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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 

1086. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен 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 и 275/19), 

Владата на Република  Северна Македонија,  на седни-

цата одржана на 10 март 2020 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ 

УЧЕНИЧКИ ДОМ „МИРКА ГИНОВА“ БИТОЛА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за образование и наука му престанува  користе-

њето на движните ствари, и тоа: 

 

Реден 

број 

Назив и опис на движните 

ствари 

Количина 

1. Душек (димензии 90x190 см) 142 

2. Единичен кревет (димензии 

96/196/44(80)см) 

142 

3. Гардаробен орман (димензии 

100-105/50-55/200-205 см) 

6 

4. Гардаробен орман (димензии 

553-/60/200+80) 

18 

5. Перница со навлака (димензии 

50/70 цм) 100 % полиестерско 

влакно 

142 

6. Машина за перење алишта 2 

7. Машина за сушење алишта 2 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Државниот уче-

нички дом „Мирка Гинова“ Битола. 

 

Член 3 

Министерот за образование и наука склучува дого-

вор со директорот на Државниот ученички дом „Мирка 

Гинова“ Битола, со кој се уредуваат правата и об-

врските 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  

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-967/1   Претседател на Владата 

10 март 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

1087. 

Врз основа на член 11 став 2 од Законот за стандар-

дизација („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 54/02, 84/12, 23/13, 41/14, 53/16 и 83/18) Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата одржана 

на 10 март 2020 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ 

НА ИНСТИТУТОТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на 

Институтот за стандардизација на Република Северна 

Македонија, бр. 02-175/1 од 6.2.2020 година, донесен 

на седницата на Собранието на Институтот за стандар-

дизација Република Северна Македонија на 30.1.2020 

година. 

2. Оваа одлука  влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-1425/1   Претседател на Владата 

10 март 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1088. 

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен 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 и 275/19), 

Владата на Република Северна Македонија, на седни-

цата одржана на  10 март 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА 

УСТАНОВА ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ЗА 

ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УС-

ТАНОВИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ, ЗАВОД  

И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство-Поликлиника за интерна ме-

дицина (ендо, реума, нефро, гех, пулмо), му престанува 

користењето на недвижни ствари – деловни простории, 

со вкупна површина од 87,28 м2, кои се наоѓаат на 

ул.„Водњанска“ бб во Скопје, како дел од недвижност 

запишана на КПбр.429 во Имотен лист бр.18027 КО 

Центар 2, сопственост на Република Северна Македо-

нија и тоа:  
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-зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда 

во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.8 со внатрешна 

површина од 23,31 м2, 

-зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда 

во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.9 со внатрешна 

површина од 23,31 м2, 

-зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда 

во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.10 со внатрешна 

површина од 9,50 м2, 

-зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда 

во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.11 со внатрешна 

површина од 14,06 м2, 

-зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда 

во здравство, влез 001, кат ПР, Хбр.3 со внатрешна 

површина од 8,40 м2 и 

-зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-зграда 

во здравство, влез 001, кат ПР, ВЦ бр.3 со внатрешна 

површина  од 8,70 м2. 

 

Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука, се да-

ваат на трајно користење без надомест на Јавна устано-

ва од областа на здравството за потребите на јавните 

здравствени установи универзитетски клиники, завод и 

ургентен центар Скопје. 

 

Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Министерството 

за здравство и на Јавна установа од областа на здрав-

ството за потребите на јавните здравствени установи 

универзитетски клиники, завод и ургентен центар 

Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 

сила на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-1603/1   Претседател на Владата 

10 март 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1089. 

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен 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 и 275/19), 

Владата на Република Северна Македонија, на седни-

цата одржана на  10 март 2020 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА-

ТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТ-

СКА КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА, ДИЈА-

БЕТЕС И МЕТАБОЛИЧКИ  НАРУШУВАЊА СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство-Поликлиника за интерна ме-

дицина (ендо, реума, нефро, гех, пулмо), му престанува 

користењето на недвижни ствари – деловни простории, 

со вкупна површина од 505,48 м2, кои се наоѓаат на 

ул.„Водњанска“ бб во Скопје, на КП бр.429, КО Цен-

тар 2, запишани во Имотен лист бр.18027, сопственост 

на Република Северна Македонија, и тоа: 

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-згра-

да во здравство, влез 001, кат ПР, ДП бр.1 со внатреш-

на површина од 15,75 м2, 

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-згра-

да во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.2 со внатрешна 

површина од 23,31 м2, 

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-згра-

да во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.3 со внатрешна 

површина од 23,31 м2, 

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-згра-

да во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.4 со внатрешна 

површина од 23,31 м2, 

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-згра-

да во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.5 со внатрешна 

површина од 9,25 м2, 

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-згра-

да во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.6 со внатрешна 

површина од 13,69 м2, 

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-згра-

да во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.7 со внатрешна 

површина од 15,75 м2, 

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-згра-

да во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.12 со внатреш-

на површина од 23,46 м2, 

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-згра-

да во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.13 со внатреш-

на површина од 21,28 м2, 

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-згра-

да во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.14 со внатреш-

на површина од 13,44 м2, 

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-згра-

да во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.15 со внатреш-

на површина од 13,44 м2, 

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-згра-

да во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.16 со внатреш-

на површина од 14 м2, 

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-згра-

да во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.17 со внатреш-

на површина од 14 м2, 

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-згра-

да во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.18 со внатреш-

на површина од 21 м2, 
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- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-згра-

да во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.19 со внатреш-

на површина од 20,72 м2, 

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-згра-

да во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.20 со внатреш-

на површина од 11,40 м2, 

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-згра-

да во здравство, влез 001, кат ПР, ДПбр.21 со внатреш-

на површина од 9,50 м2, 

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-згра-

да во здравство, влез 001, кат ПР, Хбр.1 со внатрешна 

површина од 111,30 м2, 

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-згра-

да во здравство, влез 001, кат ПР, Хбр.2 со внатрешна 

површина од 34,50 м2, 

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-згра-

да во здравство, влез 001, кат ПР, Хбр.2  со внатрешна 

површина од 6,72 м2, 

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-згра-

да во здравство, влез 001, кат ПР, Хбр.4  со внатрешна 

површина од 8,40 м2, 

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-згра-

да во здравство, влез 001, кат ПР, Хбр.5 со внатрешна 

површина од 36,50 м2, 

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-згра-

да во здравство, влез 001, кат ПР, ВЦ бр.1 со внатреш-

на површина од 6,63 м2, 

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-згра-

да во здравство, влез 001, кат ПР, ВЦ бр.2 со внатреш-

на површина од 6,12 м2 и 

- зграда бр.73, намена на зграда и друг објект-згра-

да во здравство, влез 001, кат ПР, ВЦ бр.4 со внатреш-

на површина од 8,70 м2. 

 

Член 2 

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука, се да-

ваат на трајно користење без надомест на Јавната 

здравствена установа Универзитетска клиника за ен-

докринологија, дијабетес и метаболички нарушувања-

Скопје. 

 

Член 3 

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Министерството 

за здравство и Јавната здравствена установа Универзи-

тетска клиника за ендокринологија, дијабетес и мета-

болички нарушувања-Скопје, во рок од 30 дена од де-

нот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 44-1605/1   Претседател на Владата 

10 март 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

1090. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен 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 и 275/19) Владата на 

Република Северна  Македонија, на седницата одржана 

на 10 март 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО   

КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар која се наоѓа на КП.бр.1300/1, КО 

Гостивар-1, ул. „Борис Кидрич“ бр.216 и тоа зграда 1, 

намена на зграда и друг објект А1-3, влез 1, кат ПР, 

број на посебен дел од зграда 5, намена на посебен дел 

од зграда СТ, со внатрешна површина од 34,16 м2, во 

корист на Република Северна Македонија во Катаста-

рот на недвижности. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Се-

верна  Македонија“. 

 

Бр. 45-5876/1-19   Претседател на Владата 

10 март 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1091. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,  

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

Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19) Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата одржана 

на 10 март 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО   

КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар  која се наоѓа на КП. бр.1300/3,  КО 

Гостивар - 1,  ул. „Илинденска“ бр.218, и тоа зграда 1, 

намена на зграда и друг објект А1-3, влез 1, кат ПР, 
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број на посебен дел од зграда 2, намена на посебен дел 

од зграда СТ, со внатрешна површина од 29,25 м2, во 

корист на Република Северна Македонија во Катаста-

рот на недвижности. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-6101/1-19   Претседател на Владата 

10 март 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1092. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија‟ бр.78/15, 

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

публика Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19) Вла-

дата на Република  Северна Македонија, на седницата 

одржана на 10 март 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-

ЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар  која  се наоѓа на КП бр.1300/1,  КО 

Гостивар-1, на ул. ,,Илинденска“ бр.214 и тоа зграда 1, 

влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 4, 

намена на зграда и друг објект А1-3, намена на посебен 

дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 13 м² во 

корист на Република Северна Македонија во Катаста-

рот на недвижности. 
 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-6102/1-19   Претседател на Владата 

10 март 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1093. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен 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 и 275/19) Владата на 

Република Северна  Македонија, на седницата одржана 

на 10 март 2020 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО   

КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар која се наоѓа на КП.бр.1300/3, КО 

Гостивар-1, ул. „Илинденска“ бр.214 и тоа зграда 13, 

влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 7, 

намена на зграда и друг објект А1-3,  намена на посе-

бен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 13 

м2, во корист на Република Северна Македонија во Ка-

тастарот на недвижности. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна  Македонија“. 

 

Бр. 45-6103/1-19   Претседател на Владата 

10 март 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1094. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост и 

со стварите во општинска сопственост („Службен вес-

ник 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 и 275/19), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 10 март 

2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО   

КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар  која се наоѓа на КП.бр.1300/3,  КО 

Гостивар-1, на ул. „Борис Кидрич“ бр.228 и тоа зграда  

3 , влез 1,  кат приземје, број на посебен дел од зграда 

1, намена на зграда и друг објект А1-3, намена на посе-

бен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 24 м2 

во корист на Република Северна Македонија во Катас-

тарот на недвижности. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-6105/1-19   Претседател на Владата 

10 март 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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1095. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија‟ бр.78/15, 106/15,  

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

Северна Македонија,, бр.101/19 и 275/19) Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 10 март 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО   

КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар  која се наоѓа на КП.бр.1300/1, КО 

Гостивар - 1,  ул.,,Борис Кидрич,, бр.214 и тоа зграда 1, 

намена на зграда и друг објект А1-3, влез 1, кат ПР, 

број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел 

од зграда СТ, со внатрешна површина од 13,68 м2, во 

корист на Република Северна Македонија во Катаста-

рот на недвижности. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-6106/1-19   Претседател на Владата 

10 март 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1096. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен 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 и 275/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата одржана 

на 10 март 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО   

КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар која се наоѓа на КП.бр.3694,  КО 

Гостивар-1, на ул.,,Среќко Крстевски”, бр.38 А и тоа 

зграда  1 , влез 1,  кат приземје, број на посебен дел од 

зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-3, намена 

на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина 

од 21 м2 во корист на Република Северна Македонија 

во Катастарот на недвижности. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-6107/1-19   Претседател на Владата 

10 март 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1097. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија‟ бр.78/15, 

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

публика Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19) Вла-

дата на Република  Северна Македонија, на седницата 

одржана на 10 март 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ 

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО  

КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар  која се наоѓа на КП бр.1300/1, КО 

Гостивар-1,  ул. ,,Илинденска“ бр.214 и тоа зграда 1, 

намена на зграда и друг објект А1-3, влез 1, кат ПР, 

број на посебен дел од зграда 2, намена на посебен дел 

од зграда СТ, со внатрешна површина од 13,42 м², во 

корист на Република Северна Македонија во Катаста-

рот на недвижности. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-6109/1-19   Претседател на Владата 

10 март 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1098. 

Врз основа на член 50 став (3) од Законот за мине-

рални суровини  („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ 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 10 март 2020 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА 

ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ИЗ-

ГРАДБА НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ „P29272 (СТАРА 

ОЗНАКА P-102) ОПАЕ-СТАНЧИЌ-ГРАНИЦА СО 

КОСОВО“ НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ВАРОВНИК 

НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЕЗЕРСКИ РИД“, ОПШТИНА  

ЛИПКОВО 

 

1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација за 

потребите за изградба на регионален пат „P29272 (Ста-

ра ознака P-102) Опае-Станчиќ-Граница со Косово” на 

минерална суровина-варовник на локалитетот „Езерски 

Рид“, општина Липково, доделена со Договор за конце-

сија за експлоатација за потребите за изградба на реги-

онален пат „P29272 (Стара ознака P-102) Опае-Стан-

чиќ-Граница со Косово” на минерална суровина-варов-

ник на локалитетот „Езерски Рид“, општина Липково 

бр.24-4653/1 од 5.8.2016 година на Јавното претприја-

тие за државни патишта престанува да важи заради ис-

тек на рокот за периодот на кој е доделена концесијата. 

2. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-6875/1-19   Претседател на Владата 

10 март 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1099. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 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, 61/16, 64/18 и 

120/18), Владата на Република Северна Македонија во 

својство на Собрание на акционери на Акционерското 

друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИО-

НАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна 

сопственост, на седницата  одржана на 10 март 2020 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА 

НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ 

НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ 

ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка на 

Акционерското друштво за вршење на енергетски деј-

ности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ 

Скопје во државна сопственост за 2018 година, усвоена 

на седница на Одборот на директори, со Одлука бр.02-

4006/3 од 12.9.2019 година. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10446/1-19   Претседател на Владата 

10 март 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1100. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 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, 61/16, 64/18 и 

120/18), Владата на Република Северна Македонија во 

својство на Собрание на акционери на Акционерското 

друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИО-

НАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна 

сопственост, на седницата одржана на 10 март 2020 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗ-

ВЕШТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА 

ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕ-

ДОНСКИ  ЕНЕРГЕТСКИ  РЕСУРСИ  СКОПЈЕ  ВО 

ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобруваат финансиските извеш-

таи на Акционерското друштво за вршење на енергет-

ски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУР-

СИ Скопје во државна сопственост за 2018 година, 

усвоени на седница на Одборот на директори, со Одлу-

ка бр.02-4006/4 од 12.9.2019 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10446/2-19   Претседател на Владата 

10 март 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1101. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 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, 61/16, 64/18 и 

120/18), Владата на Република Северна Македонија во 

својство на Собрание на акционери на Акционерското 

друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИО-

НАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна 

сопственост, на седницата одржана на 10 март 2020 го-

дина, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 

ЗА РАБОТАТА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШ-

ТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ 

МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ 

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за 

работата на Акционерското друштво за вршење на 

енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ 

РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2018 го-

дина, усвоен на седница на Одборот на директори, со 

Одлука бр.02-4006/6 од 12.9.2019 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10446/3-19   Претседател на Владата 

10 март 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1102. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) 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, 61/16, 64/18 и 

120/18), Владата на Република Северна Македонија во 

својство на Собрание на акционери на Акционерското 

друштво за вршење на енергетски дејности НАЦИО-

НАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна 

сопственост, на седницата одржана на 10 март 2020 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕ-

ЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈ-

НОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ 

СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НА 

ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на 

работењето со Акционерското друштво за вршење на 

енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ 

РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост во 2018 го-

дина, на член на Одборот на директори и тоа: 

- Александра Маројевиќ - независен неизвршен 

член и претседател на Одборот на директори. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10446/4-19   Претседател на Владата 

10 март 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1103. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за 

трговските друштва („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ 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, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата 

на Република Северна Македонија во својство на Собра-

ние на акционери на Акционерското друштво за вршење 

на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ 

РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, на седницата 

одржана на 10 март 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕ-

ЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈ-

НОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ 

СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НА 

ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на 

работењето со Акционерското друштво за вршење на 

енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ 

РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост во 2018 го-

дина, на член на Одборот на директори и тоа: 

- Дејан Цветаноски – неизвршен член на Одборот 

на директори. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10446/5-19   Претседател на Владата 

10 март 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1104. 

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за 

трговските друштва („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ 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, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата 

на Република Северна Македонија во својство на Собра-

ние на акционери на Акционерското друштво за вршење 

на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ 

РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, на седницата 

одржана на 10 март 2020 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕ-

ЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈ-

НОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ 

СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НА 

ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на 

работењето со Акционерското друштво за вршење на 

енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ 

РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост во 2018 го-

дина, на член на Одборот на директори и тоа: 

- Бајрам Реџепи – извршен член на Одборот на ди-

ректори. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија”. 

                                                                 

Бр. 45-10446/6-19   Претседател на Владата 

10 март 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

1105. 

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, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Се-

верна Македонија во својство на Собрание на акционе-

ри на Акционерско друштво за вршење на енергетски 

дејности НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ 

Скопје во државна сопственост, на седницата одржана 

на 10 март 2020 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИ-

ЈА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И НА ФИНАН-

СИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО 

ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈ-

НОСТИ НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ 

СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2019 

ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука за овластен ревизор за ревизија на 

Годишната сметка за 2019 година и на Финансиските 

извештаи за 2019 година во Акционерското друштво за 

вршење на енергетски дејности НАЦИОНАЛНИ 

ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопстве-

ност се избира ТП РЕВИЗИЈА ЧУЛЕВА Трговец-пое-

динец за ревизија, проценка и судско вештачење Соња 

Митко Чулева - Скопје, согласно Одлуката за избор за 

најповолна понуда за јавна набавка бр.05-5131/13 од 

30.12.2019 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-10446/7-19   Претседател на Владата 

10 март 2020 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

1106. 

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

и член 149 од Законот за енергетика* (“Службен вес-

ник 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 го-

рива за транспорт („Службен весник на Република Се-

верна Македонија“ бр. 103/2019 и 212/2019), Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Северна Македонија, на седницата одржана на 

16.3.2020 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРО-

ДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И  

ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ 

 

Член 1 

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените 

деривати и горива за транспорт, изнесуваат: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

 54,50 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

    56,50 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

    48,50 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  

    37,50 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС    21,934 (денари/килограм) 

 

(2) Трговците на големо и трговците на мало со 

нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги 

формираат цените на одделни нафтени деривати и го-

рива за транспорт и пониско од највисоките цени ут-

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

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

тот 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 нафтени-

те деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 

од оваа oдлука, содржани се и највисоките набавни 

цени, кои изнесуваат: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

 17,063 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 18,787 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 19,201 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  

 19,014 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС  16,698 (денари/килограм) 

 

Член 3 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со чле-

нот 1  од оваа oдлука, содржан е  надоместок за трошоци 

за работење преку склад и трговска маржа, кој за Еуро-

супер БС-95, за Еуросупер БС-98 и за Еуродизел БС (Д-

Е V)  е во износ од 5,600 денари/литар, за Екстра лесно 1 

(ЕЛ-1) е во износ од 5,540 денари/литар, додека за мазу-

тот М-1 НС надоместокот е во износ од 1,00 денар/ки-

лограм. 

 

Член 4 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа oдлука, со исклучок за мазутот М-1 

НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци 

од склад до бензински станици во износ од  0,75  де-

нари/литар за сите нафтени деривати. 

 

Член 5 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа одлука содржан е надоместокот за 

финансирање на активностите во областа на животната 

средина кои согласно член 184 став 2 алинеја 2 од За-

конот за животната средина го плаќаат обврзниците ут-

врдени со овој закон и тоа: 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

 0,080 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 0,080 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 0,030 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  

 0,040 (денари/литар) 

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

 

Член 6 

Во највисоките малопродажните цени утврдени со 

членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за за-

должителни резерви на нафта и нафтени деривати кои 

согласно член 24 став (3) од Законот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврз-

ниците утврдени со овој закон при увоз и/или произ-

водство на нафтени деривати и тоа: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95  

 0,890 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 0,890 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 0,300 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  

 0,300 (денари/литар) 

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

 

Член 7 

Во највисоките малопродажните цени утврдени со 

членот 1 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврз-

ниците согласно член 92 ставови (3) и (7) од Законот за 

акцизите, изнесуваат и тоа: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

 21,803 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 21,774 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 15,221 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  

  6,136 (денари/литар) 

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

 

Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе отпочне да се применува од 00:01 часот 

на 17.3.2020 година и истата ќе се објави во „Служ-

бен весник на Република Северна Македонија“ и на 

веб-страницата на Регулаторната комисија за енерге-

тика и водни услуги на Република Северна Македо-

нија. 

 

Бр. 02-789/1  

16 март 2020 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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