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Стр.
3008. Исправка на Одлуката за продаж-

ба на деловен простор со кој стопа-
нисува Акционерското друштво за 
изградба и стопанисување со стан-
бен простор и со деловен простор 
од значење за Републиката - Скопје...

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

2996.
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ВО КОМОНВЕЛТОТ АВСТРАЛИЈА

I
Г. Веле Трпевски се поставува на должноста вонре-

ден и ополномоштен амбасадор на Република Македо-
нија во Комонвелтот Австралија, со седиште во Кан-
бера.

II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ.

III
Овој указ  влегува со сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ бр. 142 Претседател
10 септември 2013 година на Република Македонија,

Скопје Ѓорге Иванов, с.р.
____________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2997.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
("Службен весник на Република Македонија", бр. 8/05, 
150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 23.7.2013 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Минис-

терството за здравство, му престанува користењето на 
движните ствари - учебници на македонски и албански 
јазик од реномирани странски автори од областа на ме-
дицината и тоа:

Стр.
3009. Одлука за определување највисо-

ки цени на одделни нафтени дери-
вати утврдени согласно Методоло-
гијата .....................................................
Огласен дел.......................................

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење на Министерството за образова-
ние и наука без надомест.

Член 3
Министерот за здравство склучува договор со ми-

нистерот за образование и наука со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од член 1 од 
оваа одлука.  

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија".

Бр. 41-4852/1 Заменик на претседателот
23 јули 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
2998.

Врз основа на член 54 став (2) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите на државните органи 
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 
08/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
3.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБА ЗА ОП-
ШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ство за финансии – Управата за финансиска полиција 
му престанува користењето на движните ствари -  пат-
ничките моторни возила:

1. Марка Hundai, тип Lantra, со регистарска ознака 
SK-982-TF, број на шасија KMHJF31RPNU247358, број 
на мотор 4G61-GV0052, година на производство 1993, 
сила на мотор 84, работна зафатнина 1596, во невозна 
состојба.

2. Марка BMW,  тип 325 I COUPE, со регистарска 
ознака SK-362-SA, број на шасија WBABF31090EF171-
31, број на мотор 256S234869503, година на производ-
ство 1993, сила на мотор 141, работна зафатнина 2494, 
во невозна состојба.

3. Марка FORD, тип ESKORT, со регистарска озна-
ка SK-361-SA, број на шасија WFOAXXGCAAME749-
02, број на мотор ME74902, година на производство  
1991, сила на мотор 77, работна зафатнина 1598, во не-
возна состојба.

4. Марка ROVER, тип 216, со регистарка ознака 
SK-064-SC, број на шасија SAXXWWCNRBD096149, 
број на мотор 16A8E323971, година на производство 
1994, сила на мотор 90, работна зафатнина 1590, во не-
возна состојба.
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Службата за оп-
шти и заеднички работи на Владата на Република Маке-
донија.

Член 3
Директорот на Управата за финансиска полиција 

склучува договор со директорот на Службата за општи 
и заеднички работи на Владата на Република Македо-
нија, со кој се уредуваат правата и обврските за движ-
ните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 41 - 5871/1 Заменик на претседателот
3 септември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
2999.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-
ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 и 
106/13), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 3.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО ПРИДРУЖНИ И 
ПРАТЕЧКИ СОДРЖИНИ Г-2 ЛЕСНА И НЕЗАГА-
ДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА ЗА КО ГЛУВО-БРАЗДА 

ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО
Член 1

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објекти со придружни и пратечки содржи-
ни Г-2 лесна и незагадувачка индустрија за КО Глуво-
Бразда, општина Чучер Сандево.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски инди-
кации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41-5902/1 Заменик на претседателот
3 септември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
3000.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-
ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 и 
106/13), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 3.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕ-
НА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧ-
КА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА 
НА СТОПАНСКИ ОБЈЕКТ (ПРОИЗВОДСТВО, ДИС-
ТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Г-2 ЛЕСНА ИНДУС-
ТРИЈА)  ВО КО НЕГОТИНО ОПШТИНА 

НЕГОТИНО

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во  градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на стопански објект (производство, дистрибу-
ција и сервиси, Г-2 лесна индустрија)  во КО Неготино, 
општина Неготино.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, ги има следните катастарски инди-
кации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41 - 5927/1 Заменик на претседателот
3 септември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
3001.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата одржана на 3.9.2013 
година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА 

ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНИ

Член 1
Во Одлуката за престанок и давање на трајно корис-

тење на движни ствари на општини („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 23/2012), во членот 2 во 
табелата зборот „Аеродром“ се заменува со зборот 
„Гостивар“, а зборот „Битола“ се заменува со зборот 
„Велес“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41-5996/1 Заменик на претседателот
3 септември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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3002.
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија" број 84/08,35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија на седница-
та одржана на 3.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФ-
ТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИ-
ВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Член 1
Co оваа одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
946.600 литри Еуродизел БС за потребите на Министер-
ството за животна средина и просторно планирање.

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат на Министерството за животна средина и прос-
торно планирање за спроведување на Акцискиот план 
за чистење на речните корита во Република Македони-
ја во 2013 година.

Член 2
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за преземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Министерството 
за животна средина и просторно планирање.

Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 

на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија".

Бр. 41-6189/1 Заменик на претседателот
3 септември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
3003.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 
145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 3.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ФИНАНСИИ-ЦАРИНСКА УПРАВА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за финансии-Царинска управа, бр. 
07-1554/2 од  30.8.2013 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

 
Бр. 41-6193/2 Заменик на претседателот

3 септември 2013 година на Владата на Република
Скопје Македонија,

м-р Владимир Пешевски, с.р.

3004.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-

ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 
145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 3.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за здравство, бр. 07-1918/3 од  
30.8.2013 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41-6193/3 Заменик на претседателот
3 септември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
3005.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управува-
ње со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка  („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 
145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 3.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за внатрешни работи, бр. 07-3205/1 
од  30.8.2013 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41-6193/1 Заменик на претседателот
3 септември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
3006.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република  Македонија“бр.42/01, 
5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на  3.9.2013 го-
дина,  донесе
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О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈА-
ТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „GRIFONE 2013” 

ВО РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА

1. Заради учество во вежбовна активност „Grifone 
2013”, која ќе се одржи во Република Италија (во ната-
мошниот текст:вежбовната активност), во периодот од 
16.09.2013 година до 20.09.2013 година, се испраќа 
еден припадник на Армијата на Република Македонија 
(во натамошниот текст: Армијата),  во својство на наб-
људувач. 

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбов-
ната активност, во кои влегуваат трошоците за сместу-
вање и исхрана на припадникот на Армијата се на то-
вар на организаторот на вежбовната активност, а тро-
шоците за транспорт се на товар на Министерството за 
одбрана. 

3. Подготовките и организацијата на припадникот 
на Армијата за учество во вежбовната активност ги 
врши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата  на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41-6195/1 Заменик на претседателот
3 септември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
3007.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјал-
ната заштита (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 79/2009,  36/2011 , 51/2011, 166/2012, 15/2013 
и 79/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 3.9.2013 година, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА УСЛОВЕН ПАРИЧЕН  НАДОМЕСТОК ЗА 

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 
2013/2014 ГОДИНА

I. Појдовна основа

Програмата за условен паричен  надоместок за сред-
но образование има за цел подобрување на пристапот и 
квалитетот на образованието за ученици во средно об-
разование од домаќинства кои се корисници на право 
на социјална парична помош.

Со оваа програма ќе се обезбедат дополнителни па-
рични надоместоци за учениците, кое право е условено 
со запишување и посетување на средното образование 
и има за цел да го зголеми бројот на лица запишани во 
средно образование од домаќинства корисници на пра-
вото на социјална парична помош, како и реализација 
на задолжителното средно образование во Република 
Македонија. 

Оваа програма ќе се спроведува за учебната година 
септември 2013/ јуни 2014 година. 

II. Корисници

Корисници на оваа програма се ученици од дома-
ќинства кои се корисници на право на социјална парич-
на помош и  од домаќинства на кои им мирува правото 
на социјална парична помош ( во понатамошниот 
текст:  корисник ).

Корисникот остварува условен паричен надоместок 
за средно образование доколку:

- не остварува право на детски додаток, согласно со 
Законот за заштита на децата,

- е запишан како редовен ученик во средно учи-
лиште,

- редовно ја завршил претходната учебна година во 
која користел условен паричен надоместок, и

- е на средношколска возраст, согласно  Законот за 
средно образование.

Корисникот користи условен паричен надоместок 
за средно образование, под следниве услови:

- се додека е  редовен ученик и
- присуствува на најмалку 85% од вкупниот број на 

реализирани часови .
Условениот паричен  надоместок за средно образо-

вание престанува во следниве случаи:
- корисникот матурирал во средно училиште, 
- корисникот повеќе  не е на средношколска воз-

раст,
- корисникот го прекинал посетувањето на средно 

училиште,
- доколку правото е остварено врз основа на невис-

тинити или нецелосни податоци,
- корисникот остварил право на детски додаток,
- примателот на надоместокот поднесе барање за 

престанок на правото на условен паричен  надоместок 
за средно образование и

- домаќинството не е веќе корисник на социјална па-
рична помош.

Исплатата на условениот паричен надоместок ќе се 
врши на мајката на корисникот, а доколку на мајката 
од оправдани причини не може да и се исплати надо-
местокот, исплатата ќе се врши на носителот на право-
то на социјална парична помош, определен од страна 
на центарот за социјална работа ( во натамошниот 
текст: примател на надоместок).

Примателот на надоместокот, исплатата на услове-
ниот паричен  надоместок за средно образование ја вра-
ќа  доколку:

- примил  износ повисок од износот утврден со оваа 
програма и

- примил неоснована исплата врз основа на невисти-
нити или нецелосни податоци, за кои знаел или морал 
да знае дека се невистинити или нецелосни.

Условениот паричен  надоместок за средно образова-
ние остварен  врз основа на Програмата за условен пари-
чен  надоместок за средно образование за учебната 
2012/2013 година, а за кој не е извршена исплата од било 
која причина, ќе се изврши дополнителна исплата на при-
мателот на надоместокот, согласно со оваа програма.

Примателот на надоместокот има обврска да го из-
вести центарот за социјална работа за секоја промена 
која се однесува на:

- промена на статусот на примателот на надоместо-
кот и на корисникот,

- промена на училиште (корисникот го променил 
или го напуштил училиштето)  и

- промена на домашната адреса.
III. Мерки

Годишниот износ на условениот паричен  надомес-
ток за средно образование во учебната 2013/2014 годи-
на по корисник изнесува 12.000 дeнари.  

Исплатата ќе се врши во четири еднакви износи од 
по 3.000 дeнари на примателот на надоместокот, по зав-
ршување на секој од мерните периоди, утврдени со 
оваа програма. 

Поднесување на барање
Примателот на надоместокот може да поднесе бара-

ње за остварување на условен паричен надоместок за 
средно образование, почнувајќи од 1 септември 2013 го-
дина, а најдоцна до 31 март 2014 година. 
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Примателот на надоместокот кој го остварил право-
то на социјална парична помош пред 1 септември 2013 
година и поднел барање до 30 септември,  ќе оствари 
право на условен паричен надоместок од првиот мерен 
период.

Примателот на надоместокот кој го остварил право-
то на социјална парична помош по 1 септември 2013 го-
дина, ќе оствари право на условен паричен надоместок 
од денот на поднесување на барањето, а ќе се вклучи  
во оваа програма во наредниот период за исплата.

Користење на правото 

Исплатата на паричниот  надоместок ќе се врши се 
додека домаќинството го користи правото на социјална 
парична помош и корисникот го исполни условот за 
присуство на наставата од 85%, од реализираните нас-
тавни часови за секој од мерните периоди, предвидени 
со оваа програма. 

Проверката на исполнетост на условот за исплата 
на условениот паричен,  ќе се врши за секој од следни-
ве мерни периоди:

- прв мерен период од 1.9.2013 година до 31.10.2013 
година,

- втор мерен период од 1.11.2013 година до 
31.12.2013 година,

- трет мерен период од 20.1.2014 година до 
31.3.2014 година и

- четврт мерен период од 1.4.2014 година до крајот 
на наставната година.

Исплатата на паричниот  надоместок ќе се врши во 
следниве периоди за исплата:

- за првиот мерен период до 15.12.2013 година,
- за вториот мерен период до 15.2.2014 година,
- за третиот мерен период  до 15.5.2014 година,
- за четвртиот мерен период до 31.7.2014 година и
- дополнителна исплата за  позитивно решени жал-

би и задоцнето  известување од страна на училиштата 
до 31.10.2014 година.  

IV. Носители

Оваа програма ќе ја  спроведат: Министерството за 
труд и социјална политика, центрите за социјална ра-
бота, Министерството за образование и наука, средни-
те училишта и Министерството за финансии, согласно 
со Прирачникот за администрирање на Програмата за 
условен паричен надоместок за средно образование,  
донесен од Министерството за труд и социјална поли-
тика.

V. Извори на средства

Средствата за условени парични надоместоци за 
средно образование се обезбедени преку Договорот за 
заем со  Меѓународната Банка за обнова и развој - Свет-
ска банка за Проектот за условени парични надоместо-
ци   во износ од 19.300.000,00 евра. Потребните годиш-
ни средства за реализирање на оваа програма се 
120.000.000,00 денари.

Се проценува, дека со Програмата за условен пари-
чен  надоместок за средно образование ќе бидат опфате-
ни 10.000 ученици  од домаќинствата кои се корисници 
на социјална парична помош. Годишниот износ на на-
доместокот за условениот паричен  надоместок за сред-
но образование за секое дете/адолесцент кое ќе ги ис-
полни условите  изнесува 12.000,00 денари. 

Исплатата на средствата  за Програмата за условен 
паричен надоместок за образование за учебната 
2013/2014 година, ќе се врши на ист начин како и ис-
платата на правото на социјална парична помош.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41-5961/1 Заменик на претседателот
3 септември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
3008.

По извршеното срамнување на изворниот текст ут-
врдено е дека во Одлуката за продажба на деловен 
простор со кој стопанисува Акционерското друштво за 
изградба и стопанисување со станбен простор и со де-
ловен простор од значење за Републиката - Скопје, обја-
вена во „Службен весник на Република Македонија“, 
бр.118/2013, направена е техничка грешка, поради што 
се дава

И С П Р А В К А
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ДЕЛОВЕН ПРОС-
ТОР СО КОЈ СТОПАНИСУВА АКЦИОНЕРСКОТО 
ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО 
СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД 

ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ

Во член 1 точка 2 од Одлуката, треба да гласи: „Де-
ловен простор на ул. “Ќурчиска“ бр.21, со површина од 
219 м2 (приземје), со проценета пазарна вредност од 
549 евра за 1м2 и магацин со површина од 788 м2, во 
Скопје, Република Македонија, со проценета пазарна 
вредност од 516 евра за 1м2.“

Бр. 41-5660/1 Заменик на претседателот
3 септември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3009.
Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за енер-

гетика  (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 136/11 и 
79/2013), 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, 
34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на 
додадена вредност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 
86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 
114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за 
животната средина (“Службен весник на РМ“ бр. 
53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресмету-
вање 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 и 52/11),  Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 10.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
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ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОД-
ДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГ-

ЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни нафте-
ни деривати така што највисоките производни цени да 
изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 44,277
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 45,668

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 45,628

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 45,272

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 34,959

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што:

A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа:

  
а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 83,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 85,00

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 73,00

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 62,00

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 42,774

Б.  Претпријатијата што вршат промет на нафтени 
деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-
вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат:

Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-
ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа од-
лука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазу-
тот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот.

Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,080

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,040

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,050

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно 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:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,890

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,740
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Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 21,816
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 21,696

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,206
в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,230

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,100

Член 6
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат:

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

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 11.09.2013 го-
дина и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија.
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