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РЕШЕНИЕ

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА ЗА
ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА

3282.

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 26 став 1 од Одлуката за основање на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 37/98, 45/98, 28/99, 61/99,
21/2001, 30/2001, 21/2002, 69/2003, 147/2007, 139/2008,
87/2009, 135/2009, 67/2010, 37/2011, 136/2012, 95/2013,
34/2014, 38/2014, 90/2014, 88/2015, 45/2016 и 188/2018),
Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 20 октомври 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ

1. Пеце Мирчески се именува за директор на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија, досегашен директор на
Службата.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

Бр. 20 -9866/1

Претседател на Владата

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕК-

20 октомври 2020 година

ТОР НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ

Скопје

Зоран Заев, с.р.

РАБОТИ НА ВЛАДАТА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

на Република Северна Македонија,

__________
3284.
Врз основа на член 128-б од Законот за градење

1. Пеце Мирчевски се разрешува од должноста ди-

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.

ректор на Службата за општи и заеднички работи на

130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012,

Владата на Република Северна Македонија.

144/2012,

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“
Бр. 20 -9865/1
20 октомври 2020 година
Скопје

25/2013,

79/2013,

137/2013,

163/2013,

27/2014,

28/2014,

42/2014,

115/2014,

149/2014,

187/2014,

44/2015,

129/2015,

217/2015,

226/2015,

30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 132/2016, 35/2018,
Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

__________
3283.
Врз основа на член 26 став 1 од Одлуката за основање на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 37/98, 45/98, 28/99, 61/99,

64/2018, 168/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.244/2019 и 18/2020), Владата на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 20 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА
ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ

21/2001, 30/2001, 21/2002, 69/2003, 147/2007, 139/2008,
87/2009, 135/2009, 67/2010, 37/2011, 136/2012, 95/2013,

1. Од должноста вршител на должноста директор

34/2014, 38/2014, 90/2014, 88/2015, 45/2016 и 188/2018),

на Државниот инспекторат за градежништво и урбани-

Владата на Република Северна Македонија на седница-

зам, орган во состав на Министерството за транспорт и

та одржана на 20 октомври 2020 година, донесе

врски се разрешува Локман Лимани.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА В.Д. ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ

ка Северна Македонија“.

СРЕДСТВА
Бр. 20 -9867/1

Претседател на Владата

20 октомври 2020 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.
__________

Врз основа на член 4 и член 4-а од Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/2007, 88/2010, 36/2011,
136/2011,

11/2012,

носта директор на Агенцијата за лекови и медицински
средства.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

3285.

53/2011,

1. Љирим Шабани се именува за вршител на долж-

147/2013,

164/2013,

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“
Бр. 20 – 9869/1

Претседател на Владата

20 октомври 2020 година

на Република Северна Македонија,

27/2014, 43/2014, 88/2015, 154/2015, 228/2015, 7/2016,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

53/2016, 83/2018, 113/2018 и 245/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на

__________
3287.
Врз основа на член 16 став 1 од Законот за полиција

20 октомври 2020 година, донесе

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
РЕШЕНИЕ

114/2006, 6/2009, 145/2012, 41/2014, 33/2015, 31/2016,

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР

106/2016 , 120/2016, 21/2018 и 64/2018), Владата на Ре-

НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ

публика Северна Македонија на седницата одржана на

СРЕДСТВА
1. Од должноста вршител на должноста директор
на Агенцијата за лекови и медицински средства, се раз-

20 октомври 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА БИРОТО ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ

решува Висара Риза.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

1. Од должноста директор на Бирото за јавна без-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

бедност, орган во состав на Министерството за внат-

ка Северна Македонија.“

решни работи, се разрешува Сашо Тасевски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

Бр. 20 -9868/1
20 октомври 2020 година

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,

Скопје

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Зоран Заев, с.р.
__________

3286.

Бр. 20 – 9871/1

Претседател на Владата

20 октомври 2020 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Врз основа на член 4 и член 4-а од Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/2007, 88/2010, 36/2011,
53/2011,

136/2011,

11/2012,

147/2013,

164/2013,

27/2014, 43/2014, 88/2015, 154/2015, 228/2015, 7/2016,
53/2016, 83/2018, 113/2018 и 245/2018), Владата на Ре-

Зоран Заев, с.р.
__________

3288.
Врз основа на член 16 од Законот за полиција
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
114/2006, 6/2009, 145/2012, 41/2014, 33/2015, 31/2016,
106/2016 , 120/2016, 21/2018 и 64/2018), Владата на Ре-

публика Северна Македонија на седницата одржана на

публика Северна Македонија на седницата одржана на

20 октомври 2020 година, донесе

20 октомври 2020 година, донесе

Стр. 4 - Бр. 255

26 октомври 2020

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА
БИРОТО ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ

Оваа решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 0917-12181/1

1. Сашо Тасевски се именува за директор на Бирото
за јавна безбедност, орган во состав на Министерство-

2 октомври 2020 година

Директор,

то за внатрешни работи, за време од четири години, до-

Скопје

м-р Борис Тунџев, с.р.

сегашен директор на Бирото за јавна безбедност.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 20 – 9872/1

Претседател на Владата

20 октомври 2020 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Зоран Заев, с.р.

3290.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16
и член 149 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и “Службен

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ

весник на Република Северна Македонија” бр.96/19) и
член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на Република Север-

3289.
Врз основа на член 83 став 7 од Законот за катастар

на Македонија“ бр. 108/20 и 133/20), Регулаторната ко-

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

мисија за енергетика и водни услуги на Република Се-

донија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015

верна Македонија, на седницата одржана на 26.10.2020

153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016 11 64/2018), ди-

година, донесе

ректорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРО-

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНЕ НА БАЗАТА НА

ДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ
ПЛАНОВИ
На ден 2.10.2020 година се става во примена базата
на податоци од дигиталните катастарски планови за
катастарската општина Брвеница – вон град, која е во
надлежност на одржување на Одделението за катастар
на недвижности Тетово.
Со денот на ставање во примена на базата на пода-

Член 1
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените
деривати и горива за транспорт, изнесуваат:
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 95

-

58,50 (денари/литар)

-

60,50 (денари/литар)

-

50,50 (денари/литар)

- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС – 98
- Дизел гориво –

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ската општина Брвеница – вон град, престануваат да

- Масло за горење –

важат аналогните катастарски планови за катастарска-

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

-

50,00 (денари/литар)

та општина Брвеница – вон град.

- Мазут М-1 НС

-

26,938 (денари/килограм)
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(2) Трговците на големо и трговците на мало со

Член 4

нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги

Во највисоките малопродажни цени утврдени со

формираат цените на одделни нафтени деривати и го-

членот 1 од оваа одлука, со исклучок за Мазутот М-1

рива за транспорт и пониско од највисоките цени ут-

НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци

врдени во став (1) од овој член.

од склад до бензински станици во износ од 0,75 де-

(3) Највисоките малопродажни цени формирани

нари/литар за сите нафтени деривати.

согласно со став (1) на овој член, освен цената за Мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на

Член 5

Мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на го-

Во највисоките малопродажни цени утврдени со

лемо со нафтени деривати и горива за транспорт во

членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за

земјата.

финансирање на активностите во областа на животната

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани

средина што согласно член 184 став 2 алинеја 2 од За-

согласно со овој член содржан е данокот на додадена

конот за животната средина го плаќаат обврзниците ут-

вредност согласно Законот за данокот за додадена

врдени со овој закон:

вредност.
- Моторен бензин –
Член 2

ЕУРОСУПЕР БС - 95

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени-

-

0,080 (денари/литар)

-

0,080 (денари/литар)

-

0,030 (денари/литар)

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

-

0,040 (денари/литар)

- Мазут М-1 НС

-

0,050 (денари/килограм)

- Моторен бензин –

те деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1

ЕУРОСУПЕР БС - 98

од оваа одлука, содржани се и највисоките набавни

- Дизел гориво –

цени, коишто изнесуваат:

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење –

- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 95

-

18,550 (денари/литар)

-

20,213 (денари/литар)

-

18,000 (денари/литар)

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

-

17,794 (денари/литар)

- Мазут М-1 НС

-

19,439 (денари/килограм)

- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС – 98
- Дизел гориво –
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење –

Член 3
Во највисоките малопродажни цени утврдени со

Член 6
Во највисоките малопродажните цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што
согласно член 24 став (3) од Законот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците при увоз и/или производство на нафтени деривати:
- Моторен бензин –

членот 1 од оваа oдлука, содржан е надоместок за тро-

ЕУРОСУПЕР БС - 95

шоци за работење преку склад и трговска маржа, кој-

- Моторен бензин –

што за Еуросупер БС-95 е во износ од 5,614 денари/ли-

ЕУРОСУПЕР БС - 98

тар, за Еуросупер БС-98 е во износ од 5,646 денари/ли-

- Дизел гориво –

тар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,596 де-

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

нари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од

- Масло за горење –

5,368 денари/литар, додека за Мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 2,500 денар/килограм.

-

0,890 (денари/литар)

-

0,890 (денари/литар)

-

0,300 (денари/литар)

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

-

0,300 (денари/литар)

- Мазут М-1 НС

-

0,740 (денари/килограм)
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Член 7

VENDIM

Во највисоките малопродажните цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука акцизите што ги плаќаат обврзниците согласно прописите за акцизи, изнесуваат:

PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMEVE MË TË LARTA TË
SHITJES ME PAKICË TË DERIVATEVE TË NAFTËS
DHE TË LËNDËVE DJEGËSE TË TRANSPORTIT
Neni 1

- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 95

23,692 (денари/литар)

-

(1) Çmimet më të larta të shitjes me pakicë të
derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit

- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 98

-

23,692 (денари/литар)

-

18,121 (денари/литар)

janë:

- Дизел гориво –
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење –
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

-

18,121 (денари/литар)

- Мазут М-1 НС

-

0,100 (денари/килограм)

- Benzinë motori EUROSUPER BS – 95

-

58,50 (denarë/litër)

-

60,50 (denarë/litër)

-

50,50 (denarë/litër)

I LEHTË 1 (EL-1)

-

50,00 (denarë/litër)

- Mazut M-1 SU

-

26,938 (denarë/kilogram)

- Benzinë motori EUROSUPER BS – 98
- Naftë motori –
EURODIZEL BS (D-E V)

Член 8
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе отпочне да се применува од 00:01 часот на
27.10.2020 година и истата ќе се објави во „Службен
весник на Република Северна Македонија“ и на вебстраницата на Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија.

- Vaj djegieje – EKSTRA

(2) Tregtarët me shumicë dhe ata me pakicë të
derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit,
mund të formulojnë çmime edhe më të ulëta të derivateve
të ndryshme të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit,

Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Бр. 02-2156/1

Република Северна Македонија

26 октомври 2020 година

Претседател,

Скопје

Марко Бислимоски, с.р.
____________

Në bazë të nenit 24, paragrafi 1, pika 1, nënpika 16 dhe
nenit 149 të Ligjit të Energjetikës (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” nr. 96/18 dhe “Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe

se çmimet më të larta të përcaktuara sipas paragrafit (1) të
këtij neni.
(3) Çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të
formuluara sipas paragrafit (1) të këtij neni, përveç çmimit
të mazutit M-1 SU, vlejnë për franko stacionet e pompimit,
ndërkaq çmimi i Mazutit M-1 SU vlen për deponime
franko të tregtarit me shumicë të derivate të naftës dhe të
lëndëve djegëse të transportit brenda vendit.
(4) Te çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të
formuluara sipas këtij neni, përfshihet edhe tatimi i vlerës
së shtuar sipas Ligjit të Tatimit të Vlerës së Shtuar.

nenit 8 të Rregullores së Formulimit të Çmimeve më të
Larta të Shitjes me Pakicë të Derivateve të Ndryshme të

Neni 2

Naftës dhe të Lëndëve Djegëse të Transportit (“Gazeta

(1) Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë të

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 108/20

derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit, të

dhe 133/20), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i

përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, janë përfshirë

Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut,

edhe çmimet më të larta të blerjes, të cilat arrijnë vlerën

në seancën e mbajtur më 26.10.2020, mori

prej:
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- Benzinë motori -

Neni 6
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të
përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, është përfshirë
edhe kompensimi i rezervave të detyrueshme të naftës dhe
të derivateve të naftës, të cilin në pajtueshmëri me nenin
24, paragrafi (3) të Ligjit të Rezervave të Detyrueshme të
Naftës dhe të Derivateve të Naftës, e paguajnë
tatimpaguesit gjatë importit dhe/ose prodhimit të
derivateve të naftës:

EUROSUPER BS – 95

-

18,550 (denarë/litër)

-

20,213 (denarë/litër)

-

18,000 (denarë/litër)

I LEHTË 1 (EL-1)

-

17,794 (denarë/litër)

- Mazut M-1 SU

-

19,439 (denarë/kilogram)

- Benzinë motori EUROSUPER BS – 98
- Naftë motori –
EURODIZEL BS (D-E V)
- Vaj djegieje – EKSTRA

Neni 3
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të
përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, është përfshirë
edhe kompensimi i shpenzimeve të punës, nëpërmjet depos
dhe marzhës tregtare, që për Eurosuperin BS-95 është
5,614 denarë/litër, për Eurosuperin BS-98 është 5,646
denarë/litër, për Eurodizelin BS (D-E V) është 5,596

- Benzinë motori EUROSUPER BS – 95
- Benzinë motori EUROSUPER BS – 98
- Naftë motori –
EURODIZEL BS (D-E V)
- Vaj djegieje – EKSTRA
I LEHTË 1 (EL-1)
- Mazut M-1 SU

-

0,890 (denarë/litër)

-

0,890 (denarë/litër)

-

0,300 (denarë/litër)

-

0,300 (denarë/litër)
0,740 (denarë/kilogram)

denarë/litër, për Ekstra të Lehtë 1 (EL-1) është 5,368
denarë/litër, ndërkaq për Mazutin M-1 SU kompensimi
është 2,500 denarë/kilogram.
Neni 4
Çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të përcaktuara
sipas nenit 1 të këtij vendimi, me përjashtim të Mazutit M1 SU, përfshijnë edhe kompensimin e shpenzimeve të
transportit, nga depoja deri te pompat e benzinës, në vlerë
prej 0,75 denarë/litër për të gjitha derivatet e naftës.
Neni 5
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të
vërtetuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, është i përfshirë
edhe kompensimi i financimit të aktiviteteve të fushës së
mjedisit jetësor, që sipas nenit 184, paragrafi 2, nënpika 2
të Ligjit të Mjedisit Jetësor, e paguajnë tatimpaguesit e
përcaktuar me këtë ligj:
- Benzinë motori -

-

EUROSUPER BS – 95
- Benzinë motori -

0,080 (denarë/litër)
-

EUROSUPER BS – 98
- Naftë motori –

23,692 (denarë/litër)
23,692 (denarë/litër)
18,121 (denarë/litër)
-

18,121 (denarë/litër)
0,100 (denarë/kilogram)

Neni 8
Ky vendim hyn në fuqi ditën e marrjes së tij, ndërkaq
do të fillojë të zbatohet nga ora 00:01 e datës 27.10.2020
dhe do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë së Veriut” edhe në faqen e internetit të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

0,030 (denarë/litër)
-

I LEHTË 1 (EL-1)
- Mazut M-1 SU

- Benzinë motori EUROSUPER BS – 95
- Benzinë motori EUROSUPER BS – 98
- Naftë motori –
EURODIZEL BS (D-E V)
- Vaj djegieje – EKSTRA
I LEHTË 1 (EL-1)
- Mazut M-1 SU

0,080 (denarë/litër)

EURODIZEL BS (D-E V)
- Vaj djegieje – EKSTRA

Neni 7
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të
përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, akcizat që i
paguajnë tatimpaguesit në pajtueshmëri me rregullat e
akcizave, kanë këtë vlerë:

0,040 (denarë/litër)
-

0,050 (denarë/kilogram)

Nr. 02-2156/1
26.10.2020
Shkup

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.
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