- Млад управител до 40 години – 10 бода
- Земјоделски задруги основани во рурални средини
лоцирани во „Планински“ облас

– 5 бода.

(2) Најголем број на бодови што може да ги добие
земјоделската задруга изнесува 100 бода, согласно со
бодувањето дадено во Прилог кој е составен дел на
овој правилник.
(3) За да биде прифатлива, земјоделската задруга
треба да добие најмалку 30 бода.“

за достигнување на добра земјоделска пракса – 5 бода
- Доколку корисникот е член на земјоделска задруга – 5 бода и
- Доколку инвестицијата од деловниот план се однесува на набавка на добиток од увоз или од признати

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

организации согласно Законот за сточарство – 15 бода.
(2) Најголем број на бодови што може да ги добие
корисникот за помош на млади земјоделци за започнување со земјоделска дејност е 100 бода.

Бр. 02-7392/2

Министер за земјоделство,

10 август 2018 година

шумарство и водостопанство,

Скопје

Љупчо Николовски, с.р.

Стр. 8 - Бр. 162
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

2973.
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, 163/17 и 51/18) 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

2974.
Регулаторната комисија за енергетика на Република 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 и 171/17), член 28 и 29

РЕШЕНИЕ
ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА ОД ОБЛАСТА НА
СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА
1. Барањето на Здружение на граѓани РЕСУРСЕН
ЦЕНТАР на родители на деца со посебни потреби,
Скопје, СЕ УВАЖУВА.

од Законот за данокот на додадена вредност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00,
08/2001, 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,

2. Здружение на граѓани РЕСУРСЕН ЦЕНТАР на
родители на деца со посебни потреби, Скопје, со седиште на ул. „Васко Карангелески“ бр.33, Скопје – Аеродром, 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

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 03.09.2018
година, донесе

„Службен весник на Република Македонија“.
4. Впишувањето на Здружение на граѓани РЕСУРСЕН ЦЕНТАР на родители на деца со посебни потреби, Скопје, со седиште на ул. „Васко Карангелески“
бр.33, Скопје – Аеродром, ќе се изврши најдоцна пет

ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

дена од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од

Бр. 10- 5676/4

Министер за труд

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-

12 јуни 2018 година

и социјална политика,

тени деривати така што највисоките производни цени

Скопје

Мила Царовска, с.р.

да изнесуваат и тоа:

Стр. 10 - Бр. 162
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а) Моторни бензини

ден/лит

пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит понис-

- ЕУРОСУПЕР БС - 95

до

34,649

ки (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4

- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до

36,257

ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да
изнесуваат:

ден/лит

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

до

35,474

ден/лит

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

до

34,739

ден/кг

г) Мазут
- М-1 НС

до

27,527
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во

делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-

натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-

на од групите на цени определени согласно оваа од-

те за одделни нафтени деривати така што:

лука.
Цените од сите четири ценовни групи формира-

а) Моторни бензини

ден/лит

ни согласно став 1 на овој член, освен цената за ма-

- ЕУРОСУПЕР БС - 95

до

72,00

зутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цена-

- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до

74,00

та на мазутот М-1 НС важи франко производител во
земјата.

ден/лит

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

до

64,50

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

ден/лит

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

до

53,00

0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно

ден/кг

г) Мазут
- М-1 НС

до

Законот.

34,004
Член 3

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од

деривати можат да ги формираат цените за одделни

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање

нафтени деривати во однос на највисоките цени од

на активностите во областа на животната средина кои

точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА

согласно Законот за животната средина го плаќаат об-

ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит

врзниците утврдени со овој закон и тоа:

3 септември 2018
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ден/лит

а) Моторни бензини

ден/лит

а) Моторни бензини

- ЕУРОСУПЕР БС - 95

до

0,080

- ЕУРОСУПЕР БС - 95

до

21,698

- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до

0,080

- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до

21,785

ден/лит

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

до

0,030

ден/лит

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

до

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/лит

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

до

ден/лит

в) Масло за горење

0,040

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/кг

г) Мазут

0,050

- М-1 НС

Член 4

15,157

до

6,136

ден/кг
до

0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од

Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни

нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој

резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-

поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група из-

конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-

несуваат:

ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:

ден/лит

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95

до

0,890

- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до

0,890

ден/лит

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

до

0,300

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

ден/лит

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

до

0,300

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 04.09.2018
година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регула-

ден/кг

г) Мазут
- М-1 НС

до

0,740

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

торната комисија за енергетика на Република Македонија.
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