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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

3903. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 

на Република Северна Македонија („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.52/1991, 1/1992, 31/1998, 

91/2001, 84/2003, 107/2005, 3/2009, 49/2011, 6/2019) 

согласно член 1  од Законот за помилување („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и бр. 

99/16), Претседателот на Република Северна Македо-

нија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

 

I 

Делумно се ослободува од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осуденото лице: 

1. ИВАНА СЛОБОДАНЧО ЈАНГЕЛОВСКА-МА-

НАСИЕВА од с.Ињево, Радовиш, во траење од 6 ме-

сеци 

 

II 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 08-1498/1   Претседател на Република 

10 декември 2019 година Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

3904. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 3 декември 2019 година, донесе                                                                       

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-

МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-

ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАС-

ТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕК-

ТРАНИ, ПРИСТАПЕН ПАТ, ДАЛЕКОВОД И ТРА-

ФОСТАНИЦА КО СТОЈАКОВО И КО БОГДАНЦИ  

ВОН ГРАД, ОПШТИНА БОГДАНЦИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Проект за инфраструктура за изградба на ветерни 

електрани, пристапен пат, далековод и трафостаница 

КО Стојаково и КО Богданци вон град, Општина Бог-

данци. 

 

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со површина од  419287м2  ги има 

следните катастарски индикации: 
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Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија”.                                                                           

 

Бр. 45-439/1 Заменик на претседателот 

3 декември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

3905. 

Врз основа на член 67-б став (2) од Законот за ко-

ристење и располагање со стварите во државна соп-

ственост и со стварите во општинска сопственост 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 3 декември 2019 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАБАВКА НА 

НЕДВИЖНА СТВАР СО УЧЕСТВО ВО ПОСТАПКА 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР 

 

Член1 

Со оваа одлука се дава согласност на Државниот за-

вод за индустриска сопственост за набавка на недвиж-

на ствар со учество во постапка за продажба на нед-

вижна ствар по пат на електронски јавно наддавање, 

објавена од Град Скопје, со Објава бр.02/2019 од 

19/11/2019 година, а која се состои од недвижна ствар 

која се наоѓа на ул. Даме Груев бб, на КП бр.11949/18 

во КО Центар 1, со вкупна површина од 1120 м², влез 

1, кат 1, група на деловни простории во сопственост на 

Град Скопје составена од следните бр. 10 со површина 

од 52 м², канцеларија бр. 11 со површина од 73 м², 

канцеларија бр. 12 со површина од 73 м², канцеларија 

бр. 13 со површина од 68 м², канцеларија бр. 15 со пов-

ршина од 43 м², канцеларија бр. 16 со површина од 67 

м², канцеларија бр. 17 со површина од 66 м², канцела-

рија бр. 18 со површина 62 м², канцеларија бр. 20 со 

површина од 101 м², канцеларија бр. 21 со површина 

од 94 м², канцеларија бр. 22 со површина од 84 м², 

канцеларија бр. 24 со површина од 54 м², канцеларија 

бр. 25 со површина од 52 м², канцеларија бр. 26 со пов-

ршина од 60 м², канцеларија бр. 27 со површина од 60 

м², канцеларија бр. 28 со површина од 60 м² и канцела-

рија бр. 29 со површина од 51 м², запишани во Имотен 

лист бр. 106535 за КО Центар 1. 

 

Член 2 

Државниот завод за индустриска сопственост во по-

стапката за продажба на недвижната ствар од член 1 на 

оваа одлука ќе може на наддава најмногу до 15% од 

проценетата вредност на недвижната ствар од член 1 

на оваа одлука. 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија”. 

 

Бр. 45-9309/1 Заменик на претседателот 

3 декември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________                                   

3906. 

Врз основа на член 16 точка 4 од Законот за зашти-

та и спасување („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10. 41/14, 129/15, 

71/16, 106/16 и 83/18), Владата на Република Северна 

Македонија, на седницата, одржана на 3 декември 2019 

година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОШ 

ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИКА 

АЛБАНИЈА 

 

1. Република Северна Македонија испраќа хумани-

тарна помош на Република Албанија, која се состои од 

3 716 ќебиња. 

2. Хуманитарната помош од точка 1 од оваа одлука 

се обезбедува од страна на Дирекцијата за заштита и 

спасување. 

3. Транспортот на хуманитарната помош од точка 1 

од оваа одлука ќе го организира Дирекцијата за зашти-

та и спасување. 
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4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-9791/2 Заменик на претседателот 

3 декември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

3907. 

Врз основа на член 4 став 2 од Одлуката за форми-

рање Комисија за гранични премини на Република Се-

верна Македонија со соседните држави („Службен вес-

ник на Република Македонија” бр. 118/09 и ,,Службен 

весник на Република Северна Македонија бр. 57/19), 

Владата на Република Северна Македонија, на седни-

цата, одржана на  26 ноември 2019 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВА-

ЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И СЕКРЕТАР НА 

КОМИСИЈАТА ЗА ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ НА РЕПУБ-

ЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СО РЕПУБЛИКА АЛ-

БАНИЈА, РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА, РЕПУБЛИКА ГР-

ЦИЈА, РЕПУБЛИКА КОСОВО И РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

1.  Во Решението за именување на претседател, чле-

нови и секретар на Комисијата за гранични премини на 

Република Северна Македонија со Република Алба-

нија, Република Бугарија, Република Грција, Републи-

ка Косово и Република Србија  (,,Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 149/09, 45/12, 194/14, 

165/17 и ,,Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија“ бр. 181/19), во точката 1 зборовите ,,Виктор 

Димовски“,  се заменуваат со зборовите ,,Зоран По-

пов“. 

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

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

ка Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-9837/1 Заменик на претседателот 

26 ноември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ 

3908. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 

и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник 

на РМ“ бр. 96/2018 и „Службен весник на РСМ“ 

бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на 

највисоки малопродажни цени на одделни нафтени де-

ривати и горива за транспорт („Службен весник на 

РСМ“ бр. 103/2019 и 212/2019), а имајќи ги во предвид 

Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 

32/2001...120/18 и „Службен весник на РСМ“ 

бр.108/2019, 143/2019 и 225/2019), Законот за данокот 

на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 

44/99...198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.98/2019 

и 124/2019), Законот за животната средина („Службен 

весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18) и Уредбата за начи-

нот на утврдување, пресметување и уплатување на на-

доместокот за задолжителни резерви на нафта и нафте-

ни деривати што се плаќаат при увоз и/или производ-

ство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ 

бр.138/09...51/14), Регулаторната комисија за енергети-

ка и водни услуги на Република Северна Македонија, 

на седницата одржана на 10.12.2019 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРО-

ДАЖНИ 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  

 67,00 (денари/литар) 

- Моторен бензин -  

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

     69,00 (денари/литар) 

- Дизел гориво -  

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

    61,50 (денари/литар) 

- Масло за горење - Екстра  

лесно 1 (ЕЛ-1) 

    50,50 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС     34,478 (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 го-

рива за транспорт и пониско од највисоките цени ут-

врдени од став (1) од овој член.  
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(3) Највисоките малопродажни цени формирани 

согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот 

М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-

зутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо 

со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата. 

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани 

согласно овој член содржан е данокот на додадена 

вредност согласно Законот за данокот за додадена 

вредност. 

 

Член 2 

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени-

те деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 

од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни 

цени, кои изнесуваат: 

 

- Моторен бензин - 

 ЕУРОСУПЕР БС -  95  

 27,691 (денари/литар) 

- Моторен бензин -  

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 29,457 (денари/литар) 

- Дизел гориво -  

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 30,155 (денари/литар) 

- Масло за горење -  

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

 29,772 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС   27,329 (денари/килограм) 

  

Член 3 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа Одлука, содржан е  надоместок за 

трошоци за работење преку склад и трговска маржа, 

кој за Еуросупер БС-95,  Еуросупер БС-98  и за Еуро-

дизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,600 денари/литар, за 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 5,615 денари/ли-

тар, додека за мазутот М-1 НС надоместокот е во износ 

од 1,00 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  де-

нари/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 кои согласно Законот за животната средина го 

плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа: 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95  

 0,080 (денари/литар) 

- Моторен бензин -  

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 0,080 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 0,030 (денари/литар) 

- Масло за горење -  

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

 0,040 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС   0,050 (денари/килограм) 

 

Член 6 

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-

конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-

ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 

при увоз и/или производство на нафтени деривати и 

тоа: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95  

 0,890 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 0,890 (денари/литар) 

- Дизел гориво -  

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 0,300 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

 0,300 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС    0,740 (денари/килограм) 

 

Член 7 

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

ласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95  

 21,769 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 21,698 (денари/литар) 

- Дизел гориво -  

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 15,284 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

  6,320 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС   0,100 (денари/килограм) 

 

Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 11.12.2019 

година и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија” и на веб-страницата на 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 

на Република Северна Македонија. 

 

Бр. 02-3720/1  

10 декември 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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