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Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското 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 19 ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА
ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
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3762.
Врз основа на член 15 став (5) и член 72 став (2) од
Законот за градежно земјиште, („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15,
226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 19 ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
НА ТХОР ИМПЕКС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Член 3
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот
на влегувањето во сила на Договорот.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за давање под
долготраен закуп и за склучување на договор за давање
под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, по пат на
непосредна спогодба на ТХОР ИМПЕКС ДООЕЛ
Скопје, со седиште на ул. „Бул. Борис Трајковски бр. 1
- ламела 4/2“ Скопје, Кисела Вода, за градежно земјиште со вкупна површина од 15754 м2 и тоа:
- КП бр. 63/5 КО Доброшани со површина од 6369
м2,
- КП бр. 63/6 КО Доброшани со површина од 2670
м2 и
- КП бр. 63/9 КО Доброшани со површина од 6715
м2.
Согласно Проект за измена и дополна на претходно
одобрена измена и дополна на Проект за инфраструктура заверен со архивски бр. 603/18 од јануари 2019 година, одобрен од Министерството за транспорт и
врски, со намена - изградба на објекти од јавен интерес
- изградба на парк на ветерни електрани Богословец,
пристапен пат, ТС 20 (30) 110 KW - со приклучен далекувод 2 х 110 KW, Општина Свети Николе и Општина
Штип.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за склучување на
договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со индивидуалниот земјоделец АГРО-М
Димче Блаже Лазаревски с.Мојанци, Кочани за земјоделско земјиште кое се наоѓа на КП бр.561/3, место викано Ормански Ливади, катастарска култура оризова
нива, катастарска класа 1, со површина од 54719м2, запишана во Имотен лист бр.635 за КО Мојанци.
Член 2
Договорот за закуп на земјоделско земјиште со
непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го
потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Бр. 45-3579/1
19 ноември 2019 година
Скопје

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

Бр. 45-6418/1
19 ноември 2019 година
Скопје

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

Стр. 4 - Бр. 243
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3763.
Врз основа на член 25 став 4 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16,
190/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 19 ноември 2019 година, донесе

3765.
Врз основа на член 50 став (3) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 19 ноември 2019 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПОДДРШКА – КОФИНАНСИРАНИ ГРАНТОВИ ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ТРАВЕРТИН НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КАМЕНО БРДО“ С.КУЧКОВО, ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот
за инструментот за поддршка – кофинансирани грантови за технолошки развој бр. 01-1672/9, донесен од
Управниот oдбор на Фондот за иновации и технолошки
развој, на седницата, одржана на 14.11.2019 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7668/1
19 ноември 2019 година
Скопје

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

3764.
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните
претпријатија, („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и
35/19), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА
НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ
НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
- СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
утврдување на висината на вредноста на бодот за
пресметување на платите на вработените во Јавното
претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје за 2019
година, бр.0201-6406/1 од 6.11.2019 година, донесена
од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 6.11.2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-7805/1
19 ноември 2019 година
Скопје

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

1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација на
минерална суровина - травертин на локалитетот „Камено Брдо“ с.Кучково, Општина Ѓорче Петров, доделена
со Договор за концесија за експлоатација на минерална
суровина - травертин на локалитетот „Камено Брдо“
с.Кучково, Општина Ѓорче Петров бр.24-5375/2 од
8.10.2018 година на Друштвото за градежништво, транспорт и трговија Трансмет ДОО Скопје престанува да
важи заради отворање на стечајна постапка над концесионерот со Решение 2 Cт. бр. 30/19 од 4.9.2019 година
донесено од страна на Основен граѓански суд - Скопје.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-8154/1
Претседател на Владата
19 ноември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3766.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,
61/16, 172/16 и 64/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19
ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот
во функција за запишување на правата на недвижности
сопственост на Република Северна Македонија и тоа
премер на објект и земјиште кои се наоѓаат на викано
место Село, на КП 992, КО Бошава.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-8187/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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3767.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15,
61/16, 172/16 и 64/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.124/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот
во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија и тоа премер
на објекти, кои се наоѓаат на:
-КП бр.10886 КО Берово вон град-караула во м.в.
Лачиште,
-КП бр.571/2 КО Желино вон град-комплекс Еребино.
Член 2
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-8258/1
Претседател на Владата
19 ноември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3768.
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19) и член 17
став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“
бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15, 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 19 ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВУЛКАНСКИ ТУФ НА ЛОКАЛИТЕТОТ
„С. ОТОШНИЦА“ ОПШТИНА РАНКОВЦЕ
Член 1
Концесијата за детални геолошки истражувања на
минералната суровина се доделува во функција на
вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина на локалитетот за кој се предлага доделување.
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Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина
се стекнува со доделување на концесија, како и дека се
работи за истражување на минералната суровина, потребно е да се додели под концесија минералната суровина определена со оваа одлука.
Член 2
Како основни цели за доделување на концесијата за
детални геолошки истражувања се создавање на услови за рамномерно истражување на минералната суровина и создавање услови за нејзина експлоатација.
Член 3
Предмет на концесијата е вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина – вулкански туф на локалитетот „с. Отошница“ Општина
Ранковце.
Концесијата за детални геолошки истражувања ќе
се додели на понудувачот кој ќе успее да ги задоволи
условите содржани во тендерската документација и
јавниот повик.
Член 4
Постапката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања на минералната суровина ќе
биде спроведена по пат на јавен повик со електронска
аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на
Комисијата за спроведување на постапката.
Заради спроведување на постапката за доделување
на концесијата за детални геолошки истражувања, Владата на Република Северна Македонија на предлог на
министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 120 дена од денот на
влегувањето во сила на оваа одлука.
Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот. Тендерската документација
на предлог на министерот за економија се доставува до
Владата на Република Северна Македонија на одобрување.
По одобрување на тендерската документација за
доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина, Комисијата од став 2
на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот
повик согласно Законот за концесии и јавно приватно
партнерство.
Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-8320/1
19 ноември 2019 година
Скопје

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

Стр. 6 - Бр. 243

3769.
Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19) и член 17
став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“
бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИJA ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГРАНИТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГРАДИШТЕ“
ОПШТИНА ШТИП
Член 1
Концесијата за детални геолошки истражувања на
минералната суровина се доделува во функција на
вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина на локалитетот за кој се предлага доделување.
Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина
се стекнува со доделување на концесија, како и дека се
работи за истражување на минералната суровина, потребно е да се додели под концесија минералната суровина определена со оваа одлука.
Член 2
Како основни цели за доделување на концесијата за
детални геолошки истражувања се создавање на услови за рамномерно истражување на минералната суровина и создавање услови за нејзина експлоатација.
Член 3
Предмет на концесијата е вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина – гранит на локалитетот „Градиште“ Општина Штип.
Концесијата за детални геолошки истражувања ќе
се додели на понудувачот кој ќе успее да ги задоволи
условите содржани во тендерската документација и
јавниот повик.
Член 4
Постапката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања на минералната суровина ќе
биде спроведена по пат на јавен повик со електронска
аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на
Комисијата за спроведување на постапката.
Заради спроведување на постапката за доделување
на концесијата за детални геолошки истражувања, Владата на Република Северна Македонија на предлог на
министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 120 дена од денот на
влегувањето во сила на оваа одлука.
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Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи
го и нацртот на договорот. Тендерската документација
на предлог на министерот за економија се доставува до
Владата на Република Северна Македонија на одобрување.
По одобрување на тендерската документација за
доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина, Комисијата од став 2
на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот
повик согласно Законот за концесии и јавно приватно
партнерство.
Член 5
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-8327/1
Претседател на Владата
19 ноември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3770.
Врз основа на член 383 став (1) точка 8) и член 479
став (2) од Законот за трговските друштва („Службен
весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05,
25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13,
120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16,
30/16, 61/1, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија во својство на Собрание на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со
станбен простор и со деловен простор од значење за
Републиката-Скопје, на седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА
НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИТЕ
ИЗВЕШТАИ ЗА 2019 И 2020 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА
- СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука за овластен ревизор за ревизија на
Годишната сметка и финансиските извештаи за 2019
година со состојба 31.12.2019 година и за ревизија на
Годишната сметка и финансиските извештаи за 2020
година со состојба 31.12.2020 година на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен
простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, се избира Друштвото за ревизија и бизнис
консалтинг А&БА ГРОУП ДООЕЛ Скопје, врз основа
на спроведена постапка за јавна набавка со прибирање
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понуди со електронска аукција за вршење на финансиска ревизија на годишните сметки и финансиските
извештаи за 2019 и 2020 година, согласно Одлуката за
избор на најповолна понуда за јавна набавка од мала
вредност бр.06954/2019 за „Ревизија на годишна сметка и финансиски извештаи“, бр.18-7171/12 од 8.10.2019
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-8397/1
Претседател на Владата
19 ноември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3771.
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 35/11,
84/12, 43/14, 83/18 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА
– СКОПЈЕ Ц.О.
Член 1
Со оваa одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат, без надомест,
200.000 литри Еуродизел БС гориво, на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и
регионалните патишта – Скопје ц.о.
Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје
ц.о. за извршување на основните работи од тековно и
инвестиционо одржување на патишта, планирани со
Годишната програма за одржување и заштита на
државните патишта за 2019 година.
Член 2
Трошоците за испорака односно транспортните и
манипулативните трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат на товар на Јавното претпријатие за одржување и
заштита на магистралните и регионалните патишта –
Скопје ц.о.
Член 3
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.
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Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-8475/1
Претседател на Владата
19 ноември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3772.
Врз основа на член 74 став (3) од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14,
146/15, 30/16, 64/18 и 20/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА ДРЖАВЕН
УЧЕНИЧКИ ДОМ „КОЧО РАЦИН“ СВЕТИ
НИКОЛЕ
Член 1
Со оваа одлука на Државниот ученички дом „Кочо
Рацин“ Свети Николе му се доделуваат вкупно
1.496.904,00 денари, од Буџетот на Република Северна
Македонија за 2019 година, раздел 16001, програма 5,
потпрограма 50, расходна ставка 464 - разни трансфери.
Член 2
Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат
за подмирување на трошоци за тековно работење во
однос на режиски трошоци за потрошена вода, а кои не
можеле да се предвидат и планираат во буџетот на
Државниот ученички дом „Кочо Рацин“ Свети Николе.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-8498/1
Претседател на Владата
19 ноември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3773.
Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16,
64/18 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 124/19) Владата на Република Северна
Македонија, на седницата, одржана на 19 ноември 2019
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРEДСТВА НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ
- СЕНИЌ“ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на Државниот студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје му се доделуваат
вкупно 3.990.030,00 денари, од Буџетот на Република
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Северна Македонија за 2019 година, раздел 16001,
програма 6, потпрограма 60, расходна ставка 464 - разни трансфери.
Член 2
Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат
за подмирување на трошоци за тековно работење во
однос на режиски трошоци за потрошена електрична
енергија и вода, за греење и други трошоци, а не можеле да се предвидат и планираат во буџетот на Државниот студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ Скопје.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-8501/1
Претседател на Владата
19 ноември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3774.
Врз основа на членот 104 став (3) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република
Македонија” бр.157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13,
43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18) Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 19 ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА АКТИВНОСТИ И
ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА ХРАНА И ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ КОЈА СЕ УВЕЗУВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И АКТИВНОСТИ И
ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА ХРАНА И ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ КОЈА СЕ ПРОИЗВЕДУВА И
СТАВА ВО ПРОМЕТ КАКО И НАЧИН НА НИВНА
НАПЛАТА
Член 1
Во Одлуката за висината на надоместокот за активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се увезува во Република Македонија и активности и официјални контроли на храна и храна за
животни која се произведува и става во промет како и
начин на нивна наплата („Службен весник на Република Македонија” бр.45/14, 51/14, 164/14, 55/18 и
202/18), во насловот зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна
Македонија“.
Член 2
Во точката 1 зборовите „Република Македонија“ се
заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

25 ноември 2019

Член 3
Во точката 2 зборовите „Република Македонија“ се
заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.
Член 4
Во насловот на Прилог 1 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.
Во ставот (3) зборовите „Република Македонија“ се
заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.
Член 5
Во Прилогот 2, делот Г се заменува со нов дел Г кој
е даден во Прилог и е составен дел на оваа одлука .
Член 6
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-8508/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
Прилог 2

Г. Регистрација и одобрување на објекти и оператори со храна од животинско потекло, нуспроизводи од
животинско потекло, храна за животни, ветеринарни
веледрогерии и ветеринарни аптеки
Висина на надоместок за одобрување и регистрација на објекти и операторите со храна од животинско потекло, нуспроизводи од животинско потекло, храна за
животни, ветеринарни веледрогерии и ветеринарни аптеки:
(1) Одобрување на објект и оператор за производство, обработка и манипулација со храна од животинско потекло изнесува 22.000 денари.
(2) Одобрување на објект и оператор за производство, обработка и манипулација со храна од животинско потекло од мал обем со локализирана активност изнесува 10 000 денари.
(3) Дополнително одобрување на одобрен објект и
оператор за производство, обработка и манипулација
со храна од животинско потекло изнесува 7.000 денари.
(4) Регистрација на објекти и оператори со храна од
животинско потекло изнесува 1.000 денари.
(5) Одобрување на објект и оператор за производство, обработка и манипулација со нуспроизводи од
животинско потекло изнесува 22.000 денари.
(6) Дополнително одобрување на одобрен објект и
оператор за производство, обработка и манипулација
со нуспроизводи од животинско потекло изнесува
7.000 денари.
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(7) Регистрација на објекти и оператори со нуспроизводи од животинско потекло изнесува 1.000 денари.
(8) Одобрување на објект и оператор за производство, обработка и манипулација со храна за животни
изнесува 22.000 денари.
(9) Дополнително одобрување на одобрен објект и
оператор за производство, обработка и манипулација
со храна за животни изнесува 7.000 денари.
(10) Регистрација на објект и оператор за производство, обработка и манипулација со храна за животни
изнесува 1.000 денари.
(11) Одобрување на:
1) ветеринарна веледрогерија изнесува 22.000 денари;
2) ветеринарна аптека изнесува 10.000 денари.
(12) Регистрација на правните лица кои вршат увоз
или повторен извоз на храна од животинско потекло,
нуспроизводи од животинско потекло и храна за животни изнесува 1.000 денари.
(13) Регистрација на оператор за транспорт на храна од животинско потекло, нуспроизводи од животинско потекло и храна за животни изнесува 1.000 денари.
(14) Регистрација на примарни производители со
придружни операции во врска со примарното производство на храна од животинско потекло изнесува 200
денари.
(15) Пријава на промена на активностите, просториите или престанок на работа на регистрираните објекти
и оператори со храна од животинско потекло, нуспроизводи од животинско потекло и храна за животни изнесува 250 денари.
(16) Пријава на промена на активностите, просториите или престанок на работа на регистрираните правни
лица кои вршат увоз или повторен извоз на храна од
животинско потекло, нуспроизводи од животинско потекло и храна за животни изнесува 250 денари.
(17) Пријава на промена на активностите, просториите или престанок на работа на регистрираните оператори за транспорт на храна од животинско потекло,
нуспроизводи од животинско потекло и храна за животни изнесува 250 денари.
(18) Пријава на промена на активностите, просториите или престанок на работа на регистрираните примарни производители со придружни операции во врска
со примарното производство на храна од животинско
потекло изнесува 100 денари.“
__________
3775.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското 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 19 ноември 2019 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА СТРАГОВО 2 И ЕЛЕКТРИЧЕН
ВОД ЗА ПРИКЛУЧОК КО СТРАГОВО, ОПШТИНА
КАВАДАРЦИ
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на фотоволтаична централа Страгово 2 и електричен вод за
приклучок КО Страгово, Општина Кавадарци.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 10980 м2,
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-8715/1
Претседател на Владата
19 ноември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3776.
Врз основа на член 42 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
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 19
ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
НА ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ
КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ,
ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ
НА ОТПАД
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Казненопоправна установа Затвор Скопје да спроведе постапка
за избор на правно лице кое врши дејност или поседува
дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на движни
ствари – опрема кои се дотраени, неупотребливи и тех-
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нолошки застарени и не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлука за отпишување на
движни ствари бр.0204-6933/3 од 13.11.2019 година,
донесена од в.д. директорот на Казнено-поправна установа Затвор Скопје.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-8719/1
Претседател на Владата
19 ноември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3777.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското 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 19 ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А1-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ КО БИТОЛА,
ОПШТИНА БИТОЛА

3778.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското 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 и 39/16 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА-ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕНЕРГИЈА СО СОНЧЕВИ ПАНЕЛИ КО ВЕЛМЕЈ,
ОПШТИНА ДЕБРЦА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за
изградба на објект со намена Е2-комунална супраструктура-производство на енергија со сончеви панели
КО Велмеј, Општина Дебрца.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена А1-домување во станбени куќи КО Битола, Општина Битола.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-8726/1
19 ноември 2019 година
Скопје

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

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-8727/1
Претседател на Владата
19 ноември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3779.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското 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 19 ноември 2019 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА КРАПСКА СО
РЕФ. БР. 45 И ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ КО КРАПА,
ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА МХЕЦ СО
РЕФ.БР.22 НА КОВАЧКА РЕКА И ПРИДРУЖНИ
ОБЈЕКТИ КО САМОКОВ, ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ
БРОД

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на мала
хидроелектрична централа Крапска со реф. бр.45 и
придружни објекти КО Крапа, општина Македонски
Брод.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ
со реф.бр.22 на Ковачка река и придружни објекти КО
Самоков, Општина Македонски Брод.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 8921 м2,
ги има следните катастарски индикации:

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 1360м2 ги
има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-8780/1
Претседател на Владата
19 ноември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3780.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското 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 и 39/16 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе

Бр. 45-8783/1
Претседател на Владата
19 ноември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3781.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското 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 и 39/16 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 19 ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА МХЕЦ СО
РЕФ.БР.23 НА КОВАЧКА РЕКА И ПРИДРУЖНИ
ОБЈЕКТИ КО САМОКОВ, ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ
БРОД
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ
со реф.бр.23 на Ковачка река и придружни објекти КО
Самоков, Општина Македонски Брод.
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Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 431 м2 ги
има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-8784/1
19 ноември 2019 година
Скопје

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

3782.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското 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 и 39/16 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата
на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА
И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО НЕГОТИНО,
ОПШТИНА НЕГОТИНО

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-8785/1
Претседател на Владата
19 ноември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3783.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското 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 19 ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА КО СТОЈАКОВО, ОПШТИНА
БОГДАНЦИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на фотоволтаична електрична централа КО
Стојаково, Општина Богданци.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Неготино, Општина Неготино.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-8786/1
19 ноември 2019 година
Скопје

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

25 ноември 2019
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3784.
Врз основа на член 29-a став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17),
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ
НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И
УСЛУГИ ГРИН МЕДИКАЛС МКД ДОО КОЧАНИ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението
за давање на одобрение за одгледување на канабис за
медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ГРИН МЕДИКАЛС МКД ДОО Кочани, со
број 19-1045/2 од 11.11.2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-8932/1
Претседател на Владата
19 ноември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3785.
Врз основа на член 7 алинеја 11 и член 86 став 3 од
Законот за надворешни работи („Службен весник на
Република Македонија” бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14,
61/15 и 226/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесe
ОДЛУКА
ЗА ОТВОРАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА
РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО СТРУГА
Член 1
Република Албанија отвора Генерален конзулат во
Република Северна Македонија, со седиште во Струга.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 45-9006/1
19 ноември 2019 година
Скопје

3786.
Врз основа на член 7 алинеја 11 и член 86 став 3 од
Законот за надворешни работи („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14,
61/15 и 226/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТВОРАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА
РЕПУБЛИКА КОСОВО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО СТРУГА
Член 1
Република Косово отвора Генерален конзулат во
Република Северна Македонија, со седиште во Струга.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9007/1
Претседател на Владата
19 ноември 2019 година на Република Северна Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3787.
Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
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 19
ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА
ПРИЛЕП

Член 1
Со
оваа
одлука
на
досегашниот
корисник МинисПретседател на Владата
терството
за
образование
и
наука
му
престанува
корисна Република Северна Македонија,
тењето на движните ствари, и тоа:
Зоран Заев, с.р.
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Прилеп
за потребите на СОЕПТУ „Кузман Јосифовски Питу“ Прилеп.
Член 3
Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Прилеп, 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 денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-9215/1
19 ноември 2019 година
Скопје

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

3788.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015,
192/2015, 17/2016, 37/2016 и 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019,
153/2019 и 180/2019) 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 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019),
Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 ноември 2019 година, донесе

Стр. 16 - Бр. 243

25 ноември 2019

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ПО
ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“
– СКОПЈЕ
1. Од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника
по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ – Скопје,
се разрешува Беким Кчику.
2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки
болести „Св. Наум Охридски“ – Скопје, се именува
Мевљуд Бислим.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 24 – 9245/1
5 ноември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Бујар Османи, с.р.
__________

3789.
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
96/2019 и 110/2019), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата одржана на 19 ноември 2019
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА ЗА
ПРОСТОРЕН ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ
1. За директор на Службата за просторен информативен систем, орган во состав на Министерството за
животна средина и просторно планирање, се именува
Беким Халими.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 24 – 9328/1
19 ноември 2019 година
Скопје

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

3790.
Врз основа на член 11 и член 12 став 1 алинеја 1 од
Законот за акредитација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 120/2009, 53/2011, 41/2014, 53/2016
и 83/2018) 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 19 ноември 2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. Асим Даил се разрешува од должноста претседател на Советот на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија, на негово барање.

2. За претседател на Советот на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија, се именува Елјеса Челик.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 24 – 9332/1
19 ноември 2019 година
Скопје

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

3791.
Врз основа на член 13 од Законот за основање на
јавно претпријатие македонска радиодифузија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/1998,
98/2000 и 48/2009 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.143/2019 и 152/2019), Владата на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 19 ноември 2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА
МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НАЦИОНАЛНА
РАДИОДИФУЗИЈА СКОПЈЕ
1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за
контрола на материјално-финансиското работење на
Јавното претпријатие НАЦИОНАЛНА РАДИОДИФУЗИЈА Скопје, се разрешуваат на нивно барање:
- Сефедин Алити и
- Небојша Трајковски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 24 – 9333/1
19 ноември 2019 година
Скопје

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

3792.
Врз основа на член 40 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.
238/18), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата одржана на 19 ноември 2019 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА
И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА
ЗА 2019 ГОДИНА
1. Во Програмата за изградба и реконструкција на
основни училишта за 2019 година („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/19 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.127/19), во точката 1 во ставот 3 износот „212.600.000 “ се заменува
со износот„142.600.000 “.
Табелите „Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТА – Изградба на основни училишта“ и „Опис на
пренесени и планирани активности и распределба на
финансиски средства обезбедени на Потпрограма ТБ –
Реконструкција на основни училишта“, се заменуваат
со нови табели, кои гласат:

25 ноември 2019

Бр. 243 - Стр. 17

„Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТА –
Изградба на основни училишта:

Стр. 18 - Бр. 243

25 ноември 2019

Опис на пренесени и планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени на Потпрограма ТБ –Реконструкција на основни училишта:

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-8629/1
19 ноември 2019 година
Скопје

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

25 ноември 2019

Бр. 243 - Стр. 19

3793.
По извршеното проверување со изворниот текст,
утврдено е дека во текстот на Програмата за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година, објавена во „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.237/19, направена е техничка грешка, поради што се дава
ИСПРАВКА
НА ПРОГРАМАТА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА
ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2019 ГОДИНА
Во делот I, во табелата, во подмерката 1.20-а, наместо зборот „картошија“ треба да стои зборот „кратошија“.
Бр. 45-8910/2
21 ноември 2019 година
Од Владата на Република
Скопје
Северна Македонија
__________
3794.
По извршеното проверување со изворниот текст,
утврдено е дека во текстот на Уредбата за изменување
и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми
за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за
2019 година, објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.237/19 од 15.11.2019 година, направена е техничка грешка, поради што се дава
ИСПРАВКА
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА
ЗА 2019 ГОДИНА
Во членот 1 во табелата во подмерката 1.20-а и
член 2 став (3) наместо зборот „картошија“ треба да
стои зборот „кратошија“.
Бр. 45-8912/2
25 ноември 2019 година
Скопје

Од Владата на Република
Северна Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
3795.
Врз основа на член 60 став (5) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14,
132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16
и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 153/19 и 180/19), министерот за
здравство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОТРЕБНИОТ ПРОСТОР, ОПРЕМА И СТРУЧЕН КАДАР ЗА ОСНОВАЊЕ, ПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА
И ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ ВО
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ
Член 1
Во Правилникот за потребниот простор, опрема и
стручен кадар за основање, почнување со работа и
вршење на здравствената дејност во здравствените установи („Службен весник на РМ“ бр. 91/13 и 125/14 и
„Службен весник на Република Северна Македонија“

бр. 100/19) во членот 15 зборовите „цитологијата или
хистопатологијата“ се заменуваат со зборовите „цитологијата и/или хистопатологијата“.
Член 2
Членот 20 се менува и гласи:
„Доколку во лабораторијата се вршат дејностите од
областа на цитологијата и хистопатологијата, потребно
е да бидат исполнети најмалку условите во однос на
опремата и условите во однос на просторот од членовите 18 и 19 од овој правилник со зголемена лабораторија за 4 м2 со довод и одвод на проточна топла и ладна вода и најмалку еден доктор на медицина специјалист по патологија со соодветна лиценца за работа и
еден здравствен работник со завршено средно, вишо
или високо стручно образование од лабораториска насока со положен стручен испит.“
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 11-5312/5
6 ноември 2019 година
Скопје

Министер за здравство,
доц. д-р Венко Филипче, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА
3796.
Врз основа на член 2 став (27) од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), министерот за образование
и наука, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА НАСТАВНИК ПРИПРАВНИК И СТРУЧЕН СОРАБОТНИК
ПРИПРАВНИК ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ
УЧИЛИШТА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Уверението за положен стручен испит за
наставник приправник и стручен соработник приправник во основните и средните училишта.
Член 2
Уверението за положен стручен испит за наставник
приправник и стручен соработник приправник во основните и средните училишта, се печати на бела хартија во А-4 формат.
Образецот на Уверението за положен стручен испит од став 1 на овој член, кој се печати на македонски
јазик и неговото кирилско писмо, е даден во Прилог 1
и е составен дел на овој правилник.
Образецот на Уверението за положен стручен испит од став 1 на овој член, кој се печати на македонски
јазик и неговото кирилско писмо и на албански јазик и
на неговото писмо, е даден во Прилог 2 и е составен
дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 18-13471/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
д-р Арбер Адеми, с.р.

Стр. 20 - Бр. 243

25 ноември 2019

25 ноември 2019

Бр. 243 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 243

25 ноември 2019

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ
НА ПРИВАТНА ПОНУДА

3797.
Врз основа на член 9 став (1), член 12, член 16 и
член 25 од Законот за хартии од вредност („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,
07/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014,
15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018 година),
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија постапувајќи по Барањето на АД Нова
Стоковна Куќа Струмица, преку ТТК Банка АД Скопје
како овластено правно лице за работа со хартии од
вредност, за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на јавна понуда поднесено на ден
3.10.2019 година и дополнето и комплетирано на ден
6.11.2019 година и на 15.11.2019 година, на седницата
одржана на ден 20.11.2019 година донесе

1. На Друштвото за осигурување Халк осигурување АД
Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - петта емисија
на 400.000 обични акции во вкупна вредност од 4.000.000
евра, односно во денарска противвредност од 245.980.000
денари согласно Одлуката бр.0201-03/04 од 28.10.2019 година за зголемување на основната главнина на Друштвото
со трансформирање на заем во влог преку издавање на нови акции од петта емисија по пат на приватна понуда, донесена од Собранието на акционери на Друштвото.
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот
предвиден со Законот и Одлуката. бр.0201-03/04 од
28.10.2019 година.
3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис
зголемувањето на основната главнина во Трговскиот
регистар.
4. Одобрението за издавање на хартии од вредност
по пат на приватна понуда ќе се спроведе под услов
Централниот регистар на Република Северна Македонија да донесе решение за упис на зголемувањето на
основната главнина.
5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина
во трговскиот регистар.
6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за
хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност
да достави доказ дека е извршен упис на акциите.
7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Северна Македонија“.

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА
СОПСТВЕНИ АКЦИИ ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА
1. На АД Нова Стоковна Куќа Струмица се дава
одобрение за продажба на сопствени акции по пат на
јавна понуда - 278 обични акции во вкупен номинален
износ од 278.000 евра и вкупна минимална продажна
вредност од 17.097.000,00 денари.
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот
предвиден со Законот и Одлуката бр.03-168/1 од
17.5.2019 година за продажба-отуѓување на сопствени
обични акции по пат на јавна понуда, донесена на Собранието на акционери на АД Нова Стоковна Куќа
Струмица одржано на 17.5.2019 година.
3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен веднаш, но не подоцна од три работни дена, по истекот на рокот за реализација на јавната понуда, да ги пријави за упис во депозитарот на хартии од вредност промените на сопственоста на акциите настанати како резултат на реализацијата на јавната понуда на сопствени акции.
4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од пет работни
дена од регистрацијата на промените на сопственоста
на акциите во депозитарот за хартии од вредност до
Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија да достави доказ дека е извршен упис
на промените на сопственоста на акциите настанати како резултат на реализацијата на јавната понуда на сопствени акции.
5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
УП 1 Број 10-82
20 ноември 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
__________

3798.
Врз основа на член 2 точка 28 алинеја алинеја 5,
член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр.95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011,
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015,
192/2015, 23/2016 и бр. 83/2018), Комисијата за хартии
од вредност на Република Северна Македонија, постапувајќи по Барањето на Друштвото за осигурување
Халк осигурување АД Скопје поднесено на ден
4.11.2019 година година и дополнето на ден 11.11.2019
година, на седницата одржана на ден 19.11.2019 година
донесе

УП 1 Број 10-85
19 ноември 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3799.
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 деривати 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 начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“
бр.138/09...51/14), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија,
на седницата одржана на 25.11.2019 година, донесе

25 ноември 2019

Бр. 243 - Стр. 23

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

68,50 (денари/литар)
70,50 (денари/литар)
61,00 (денари/литар)
50,00 (денари/литар)
32,957 (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 од став (1) од овој член.
(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 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 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, кои 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

28,757 (денари/литар)
30,519 (денари/литар)
29,900 (денари/литар)
29,581 (денари/литар)
26,039 (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 и Еуросупер БС-98 е во износ
од 5,600 денари/литар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во
износ од 5,593 денари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е
во износ од 5,565 денари/литар, 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 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 кои согласно Законот за животната средина го
плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
- 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

0,080 (денари/литар)
0,080 (денари/литар)
0,030 (денари/литар)
0,040 (денари/литар)
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 Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:
- 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 малопродажните цени утврдени со членот 1 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:
- 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

21,974 (денари/литар)
21,907 (денари/литар)
15,122 (денари/литар)
6,137 (денари/литар)
0,100 (денари/килограм)

Член 8
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 26.11.2019
година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија.
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