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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
1437.
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 6 април
2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваa одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат, без надомест
2.157.714 литри гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС на Град
Скопје, количина за која е двојно платена акцизата од
страна на Јавното сообраќајно претпријатие - Скопје, а
во врска со користење и поврат на краткорочна позајмица согласно Одлуката за издавање на краткорочна
позајмица на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Град Скопје
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
33/18).
Горивото ЕУРОДИЗЕЛ БС во количина наведена во
став 1 на овој член се отстапува на Град Скопје, за потребите на Јавното сообраќајно претпријатие - Скопје,
за извршување на основната дејност – превоз на патници во јавниот градски и приградски сообраќај на подрачјето на град Скопје.
Член 2
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати за количините на горивото ЕУРОДИЗЕЛ БС од член 1 на оваа одлука, во рок од
најмногу 5 (пет) дена од денот на влегувањето во сила
на оваа одлука, да изврши пресметка на износот на
ДДВ на горивото пресметано согласно важечката Одлука за утврдување на највисоките малопродажни цени
на нафтените деривати и горива за транспорт, објавена
од страна на Регулаторната комисија за енергетика, која е важечка на денот на донесувањето на оваа одлука и
истата да ја достави на Град Скопје и Јавното сообраќајно претпријатие - Скопје.
Член 3
Се задолжува Град Скопје преку Јавното сообраќајно претпријатие - Скопје најдоцна во рок од 120 дена
од денот на приемот на пресметката согласно член 2 на
оваа одлука, да изврши плаќање на пресметаниот износ.
Член 4
Се задолжуваат Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати и Јавното сообраќајно претпријатие - Скопје да изготват план за сукцесивна испорака на количините на предметното гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС, согласно потребите на Јавното сообраќајно претпријатие - Скопје, без притоа да го нарушат
балансот на задолжителните резерви во државата за
овој дериват.
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Со сукцесивните испораки на отстапеното количество на горивото да може да се започне најдоцна во рок
од 7 (седум) дена од денот на влегувањето во сила на
оваа одлука, а целосна реализација да се заврши најдоцна до 31.12.2020 година.
Член 5
Трошоците за испорака, односно транспортните и
манипулативните трошоци за преземање на отстапените количини на горивото ЕУРОДИЗЕЛ БС од член 1 на
оваа одлука ќе падне на товар на Јавното сообраќајно
претпријатие - Скопје.
Член 6
Надзор над испораката на количините на ЕУРОДИЗЕЛ БС горивото од оваа одлука ќе врши Царинската
управа на Република Северна Македонија.
Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-2498/1
6 април 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
1438.
Врз основа на членот 13 став (4) од Законот за контрола на надворешно трговскиот промет со необработени дијаманти* (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.143/19), министерот за економија донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕРТИФИКАТИТЕ ПОДНЕСЕНИ
ЗА ЗАВЕРКА ПРИ ИЗВОЗ(*)
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на месечниот извештај за сертификатите поднесени за заверка при извоз до Царинската управа на
Република Северна Македонија.
Член 2
Месечниот извештај за сертификатите поднесени за
заверка при извоз се води на образец во формат А-4, на
хартија со бела боја.
Формата и содржината на образецот на извештајот
од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој 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. 11-633/5
7 април 2020 година
Скопје

Министер,
Крешник Бектеши, с.р.

Овој Правилник се усогласува со Регулативата на (ЕЗ) бр.
2368/2002 на Советот од 20 декември 2002 година за спроведување на постапката за сертифицирање на Процесот Кимберли за меѓународна трговија со необработени дијаманти (CELEX
бр.3202R2368).
(*)
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1439.
Врз основа на членот 9 став (4) од Законот за контрола на надворешно трговскиот промет со необработени дијаманти* (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.143/19), министерот за економија донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ* ЗА СЕРТИФИКАТИТЕ ПОДНЕСЕНИ
ЗА ЗАВЕРКА ПРИ УВОЗ ( )
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на месечниот извештај за сертификатите поднесени за
заверка при увоз до Царинската управа на Република Северна Македонија.
Член 2
Месечниот извештај за сертификатите поднесени за заверка при увоз се води на образец во формат А-4, на
хартија со бела боја.
Формата и содржината на образецот на извештајот од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој 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. 11-633/6
7 април 2020 година
Скопје

Министер,
Крешник Бектеши, с.р.

Овој правилник се усогласува со Регулативата на (ЕЗ) бр. 2368/2002 на Советот од 20 декември 2002 година за спроведување на постапката за сертифицирање на Процесот Кимберли за меѓународна трговија со необработени дијаманти (CELEX бр.3202R2368).
(*)
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1440.
Врз основа на членот 11 став (18) од Законот за контрола на надворешно трговскиот промет со необработени
дијаманти* (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.143/19), министерот за економија донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА ИЗВОЗ НА НЕОБРАБОТЕНИ ДИЈАМАНТИ *
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на сертификатот за извоз на необработени дијаманти.
Член 2
Сертификатот за извоз на необработени дијаманти се издава на образец во формат А-4, на хартија во бела боја.
Формата и содржината на образецот на сертификатот од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог, кој 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 Mакедонија“.
Бр. 11-633/7
7 април 2020 година

Министер,

Скопје

Крешник Бектеши, с.р.

Овој Правилник се усогласува со Регулативата на (ЕЗ) бр. 2368/2002 на Советот од 20 декември 2002 година за спроведување на постапката за сертифицирање на Процесот Кимберли за меѓународна трговија со необработени дијаманти(CELEX бр.3202R2368).
*
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1441.
Врз основа на членот 11 став (17) од Законот за контрола на надворешно трговскиот промет со необработени
дијаманти* (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.143/19), министерот за економија донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗВОЗ НА
НЕОБРАБОТЕНИ ДИЈАМАНТИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за издавање сертификат за извоз на необработени дијаманти.
Член 2
Барањето за издавање сертификат за извоз на необработени дијаманти се поднесува на образец во формат А-4,
на хартија со бела боја.
Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој 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. 11-633/8
7 април 2020 година

Министер,

Скопје

Крешник Бектеши, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
1442.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ
И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз на живи животни,
производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна Македонија по потекло од Република Унгарија („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 17/20,
26/20 и 86/20), во членот 1 став (1) по алинејата 1 се додава нова алинеја 2 која гласи:
“- Ксонград/Csongrád,“.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-222/4
8 април 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

__________

1443.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ
И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ПОЛСКА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз на живи животни,
производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна Македонија по потекло од Република Полска („Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 16/20,
21/20, 50/20, 56/20, 67/20 и 80/20), во членот 1 став (1)
по алинејата 1 се додава нова алинеја 2 која гласи:
“- Сулецински/Sulecinski,“.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 02-310/8
8 април 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1444.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16
и член 149 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија” бр. 96/2018 и “Службен
весник на Република Северна Македонија” 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 Република Северна Македонија” бр. 103/2019, 212/2019 и 98/2020),
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 13.4.2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ
Член 1
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените
деривати и горива за транспорт, изнесуваат:
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво –
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење –
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

-

48,50 (денари/литар)
50,50 (денари/литар)
45,00 (денари/литар)
33,00 (денари/литар)
20,106 (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

-

12,046 (денари/литар)
13,851 (денари/литар)
16,363 (денари/литар)
15,206 (денари/литар)
15,149 (денари/килограм)

Член 3
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа oдлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, кој за
Еуросупер БС-95 е во износ од 5,644 денари/литар, за
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Еуросупер БС-98 и за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ
од 5,534 денари/литар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во
износ од 5,572 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 член 184 став 2 алинеја 2 од 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 највисоките малопродажните цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои
согласно член 24 став (3) од 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 највисоките малопродажните цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно член 92 ставови (3) и (7) од 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

-

21,692 (денари/литар)
21,692 (денари/литар)
15,121 (денари/литар)
6,136 (денари/литар)
0,100 (денари/килограм)

Член 8
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе отпочне да се применува од 00:01 часот на
14.04.2020 година и истата ќе се објави во “Службен
весник на Република Северна Македонија” и на вебстраницата на Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија.
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