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3183.
Врз основа на член 19 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2007 и 104/2015), а во врска со Одлуката
за определување на бројот на државните правобранители во Државното правобранителство на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.3/2008, 215/2018 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.178/2019), Владата
на Република Северна Македонија на седницата одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

3184.
Врз основа на член 2 став 3 и член 18 од Законот за
плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на
СРМ“ бр.36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007,
161/2008, 92/2009, 42/2010, 97/2010, 162/2010, 11/2012,
145/2012, 170/2013, 139/2014 и 233/2018), Владата на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 6 октомври 2020 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ЕДЕН ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ВЕЛЕС

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕНУВА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се огласува именување на еден државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Велес.
2. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Велес, може да биде именувано лице кое ги
исполнува следниве услови: да е државјанин на Република Северна Македонија, да е дипломиран правник со
работно искуство на правни работи најмалку пет години по положен правосуден испит и да ужива углед за
вршење на функцијата.
3. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат
условите предвидени во член 20 од Законот за државното правобранителство пријавата со потребните документи во оригинал или копија заверена на нотар, да ги
поднесат до архивата на Владата на Република Северна
Македонија, или по пошта на адреса: Влада на Република Северна Македонија Бул.„Илинден“ бр.2, 1000
Скопје со назнака: „За Оглас за именување државен
правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за подрачјето на Велес“,
во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот
во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и во дневните весници „Слободен печат“, „Вечер“ и „Коха “.
4. Оваа одлука ќе се објави во: „Службен весник на
Република Северна Македонија“ и во дневните весници „Слободен печат“, „Вечер“ и „Коха “.
Бр. 20-9345/1
6 октомври 2020 година
Скопје

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

Член 1
Во член 1 од Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите
кои ги именува Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007,
94/2007, 103/2007, 126/2007, 138/2007, 39/2008,
137/2008, 154/2008, 63/2009, 76/2009, 144/2009,
39/2010, 63/2010, 158/2010, 5/2011, 75/2011, 133/2011,
70/2012, 82/2012, 161/2012, 172/2013, 16/2014, 21/2014,
99/2014, 116/2014, 152/2015, 161/2015, 218/2015,
19/2016, 71/2016, 189/2016, 126/2017, 102/2018,
108/2018, 209/2018, 234/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.73/2019, 139/2019,
147/2019, 262/2019, 278/2019, 26/2020, 29/2020 и
237/2020), во табелата алинејата „директор на Затвор
Прилеп-2,7“, се менуваат и гласи:
-„директор на Казнено поправен дом Прилеп -2,9“ .
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија.
Бр. 20-9347/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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3185.
Врз основа на член 190 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/2019, 146/2019 и 275/2019) и член 36
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015,
140/2018 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 6 октомври
2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КУМАНОВО
1. Од должноста член на Органот за надзор на ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална работа Куманово,
се разрешува Сања Јовановска, на нејзино барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-849/2
6 октомври 2020 година
Скопје

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

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ТЕТОВО
1. Од должноста чен на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово, претставник на основачот се разрешува Фатмир Таири, на
негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-1621/2
Претседател на Владата
6 октомври 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3188.
Врз основа на член 88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“
бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003,
42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007,
49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010,
18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014,
116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016
,127/2016, 67/2017, 64/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.229/2020), Владата
на Република Северна Македонија на седницата одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

3186.
Врз основа на член 190 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/2019, 146/2019 и 275/2019) и член 36
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015,
140/2018 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 6 октомври
2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УЧИЛИШНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ДРЖАВНОТО МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ –
БИТОЛА

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СТРУМИЦА

Бр. 20-1692/2
6 октомври 2020 година
Скопје

1. Од должноста член на Органот за надзор на ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица,
се разрешува Елица Божинова, на нејзино барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-1484/2
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3187.
Врз основа на член 183 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/2019, 146/2019 и 275/2019) и член 36
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015,
140/2018 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.98/2019) Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 6 октомври
2020 година, донесе

1. Од должноста член на Училишниот одбор – претставник на основачот на Државното музичко училиште
– Битола, се разрешува Даниела Петковска, на нејзино
барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
__________

3189.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015,
61/2015, 39/2016, 64/2018, 35/2019 и „Службен весник
на Република Северна Македонија” бр.275/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
1. Од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за државни патишта, се разрешува Тања Томиќ, на нејзино барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-8318/2
6 октомври 2020 година
Скопје

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

Стр. 4 - Бр. 245

13 октомври 2020

3190.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015,
61/2015, 39/2016, 64/2018, 35/2019 и „Службен весник
на Република Северна Македонија” бр.275/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 6 октомври 2020 година година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИТЕ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. Од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со објектите за
спорт во сопственост на Република Северна Македонија, се разрешува Маја Владимировска, на нејзино барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-8601/2
Претседател на Владата
6 октомври 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3191.
Врз основа на член 7 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 99/2009, 83/2010,
36/2011, 135/2011, 46/2012, 24/2013, 120/2013, 29/2014,
146/2015, 217/2015, 30/2016 и 21/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на
6 октомври 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА УЧЕБНИЦИ
1. Од должноста член на Националната комисија за
учебници од редот на високообразовните и научните
установи од областа на природните науки, математика
и техника, се разрешува доц. д-р Башким Зибери, на
негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20 -8682/2
6 октомври 2020 година
Скопје

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

3192.
Врз основа на член 47 став 2 алинеа 2 од Законот за
високото образование („Службен весник на Република
Македонија“ бр.82/2018) и член 36 став 6 од Законот за
Владата на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003,
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010,
51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 6 октомври 2020 година година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
ОДБОРОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ВИСОКОТО
ОБРАЗОВАНИЕ
1. Од должноста член на Одборот за акредитација
на високото образование се разрешува проф. Христина
Спасевска, на нејзино барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-8711/2
Претседател на Владата
6 октомври 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3193.
Врз основа на член 7 став 1 од Законот за управната
инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр.69/2004, 22/2007, 115/2007, 51/2011, 164/2013,
41/2014, 33/2015, 156/2015, 193/2015, 53/2016 и
11/2018), Владата на Република Северна Македонија на
седницата одржана на 6 октомври 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ
УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ
1. За вршител на должноста директор на Државниот
управен инспекторат, орган во состав на Министерството за информатичко општество и администрација,
се именува Кети Василеска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-9342/1
Претседател на Владата
6 октомври 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3194.
Врз основа на член 23 став 1 алинеја 1 и став 2 од
Законот за државното правобранителство („Службен
весник на Република Македонија“ бр.87/2007 и
104/2015), и член 36 став 6 од Законот за Владата на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006,
115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013,
139/2014, 196/2015, 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019) ,Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 6 октомври 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА
ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО
ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ВЕЛЕС
1. На Борче Пинев, му се утврдува престанок на
функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Северна Македонија за
подрачјето на Велес, поради смрт.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-9344/1
6 октомври 2020 година
Скопје

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

13 октомври 2020

Бр. 245 - Стр. 5

3195.
Врз основа на член 190 од Законот за социјалната
заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/2019, 146/2019 и 275/2019) и член 36
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015,
140/2018 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 6 октомври
2020 година, донесе

4. За доделеното селекционерско право носителот
на правото е должен да плаќа годишен надоместок за
одржување на сортата согласно член 3 од Правилникот
за висината на трошоците за доделување на селекционерското право и за висината на надоместокот за одржување на селекционерското право (Службен Весник
на Република Македонија бр.66/11).
5. Ова Решение се објавува во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
ОРГАНОТ ЗА НАДЗОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ПРИЛЕП

Правното лице “Institut National de la Recherche
Agronomique (I.N.R.A.) од Париз-Република Франција,
преку полномошник адвокат Драган Тоневски бул.Кочо Рацин бр.14/4-13, Скопје поднесе Пријава бр. 10969/1 од 06.03.2019 година за доделување на селекционерско право на подносителот за сорта круша – (Purus
Communis) пријавена под име “Cepuna”.
По извршената проверка за усогласеност со условите утврдени во членовите од 5 до 9 од Законот за селекционерски права (“Службен весник на Република Македонија” бр.52/09), утврдено е дека пријавената сорта е нова во смисла на членот 6 став (1), став (3) и став
(4) од Законот односно истата не е продадена или на
друг начин откриена пред трети лица на територијата
на република Северна Македонија не подолго од една
година од датумот на поднесување на пријавата, како и
дека во смисла на членовите од 7 до 9 од Законот пријавената сорта е различна, еднообразна и стабилна согласно испитување (DUS тест) организирано и доставено од страна на подносителот на Пријавата.
Предвид на погоре наведеното се одлучи како во
диспозитивот на ова Решение.

1. Од должноста член на Органот за надзор на ЈУ
Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп, се
разрешува Златко Трајкоски, на негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-9348/1
6 октомври 2020 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
3196.
Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство врз основа на член 14 став 1 од Законот за селекционерски права (“Службен весник на Република Македонија” бр.52/09), а во врска со Пријава бр. 109-69/1 од
06.03.2019 година и дополна 109-109/1 од 29.03.2019 година, на правното лице “Institut National de la Recherche
Agronomique (I.N.R.A.) Париз-Република Франција преку
полномошник адвокат Драган Тоневски од Скопје, за
доделување на селекционерско право, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СЕЛЕКЦИОНЕРСКО
ПРАВО
1. Се доделува селекционерско право на подносителот на пријавата “Institut National de la Recherche
Agronomique (I.N.R.A.) Париз-Република Франција за
сорта круша – (Purus Communis) пријавена под име
“Cepuna”.
2. Селекционерското право се доделува за период
од 25 години од денот на влегувањето во сила на ова
Решение.
3. Опфатот на доделенот селекционерско право се
утврдува согласно членот 16 од Законот за селекционерски права (“Службен весник на Република Македонија” бр.52/09).

Образложение

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова
решение може да се поведе управен спор пред надлежен суд.
Бр.110-171/1
12 мај 2020 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Трајан Димковски, с.р.
__________

3197.
Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство врз основа на член 14 став 1 од Законот
за селекционерски права (“Службен весник на Република Македонија” бр.52/09), а во врска со Пријава бр.
109-229/1 од 05.08.2019 година од Оддел за земјоделство на Западна Австралија (Western Australian
Agriculture Authority, South Perth, Australia), преку полномошник адвокатско друштво Поповски и партнери
од Скопје, за доделување на селекционерско право, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
СЕЛЕКЦИОНЕРСКО ПРАВО
1. Се одбива доделување на селекционерско право
на подносителот на пријавата Оддел за земјоделство на
Западна Австралија (Western Australian Agriculture
Authority, South Perth, Australia, за сорта јаболко пријавена под име Malus domestica-ANABP 01.
2. Ова Решение се објавува во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Образложение
Оддел за земјоделство на Западна Австралија, Барон Хеј Корт 3-Перт (Western Australian Agriculture
Authority, South Perth, Australia), преку полномошник
адвокатско друштво „Поповски и партнери“ ул.Никола
Вапцаров бр.2-4 Скопје, поднесе Пријава бр. 109-229/1
од 05.08.2019 година за доделување на селекционерско
право на подносителот за сорта јаболко пријавена под
име Malus domestica-ANABP 01.
По извршената проверка за усогласеност со условите утврдени во членовите од 5 до 9 од Законот за селекционерски права (“Службен весник на Република Македонија” бр.52/09), утврдено е дека за пријавената
сорта во смисла на членовите од 7 до 9 од Законот не е
доставен доказ дека истата е различна, еднообразна и
стабилна согласно спроведено конечно испитување
(DUS тест) односно во прилог на Пријавата доставен е
времен извештај за извршено техничко испитување на
сортата согласно Конвенцијата за заштита на нови сорти (UPOV).
Предвид на погоре наведеното се одлучи како во
диспозитивот на ова Решение.
УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова
решение може да се поведе управен спор пред надлежен суд.
Бр.110-170/1
6 мај 2020 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Трајан Димковски, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3198.
Врз основа на член 23 став 2 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015,
154/2015, 5/2016, 142/2016, 11/2018 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 275/2019 и
14/2020), Уставниот суд на Република Северна Македонија на седницата одржана на 1 октомври 2020 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
1. За генерален секретар на Уставниот суд на Република Северна Македонија, се назначува Александар
Лазов, досегашен генерален секретар на Уставниот суд
на Република Северна Македонија, сметано од 5 октомври 2020 година.
2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.
Претседател,
Су.бр. 578/20
на Уставниот суд на Република
1 октомври 2020 година
Северна Македонија,
Скопје
Сали Мурати, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
3199.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА
НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО
ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ
НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА КОИ
ПОТЕКНУВААТ ОД РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз и транзит на живи
животни, производи и нуспроизводи од животинско
потекло заради заштита од внесување на вирусот на
африканска свинска чума во Република Северна Македонија кои потекнуваат од Република Германија
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 234/20), Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е
составен дел на ова решение.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 02 – 2320/2
Агенција за храна и ветеринарство
6 октомври 2020 година
Директор,
Скопје
Зоран Атанасов, с.р.
Прилог
1. Во регионот Oder-Spree, следните општини:
- општина Grunow-Dammendorf,
- општина Mixdorf,
- општина Siehdichum,
- општина Schlaubetal,
- општина Neuzelle,
- општина Neißemünde,
- општина Lawitz,
- општина Eisenhüttenstadt,
- општина Vogelsang,
- општина Zeltendof,
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- општина Wiesenau,
- општина Müllrose,
- општина Groß Lindow,
- општина Brieskow-Finkenheerd,
- општина Briesen со дистриктот Biegen,
- општина Jakobsdorf со дистриктот Petersdorf (B),
Sieversdorf, Pillgram и Jacobsdorf и
- општина Friedland со дистриктите Günthersdorf,
Lindow, Weichensdorf, Groß Muckrow, Klein Muckrow,
Chossewitz, Groß Briesen, Reudnitz и Oelsen.
2. Во регионот Dahme-Spreewald, следните општини:
- општина Jamlitz и
- општина Lieberose со дистриктите Goschen,
Blasdorf, Lieberose и Trebitz.
3. Во регионот Spree-Neiße, следните општини:
- општина Turow-Preilack со дистриктот Preilack,
- општина Tauer,
- општина Schenkendöbern,
- општина Guben,
- Gemeinde Jänschwalde со дистриктите Jänschwalde
и Drewitz и
- општина Peitz.
4. Во регионот Märkisch-Oderland, следните општини:
- општина Neutrebbin со дистриктите Altbarnim и
Wuschewier,
- општина Neuhardenberg со дистриктите
Neuhardenberg, Quappendorf, Wulkow bei Trebnitz,
- општина Vierlinden со дистриктите Alt Rosental,
Görlsdorf, Diedersdorf, Neuentempel, Marxdorf и
Friedersdorf,
- општина Letschin,
- општина Gusow-Platkow,
- општина Seelow,
- општина Zechin,
- општина Bleyen-Genschmar,
- општина Golzow,
- општина Vorland,
- општина Alt Tucheband,
- општина Lindendorf,
- општина Reitwein,
- општина Podelzig,
- општина Lebus,
- општина Fichtenhöhe,
- општина Lietzen,
- општина Falkenhagen (Mark),
- општина Zeschdorf и
- општина Treplin.
5. Регион на независниот град Frankfurt (Oder)
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АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО
3200.
Врз основа на член 136 ставови (7) и (8), член 138
став (6), член 139 став (2) и член 144 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12,
155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16, 64/18 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 220/19), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ, ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА НА ПЕРСОНАЛОТ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ, КОНТРОЛА И МОНИТОРИРАЊЕ НА ТЕХНИЧКИТЕ
СРЕДСТВА, УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА, ЗА ДАВАЊЕ
НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА
Член 1
Во Правилникот за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувања на персоналот за поставување, одржување, контрола и мониторирање на техничките средства, уредите и опремата, за давање на услуги на воздухопловна навигација („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 73/09, 139/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
111/19), во членот 9 став (1) точката 2) се менува и
гласи:
“2) за ATSEP техничар да има најмалку средно гимназиско образование или четиригодишно стручно образование од машинска, електротехничка или сообраќајна струка, односно за ATSEP инженер високо образование од следните научно - истражувачки полиња: информатика, електротехника, електромашинство, електроника и автоматика, енергетика, компјутерска техника и информатика, машинство, сообраќај и транспорт и
телекомуникационо инжинерство;”
Во точката 3) по зборот “способност“ се додава зборот “најмалку“.
Во ставот (4) точката 2) се менува и гласи:
“2) да има најмалку пет години работно искуство од
стекнување на дозволата.”
Член 2
Во членот 20 во ставот (2) зборовите: “средно образование од електротехничка струка од соодветните насоки: електроника и телекомуникации, енергетика,
компјутерска техника и автоматика” се заменуваат со
зборовите: “средно гимназиско образование или четиригодишно стручно образование од машинска, електротехничка или сообраќајна струка”.
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Во ставот (3) зборовите: “високо образование од
електротехничка струка од соодветните насоки: електроника и телекомункации, електроенергетика, индустриска електронергетика и автоматика, компјутерска
техника, информатика и автоматикa” се заменуваат со
зборовите: “високо образование од следните научно истражувачки полиња: информатика, електротехника,
електромашинство, електроника и автоматика, енергетика, компјутерска техника и информатика, машинство, сообраќај и транспорт и телекомуникационо
инжинерство”.
Во ставот (4) зборовите: “на дозвола или” се бришат.
Во точката 1) по зборот: “систем” се додаваат зборовите: “согласно член 34 став (1) на овој правилник”.
Точката 2) се менува и гласи:
“2) за овластување тип Б - најмалку три години на
работа на одредено оперативно техничко средство,
уред или систем согласно член 34 став (2) на овој правилник.”
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Член 5
Во членот 32 став (1) точката 2) се менува и гласи:
“2) Да поседува доказ за завршено средно гимназиско образование или четиригодишно стручно образование од машинска, електротехничка или сообраќајна
струка;”.
Во точката 5) по зборот “способност“ се додава зборот “најмалку“.
Член 6
Во членот 37 по зборот: “доколку” се додаваат зборовите: “во рок од шест месеци од завршување на обуката”.
Член 7
Во членот 39 став (2) во воведната реченица по зборот: “дозволата” се додаваат зборовите: “во која е впишано најмалку едно овластување за работа на одредено
оперативно техничко средство, уред или систем”.

Член 3
Во членот 24 ставот (3) се менува и гласи:
“Практичниот дел од испиот опфаќа практична проверка на стекнатите знаења во работа во одредена единица на воздухопловна техника, односно со одредено
оперативно техничко средство, уред или систем. ”
Член 4
Членот 28 се менува и гласи:
“ Испитот за стекнување на дозвола на ATSEP персонал во системот на воздухопловна навигација, се состои од:
1) Теоретски дел
1.1. технични средства, уреди и системи за давање
на услуги на воздухопловна навигација – основни
принципи, поделба и намена;
1.2. воздухопловни прописи;
1.3. систем на воздухопловна навигација;
1.4. човечки фактор (Human Factors);
1.5. основни принципи на системот за безбедност
(Safety System);
1.6. стручна терминологија на англиски јазик.
2) Практичен дел
2.1. идентификување на системот во соодветната
единица на воздухопловна техника, согласно квалификационата обука од член 11 став (2) на овој правилник;
2.2. идентификување на влезно-излезните елементи
на системот во соодветната единица на воздухопловна
техника, согласно квалификационата обука од член 11
став (2) на овој правилник.”

Во алинејата 1 по зборот “способност“ се додава
зборот “најмалку“.
По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
“(3) Лицето кое поднесува барање за продолжување
на важноста на дозволата во која не е впишано овластување за работа на одредено оперативно техничко
средство, уред или систем, треба да обезбеди лекарско
уверение за здравствена способност најмалку класа 4 и
доказ за најмалку шест месеци работно искуство во
единица на воздухпловна техника.”
Член 8
Во членот 45 во ставот (2) по алинејата 1 се додава
нова алинеја 2 која гласи:
“- Доказ за завршена обука не постар од три месеци;”.
Во ставот (3) во алинејата 2 по зборот: ”персонал”
се додаваат зборовите: “не постара од три месеци;”.
Во ставот (4) во алинејата 3 по зборот “способност“
се додава зборот “најмалку“.
Член 9
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 10-622/9

Директор на Агенцијата

6 октомври 2020 година

за цивилно воздухопловство,

Скопје

д-р Томислав Тунтев, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3201.
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
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 Северна Македонија ” бр. 108/20 и 133/20), Регулаторната
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на
13.10.2020 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

-

59,50 (денари/литар)

-

61,50 (денари/литар)

-

50,50 (денари/литар)

-

50,50 (денари/литар)

- 26,863 (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 во став (1) од овој член.
(3) Највисоките малопродажни цени формирани согласно со став (1) на овој член, освен цената за Мазутот М1 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 со 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, коишто 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

-

19,367 (денари/литар)

-

21,035 (денари/литар)

-

18,272 (денари/литар)

-

18,262 (денари/литар)

-

19,375 (денари/килограм)

Член 3
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа oдлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, којшто за Еуросупер БС-95 е во износ од 5,645 денари/литар, за Еуросупер БС-98 е во износ од 5,672 денари/литар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,324 денари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од
5,324 денари/литар, додека за Мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 2,500 денар/килограм.
Член 4
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука, со исклучок за Мазутот М-1
НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци
од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.
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 што согласно член 184 став 2 алинеја 2 од Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон:
- Моторен бензин - 0,080 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин - 0,080 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво - 0,030 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење - 0,040 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС
- 0,050 (денари/килограм)
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 сог-
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ласно 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 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 највисоките малопродажните цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука акцизите што ги плаќаат обврзниците согласно прописите за акцизи, 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

-

VENDIM
PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMEVE MË TË LARTA
TË SHITJES ME PAKICË TË DERIVATEVE TË NAFTËS
DHE TË LËNDËVE DJEGËSE PËR TRANSPORT
Neni 1
(1) Çmimet më të larta të shitjes me pakicë të derivateve
të naftës dhe të lëndëve djegëse për transport janë:
- 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

-

-

59,50 (denarë/litër)
61,50 (denarë/litër)

-

50,50 (denarë/litër)

-

50,50 (denarë/litër)

- 26,863 (denarë/kilogram)

23,692 (денари/литар)

-

23,692 (денари/литар)

-

18,121 (денари/литар)

-

18,121 (денари/литар)

-

0,100 (денари/килограм)

Член 8
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе отпочне да се применува од 00:01 часот на
14.10.2020 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.
Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Бр. 02-2088/1
Република Северна Македонија
13 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
nenit 8 të Rregullores së Formulimit të Çmimeve më të
Larta të Shitjes me Pakicë të Derivateve të Ndryshme të
Naftës dhe të Lëndëve Djegëse të Transportit (“Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 108/20
dhe 133/20), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i
Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut,
në seancën e mbajtur më 13.10.2020, mori

(2) Tregtarët me shumicë dhe tregtarët me pakicë të
derivateve të naftës dhe lëndëve djegëse për transport mund të
formulojnë çmime të derivateve të ndryshme të naftës dhe të
lëndëve djegëse për transport edhe më të ulëta se çmimet më
të larta të përcaktuara në paragrafin (1) të këtij neni.
(3) Çmimet më të larta të shitjes me pakicë të
formuluara në pajtueshmëri me paragrafin (1) të këtij neni,
përveç çmimit për mazut M-1 SU, vlejnë për franko
stacione të pompimit, ndërsa çmimi i mazutit M-1 SU vlen
për deponime franko të tregtarit me shumicë të derivateve
të naftës dhe të lëndëve djegëse për transport brenda
vendit.
(4) Te çmimet më të larta të shitjes me pakicë të
formuluara në pajtueshmëri me këtë nen, përfshihet edhe
tatimi i vlerës së shtuar në pajtueshmëri me Ligjin e
Tatimit të Vlerës së Shtuar.
Neni 2
(1) Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë të
derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse për transport të
përcaktuara në nenin 1 të këtij vendimi, janë të përfshira
edhe çmimet më të larta të blerjes, të cilat arrijnë vlerë
prej:
- Benzinë motori 19,367 (denarë/litër)
EUROSUPER BS – 95
- Benzinë motori 21,035 (denarë/litër)
EUROSUPER BS – 98
- Naftë motori –
18,272 (denarë/litër)
EURODIZEL BS (D-E V)
- Vaj djegieje – EKSTRA I
18,262 (denarë/litër)
LEHTË 1 (EL-1)
- Mazut M-1 SU
19,375 (denarë/kilogram)
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Neni 3
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë të
përcaktuara në nenin 1 të këtij vendimi është i përfshirë
edhe kompensimi i shpenzimeve për punë nëpërmjet depos
dhe marzhës tregtare, që për eurosuper BS-95 është 5,645
denarë/litër, për eurosuper BS-98 është 5,672 denarë/litër,
për eurodizel BS (D-E V) është 5,324 denarë/litër, për
ekstra të lehtë 1 (EL-1) është 5,324 denarë/litër, ndërkaq
për mazut M-1 SU kompensimi është 2,500
denarë/kilogram.
Neni 4
Çmimet më të larta të shitjes me pakicë të përcaktuara
në nenin 1 të këtij vendimi, me përjashtim të mazutit M-1
SU, përfshijnë edhe kompensimin për shpenzimet e
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
përcaktuara në nenin 1 të këtij vendimi, përfshihet edhe
kompensimi për financim të aktiviteteve nga fusha e
mjedisit jetësor, të cilin në pajtueshmëri me nenin 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 EUROSUPER BS – 98
- Naftë motori –
EURODIZEL BS (D-E V)
- Vaj djegieje – EKSTRA 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)

-

0,030 (denarë/litër)

-

0,040 (denarë/litër)

-

0,050 (denarë/kilogram)

-

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 në ditën e sjelljes së tij, ndërkaq
do të fillojë të zbatohet nga ora 00:01 e datës 14.10.2020
dhe do të publikohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së
Maqedonisë së Veriut” dhe në faqen e internetit të
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

0,080 (denarë/litër)

Neni 6
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të
përcaktuara në nenin 1 të këtij vendimi, përfshihet edhe
kompensimi për rezerva të obligueshme të naftës dhe të
derivateve të naftës, të cilin në pajtueshmëri me nenin 24,
paragrafi (3) të Ligjit të Rezervave të Obligueshme të
Naftës dhe të Derivateve të Naftës, e paguajnë
tatimpaguesit gjatë importit dhe/ose prodhimit të
derivateve të naftës:
- 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

Neni 7
Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë të
përcaktuara në nenin 1 të këtij vendimi, akcizat që i
paguajnë tatimpaguesit në pajtueshmëri me rregullat për
akciza, kanë këtë vlerë:

Nr. 02-2088/1
13.10.2020
Shkup

Kryetari i Komisionit Rregullator
të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të
të Republikës së Maqedonisë së Veriu,
Марко Бислимоски, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
3202.
Врз основа на член 44 став 1 од Законот на државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр.54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15,
27/16, 83/18 и 220/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 31/20) Државниот завод за
статистика го утврдува и објавува
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА

-

0,890 (denarë/litër)

-

0,890 (denarë/litër)

-

0,300 (denarë/litër)

-

0,300 (denarë/litër)

-

0,740 (denarë/kilogram)

Индексoт на цените на мало во Република Северна
Македонија во периодот јануари-септември 2020 година, во однос на просечните цени на мало во 2019 година, изнесува 0.3 %.
Директор
Апостол Симовски, с.р.

Стр. 12 - Бр. 245

www.slvesnik.com.mk

13 октомври 2020

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. Партизански одреди бр. 29, Поштенски фах 51
в.д Директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
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