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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2848. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 

19/08, 82/08, 10/10,  51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 

142/16), Владата на Република Македонија на  седница-

та одржана на 14.8.2018 година, донесе   

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА АКАДЕМСКИ 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС 

„ГАБРИЕЛА КОНЕВСКА ТРАЈКОВСКА“ ОД ОБ-

ЛАСТА НА ПРАВОТО, ЕКОНОМИЈАТА И ПО-

ЛИТИКИТЕ НА ЕУ ВО СТРАНСТВО  ЗА АД-

МИНИСТРАТИВНИ ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ,  

ЗА АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука Влада на Република Македонија, 

доделува средства  во висина од 3.000.000,00 денари за 

финансирање на  академски универзитетски студии од 

втор циклус во странство од областа  на правото, еко-

номијата и политиките на ЕУ за академската 2018/2019 

година за административни државни службеници во 

рамките на средствата предвидени со Буџетот на Ре-

публика Македонија за Владата на Република Македо-

нија, раздел – 04009, потпрограма 20 – Секретаријат за 

европски прашања, расходно конто 464 – разни тран-

сфери.  

 

Член 2 

Оваа одлука се однесува на академски универзитет-

ски студии од втор циклус од областа на правото, еко-

номијата и политиките на ЕУ на универзитети во 

странство, при што предност ќе се даде на кандида-

тите:  

- кои немаат обезбедени финансиски средства за 

покривање на студиите во наведените области по друг 

основ, чии одобрени апликации за упис се од факулте-

ти кои се повисоко рангирани согласно Шангајската 

листа, како и на кандидатите со висок просечен успех 

на студиите и кандидатите со завршени академски уни-

верзитетски студии од прв циклус на високо рангира-

ните универзитети согласно националното рангирање, 

или  

- кои немаат обезбедени финансиски средства за 

покривање на студиите од наведените области по друг 

основ и се запишани на академски универзитетски сту-

дии од втор циклус  од областа на Европската унија на 

Колеџот на Европа од Бриж, Белгија или Колеџот на 

Европа од Натолин, Полска, во склад со склучените 

Меморандуми за соработка меѓу Секретаријатот за ев-

ропски прашања и овие високообразовни институции. 

 

Член 3 

Средствата од член 1 од оваа одлука, се доделуваат 

за обезбедување на трошоците за школарина, сместу-

вање, исхрана и патни трошоци до дестинацијата на 

студирање и  враќање назад. 

Средствата се доделуваат за академски универзи-

тетски студии од втор циклус кои траат една академска 

година (до 12 месеци), на високообразовни институции 

во странство, со соодветна програма на академски уни-

верзитетски студии од втор циклус од областите наве-

дени во член 2 од оваа одлука. 

 

Член 4 

Изборот на кандидати за доделување на средствата 

од член 1 од оваа одлука се врши по пат на конкурс кој 

ќе се објави во третиот квартал од 2018  година. 

 

Член 5 

Кандидатот/ката за доделување средствата од член 

1 од оваа одлука треба да ги исполнува следниве ус-

лови: 

- да е државјанин/ка на Република Македонија; 

- да е административен/на  државен/на службе-

ник/чка; 

- да поседува универзитетска диплома за завршено 

соодветно високо образование и уверение за положени 

испити, со стекнати најмалку 240 ЕКТС, ниво VIA спо-

ред Националната рамка на високообразовните квали-

фикации, односно VII/1 според поранешните степени;   

- да потврди дека одлично го владее англискиот ја-

зик (TOEFL, IELTS), или да приложи друг релевантен 

доказ дека еден дел од своето образование го зав-

ршил/а на англиски јазик или долгогодишно го корис-

тел/а англискиот јазик по основ на привремено жител-

ство или подолг престој во одредена странска држава и 

други релевантни фактори за познавање на јазикот. 

Познавањето на други странски јазици од земјите член-

ки на ЕУ ќе се смета за предност; 

- да достави потврда од универзитетот каде се запи-

шува како доказ дека ги исполнува условите за упис на 

соодветниот факултет и дека е примен/а на соодветна 

програма за која аплицирал/а, за академски универзи-

тетски студии од втор циклус кои траат една академска 

година (до 12 месеци) во областите наведени во член 2 

од оваа одлука;  

- да достави целосна документација во пријавата по 

конкурсот од член 4 од оваа одлука, и тоа: пополнет 

образец за пријавување, биографија на македонски и на 

англиски јазик, линк до програмата на студирање, од-
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носно список на предмети содржани во студиите, реле-

вантна потврда за владеење на англискиот јазик, уни-

верзитетска диплома за завршено соодветно високо об-

разование со уверение за положени испити, решение за 

работно место, потврда, комуникација или документ за 

прием на апликацијата на студиите и мотивациско пис-

мо на македонски и на англиски јазик. 

За пријавување на конкурсот од член 4 од оваа од-

лука се користи образец објавен на официјалната ин-

тернет страница на Секретаријатот за европски пра-

шања. 

 

Член 6 

Нема да бидат разгледувани пријавите на кандида-

тите кои: 

- доставиле нецелосна документација;  

- доставиле пријава по истекот на крајниот рок за 

пријавување на конкурсот; 

- не се административни државни службеници; 

- веќе се запишани и/или следат академски универ-

зитетски студии од втор циклус од областа на ЕУ во 

странство ; 

- веќе завршиле едни академски универзитетски 

студии од втор циклус во Република Македонија или 

во странство и бараат стипендија за втори академски 

универзитетски студии од втор циклус, или 

- започнале постапка за запишување или се запиша-

ле на академски универзитетски студии од втор циклус 

од областа на ЕУ во странство, кои траат подолго од 12 

месеци. 

 

Член 7 

Давателот на стипендијата, во смисла на член 3 од 

оваа одлука се обврзува да ги покрие трошоците, во ви-

сина од најмногу 20.000,00 евра во денарска про-

тиввредност. 

Трошоците кои го надминуваат износот и описот 

наведен во став 1 на овој член ќе бидат на товар на ко-

рисникот на стипендијата.   

 

Член 8 

Конкурсот за прибирање пријави од заинтересира-

ни кандидати за доделување средствата од член 1 од 

оваа одлука го распишува Секретаријатот за европски 

прашања. 

Конкурсот се објавува  во два најтиражни весника 

од дневниот печат, од кои во еден од весниците што се 

издаваат на македонски јазик и еден од весниците што 

се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% 

од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од 

македонскиот и во најмалку еден електронски медиум, 

и трае 15 дена од денот на неговото објавување.  

Доколку по објавениот конкурс не може да се из-

врши избор на соодветни кандидати, истиот ќе се по-

ништи, и во рок од два дена од поништувањето на кон-

курсот, повторно ќе се објави нов конкурс. 

 

Член 9 

За спроведување на конкурсот и изборот на канди-

датите, Секретаријатот за европски прашања формира 

Комисија. 

Комисијата е составена од пет члена: Претседател 

на Комисијата од Секретаријатот за европски прашања, 

и по еден член од Канцеларијата на претседателот на 

Владата на Република Македонија, Секретаријатот за 

спроведување на Рамковниот договор, Министерството 

за образование и наука и Министерството за надвореш-

ни работи.    

Секој член на Комисијата од став 2 на овој член, 

има свој заменик.  

Во Комисијата од став 2 на овој член, може да учес-

твуваат со право на глас и претставници од Колеџот на 

Европа во Бриж, Белгија или Колеџот на Европа во На-

толин, Полска, ако има пристигнати апликации за ака-

демски универзитетски студии од втор циклус на Коле-

џот на Европа во Бриж, Белгија или Колеџот на Европа 

во Натолин, Полска.  

За стручно организационите работи на Комисијата 

се грижи секретар и заменик на секретарот на Комиси-

јата, кои се определуваат од редот на вработените во 

Секретаријатот за европски прашања.  

 

Член 10 

Комисијата од членот 9 став 1 од оваа одлука, по 

завршување на конкурсот и приемот на пристигнатите 

пријави, пристапува кон: 

- разгледување на пристигнатите пријави; 

- евалуација на пристигнатите пријави; 

- спроведува интервју со кандидатите кои аплици-

рале за користење средства од член 1 од  оваа одлука, а 

кои ги исполнуваат условите од член 5 став 1 од оваа 

одлука;  

- врши оценување и рангирање на кандидатите сог-

ласно принципот за обезбедување квалитет и струч-

ност, водејќи грижа за соодветна и правична застапе-

ност на  граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во 

Република Македонија;  

- доставува ранг листа на кандидатите до Заменикот 

на претседателот на Владата на Република Македонија 

задолжен за европски прашања, врз основа на која тој 

донесува одлука за извршен избор на стипендисти. 

Заменикот на претседателот на Владата на Репуб-

лика Македонија задолжен за европски прашања, ја из-

вестува Владата на Република Македонија за изврше-

ниот избор.   
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За извршениот избор на кандидати се известуваат 

сите кандидати коишто се пријавиле на конкурсот во 

рок од осум дена од денот на извршениот избор. 

 

Член 11 

Секретаријатот за европски прашања ги презема не-

опходните активности за извршување на плаќањето на 

доделените средства на избраните кандидати на уни-

верзитетите во странство. 

 

Член 12 

Заменикот на претседателот на Владата на Репуб-

лика Македонија задолжен за европски прашања склу-

чува договор со избраните кандидати, со кој тие се об-

врзуваат да бидат работно ангажирани во органите на 

државната управа во период од 3 (три) години од зав-

ршувањето на академските универзитетски студии од 

втор циклус.  

Со договорот од став 1 на овој член, ќе бидат детал-

но уредени правата и обврските на Владата на Репуб-

лика Македонија и на корисниците на стипендиите за 

доделената стипендија.   

 

Член 13 

Секретаријатот за европски прашања еднаш годиш-

но ќе ја информира Владата на Република Македонија 

за корисниците на стипендиите кои ги завршиле ака-

демските универзитетски студии од втор циклус. 

 

Член 14 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 44-7501/1 Претседател на Владата 

14 август 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

_________ 

2849. 

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за полиција 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

114/2006, 6/2009, 145/2012, 41/2014, 33/2015, 31/2016, 

106/2016, 120/2016, 21/2018 и 64/2018), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 14 ав-

густ 2018 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 

НА БИРОТО ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ 

 

1. Лазо Велковски се разрешува од должноста ди-

ректор на Бирото за јавна безбедност, орган во состав 

на Министерството за внатрешни работи. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24 – 7922/1 Претседател на Владата 

14 август 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2850. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 

15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 

116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 

150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и 

51/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-

публика 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), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 14 август 2018 

година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИЦИ НА 

ОСНОВАЧОТ  НА ЈУ  ЦЕНТАР ЗА  СОЦИЈАЛНА  

РАБОТА ПРОБИШТИП 

 

1. Атинка Барлјамнова Стојчевска се разрешува од 

должноста член на Управниот одбор-претставник на ос-

новачот на ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип. 

2. За членови на Управниот одбор-претставници на 

основачот на ЈУ Центар за социјална работа Пробиш-

тип се именуваат: 

- Надица Анчевска 

- Елизабета Арирнова. 

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

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 7924/1 Претседател на Владата 

14 август 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2851. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 

15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 

116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 

150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и 

51/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
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публика 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), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 14 август 2018 

година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-

НОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР 

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА МАКЕДОНСКИ БРОД 

 

1. Давор Миноски се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈУ 

Меѓуопштински центар за социјална работа Македон-

ски Брод, поради постоење состојба на судир на инте-

реси. 

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

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 7926/1 Претседател на Владата 

14 август 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2852. 

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 и 37/2016) 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), Владата на Република Македонија на сед-

ницата одржана на 14 август 2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ  ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР -  ПРЕТСТАВНИК  НА  ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 

УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПЛАСТИЧНА 

И  РЕКОНСТРУКТИВНА  ХИРУРГИЈА – СКОПЈЕ  

 

1. Башким Османи се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ 

Универзитетска клиника за пластична и реконструк-

тивна хирургија – Скопје, поради постоење состојба на 

судир на интереси. 

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

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

ка Македонија.“ 

 

Бр. 24 – 7927/1 Претседател на Владата 

14 август 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2853. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 

15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 

116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015, 

150/2015, 173/2015, 192/2015, 30/2016, 163/2017 и 

51/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-

публика 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), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 14 август 2018 

година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-

НОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КАВАДАРЦИ 

 

1. Дафинка Петрова се  разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 

на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Ка-

вадарци, на нејзино барање. 

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

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24 – 7928/1 Претседател на Владата 

14 август 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2854. 

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 и 37/2016) 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), Владата на Република Македонија на сед-

ницата одржана на 14 август 2018 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ  ПРЕСТАНОК  НА  МАНДА-

ТОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 

- ПРЕТСТАВНИЦИ  НА  ОСНОВАЧОТ  НА  ЈЗУ  

ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ГЕВГЕЛИЈА 

 

1. Се утврдува престанок на мандатот на членовите 

на Управниот одбор - претставници на основачот на 

ЈЗУ Здравствен дом – Гевгелија, поради спојување на 

ЈЗУ Здравствен дом-Гевгелија и ЈЗУ Општа болница 

Гевгелија во ЈЗУ општа болница со проширена дејност-

Гевгелија и тоа на: 

- Александар Јакофовски 

- Петар Бојков 

- Ристо Картов. 

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

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

ка Македонија.“ 

 

Бр. 24 – 7929/1 Претседател на Владата 

14 август 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2855. 

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 и 37/2016) 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), Владата на Република Македонија на сед-

ницата одржана на 14 август 2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ 

НА ЧЛЕНОВИТЕ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТ-

СТАВНИЦИ  НА  ОСНОВАЧОТ  НА  ЈЗУ  ОПШТА  

БОЛНИЦА - ГЕВГЕЛИЈА 

 

1. Се утврдува престанок на мандатот на членовите 

на Управниот одбор - претставници на основачот на 

ЈЗУ Општа болница – Гевгелија, поради спојување на 

ЈЗУ Здравствен дом-Гевгелија и ЈЗУ Општа болница 

Гевгелија во ЈЗУ општа болница со проширена дејност-

Гевгелија и тоа на: 

- Велика Димитрова 

- Јани Итев 

- Лазар Митров. 

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

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

ка Македонија.“ 

 

Бр. 24 – 7930/1 Претседател на Владата 

14 август 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2856. 

Врз основа на член 32 став 1 од Законот за извршу-

вање на Буџетот на Република Македонија за 2018 го-

дина („Службен весник на Република Македонија” 

бр.196/17) Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 14.8.2018  година, донесе 

                                                                                             

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА  ИЗ-

ГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБ-

ЈЕКТИ  ЗА  ДЕТСКА  ЗАШТИТА  ЗА  2018  ГОДИНА 

 

1. Во Програмата за  изградба, опремување и од-

ржување на објекти за детска заштита за 2018 година 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.53/18), во дел I, став 3 во алинејата 7, зборовите: „с. 

Горобинци“ се заменуваат со зборовите:  „с. Ерџелија“.   

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-7277/1 Претседател на Владата 

14 август 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

2857. 

Mинистерството за труд и социјална политика врз 

основа на член 213-г од Законот за работните односи 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 

106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 

47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 

20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18), постапувај-

ќи по барањето на Мултиетничкиот синдикат на обра-

зование на Република Македонија го донесе следното: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА 

СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОСНО 

ОДДЕЛ 

 

1. Се утврдува репрезентативност на Мултиетнички 

синдикат на образование на Република Македонија 

(скратен назив “МЕСО„) на ниво на гранка, односно 

оддел „Снабдување со електрична енергија, гас, пареа 

и климатизација“. 
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2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за 

временски период од три години, од денот на донесува-

њето на ова решение. 

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на 

Република Македонија“). 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 

Мултиетничкиот синдикат на образование на Ре-

публика Македонија, со седиште на ул. „12 Ударна 

бригада“ бр. 2 А, Скопје, на ден 25.4.2018 година до 

Комисијата за утврдување на репрезентативност (во 

понатамошниот текст: Комисијата) поднесе барање бр. 

08-5437/1 за утврдување на репрезентативност на син-

дикат на ниво на гранка, односно оддел „Снабдување 

со електрична енергија, гас, пареа и климатизација“. 

 Кон барањето приложени се и докази за исполну-

вање на условите за репрезентативност, согласно член 

213-в од Законот за работните односи. 

 Комисијата на седница одржана на ден 26.7.2018 

година, по разгледување на барањето и приложената 

документација, утврди дека подносителот ги исполну-

ва условите за утврдување на репрезентативност сог-

ласно член 212 став (4) од Законот за работните односи 

и даде Предлог бр. 08-5437/4 за утврдување на репре-

зентативност на ниво на гранка, односно оддел „Снаб-

дување со електрична енергија, гас, пареа и климатиза-

ција“ согласно Националната класификација на дејнос-

ти Рев.2 („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 147/08 и 4/13). 

Согласно Предлогот на Комисијата, вкупниот број 

на вработени во одделот „Снабдување со електрична 

енергија, гас, пареа и климатизација“ согласно подато-

ците од Државниот завод за статистика на Република 

Македонија, Соопштение за активно население во Ре-

публика Македонија 2.1.18.05 од 16.3.2018 година, 

Вработени според секторите на дејност и видот на соп-

ственост на деловните субјекти, 2017, под графата дру-

га сопственост, изнесува 10 523 вработени. Согласно 

приложените списоци на Мултиетничкиот синдикат на 

образование на Република Македонија, бројот на чле-

нови кои плаќаат членарина во одделот „Снабдување 

со електрична енергија, гас, пареа и климатизација“ из-

несува 4267 вработени, од кои сите вработени во АД 

„ЕЛЕМ“, односно јавниот сектор на одделот или во 

проценти 40,54%.   

Во согласност со горенаведеното се одлучи како и 

во диспозитивот на ова решение. 

Упатство за правно средство: Против ова решение 

може да се поднесе жалба до Државната Комисија за 

одлучување во управна постапка и постапка од работен 

однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на 

приемот на ова решение. 

 

Бр. 08-5437/5  

3 август 2018 година Министер, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

2858. 

Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со 

членовите 18 став (3), 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 

став (1) и (2) од Изборниот законик (Службен весник 

на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 

155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 

14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16,136/16, 142/16, 67/17, 

125/17, 35/18,  99/18 и 138/18), Државната изборна ко-

мисија на седницата одржана на 17.08.2018 годинa, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-

ЛУКИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ  НА ОПШТИНСКИТЕ  

ИЗБОРНИ КОМИСИИ 

 

I. Во одлуките за формирање на општинските из-

борни комисии, број 08-1304/1 од 28.04.2016 година, 

објавени во „Службен весник на Република Македо-

нија“, број 84 од 30 април 2016 година, број 08-1304/3, 

6.5.2016 година, објавена во Службен весник на Репуб-

лика Македонија број 89 од 9.5.2016 година, број 08-

1304/5 од 10.05.2016 година, објавена во Службен вес-

ник на Република Македонија број 92 од 11.5.2017 го-

дина, број 08-2788/1 од 28.10.2016 година, објавена во 

Службен весник на Република Македонија број 198 од 

29.10.2016 година,  број 08-2788/3 од 3.11.2016 го-

дина,објавена во Службен весник на Република Маке-

донија број 201 од 4.11.2016 година,  број 08-2788/5 од 

09.11.2016 година, објавена во Службен весник на Ре-

публика Македонија број 203 од 10.11.2016 година, 

број 08-2788/7 од 14.11.2016 година,објавена во Служ-

бен весник на Република Македонија број 204 од 

14.11.2016 година,  број 08-2788/9 од 22.11.2016 го-

дина,објавена во Службен весник на Република Маке-

донија број 207 од 22.11.2016 година, број 08-2788/11 

од 28.11.2016 година,објавена во Службен весник на 

Република Македонија број 210 од 28.11.2016 година,  

број 08-2788/13 од 8.12.2016 година, објавена во Служ-

бен весник на Република Македонија број 08-2788/13 

од 8.12.2016 година, број 08-1608/1 од 18.8.2017 го-
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дина, објавена во Службен весник на Република Маке-

донија број 113 од 18.08.2017 година, број 08-1608/3 од 

22.08.2017 година, објавена во Службен весник на Ре-

публика Македонија број 116 од 23.8.2017 година, број 

08-1608/5 од 30.08.2017 година, објавена во Службен 

весник на Република Македонија број 120 од 1.9.2017 

година, број 08-1608/7 од 6.9.2017 година објавена во 

Службен весник на Република Македонија број 124 од 

07.09.2017 година, број 08-1608/9 од 13.09.2017 година 

објавена во Службен весник на Република Македонија 

број 127 од 13.09.2017 година, број 08-1608/11 од 

20.9.2017 година објавена во Службен весник на Ре-

публика Македонија број 132 од 20.09.2017 година, 

број 08-1608/13 од 04.10.2017 година објавена во 

Службен весник на Република Македонија број 142 од 

05.10.2017 година, број 08-1608/15 од 10.10.2017 годи-

на објавена во Службен весник на Република Македо-

нија број 145 од 12.10.2017 година, одлука број 08-

1608/17 од 11.10.2017 година објавена во Службен вес-

ник на Република Македонија број 145 од 12.10.2017 

година и Заклучок број 08-1608/19 од 27.10.2017 годи-

на објавен во Службен весник на Република Македони-

ја број 154 од 1.11.2017 година, Државната изборна ко-

мисија решавајќи по поднесените барања за неприфа-

ќање за извршување на должноста претседател, заме-

ник претседател, член или заменик член во општински-

те изборни комисии поради здравствени или семејни 

причини, ги изврши следните измени и дополнувања:  

1. Во составот на Општинска изборна  комисија 

ЛОЗОВО, членот ДРАГАН ЃОРЃИЕВ вработен во Ми-

нистерство за внатрешни работи  СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов  член се избира   ЈОРДАНЧЕ ПЕТКОВ , вра-

ботен во Агенција за поддршка и развој на земјодел-

ството Битола 

2. Во составот на Општинската изборна комисија  

ЦЕНТАР, членот  МАКЕДОНКА ТРПЕСКА вработена 

во Министерството за животна средина, просторно 

планирање и води  СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов   член се избира  МАЈА БЛАЖЕВ   вработе-

на во Комисија за заштита од конкуренција 

3. Во составот на Општинската изборна комисија  

БИТОЛА, претседателот ЗОРАН НАСЕВ  вработен во 

Општина Битола   СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов  претседател  се избира  ЃУРО ИЛИЌ    вра-

ботен  во   Општина Битола                       

4.  Во составот на Општинската изборна комисија 

КРИВОГАШТАНИ  заменик членот  ВЛАДО ДЕСПО-

ТОСКИ  вработен во Општина Кривогаштани СЕ РАЗ-

РЕШУВА. 

За нов  заменик член  се избира ГОРАНЧО ТО-

МЕВСКИ  вработен во Агенција за поддршка и развој 

на земјоделството Битола 

5.  Во составот на Општинската изборна комисија  

РЕСЕН,  членот  КИРЕ КИТЕВСКИ   вработен во  Оп-

штина Ресен  СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов  член се избира  МИТКО СТОЈАНОВ   вра-

ботен во  Министерство за финансии Царинска управа 

6. Во составот на Општинската изборна комисија 

ПРИЛЕП, заменик членот МАРИЈА ГУДЕСКА врабо-

тена во Генерален секретаријат на Влада на РМ   СЕ 

РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член  се избира   АНАСТАСИЈА 

ИЛИЕСКА   вработена во  Претседател на Република 

Македонија 

7. Во составот на Општинската изборна комисија 

БОГДАНЦИ,  заменик претседателот АЛЕКСАНДАР 

ДАНАИЛОВ вработен  во Министерство за финансии  

Биро за јавни набавки Скопје  СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик претседател се избира  АЦО ОЛУМ-

ЧЕВ    вработен во  Министерство за финансии Царин-

ска управа 

8.Во составот на Општинската изборна комисија 

СТРУМИЦА, членот СЛОБОДАН ЌОСЕВ вработен во 

Општина Струмица СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов член се избира   МИТКО ДИМИТРИЕВ   

вработен во Општина Ново Село 

9. Во составот на Општинската изборна комисија 

МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА, членот ЗОРАНЧО КА-

РАЃОЗОВ 

вработен во Општина Македонски Брод СЕ РАЗРЕ-

ШУВА. 

За нов член се избира  ТОДЕ МАРИНКОВСКИ    

вработен во   Општина Македонска Каменица           

10. Во составот на Општинската изборна комисија 

ВЕВЧАНИ, членот  ДАНИЕЛА МУКОСКА ( СА-

ВЕСКА) вработена во Министерство за финансии СЕ 

РАЗРЕШУВА. 

За нов член се избира  АЛЕКСАНДРА ВЛАЈНКИ-

НОВСКА    вработена во Фонд за пензиско и инвалид-

ско осигурување 

Заменик членот САЊА УГРИНОВСКА СПАСЕ-

НОВСКА вработена во Собрание на Република Маке-

донија СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член се избира   ЈАСМИНА ЃОРГИ-

ЕВСКА    вработена во Општина Вевчани 

11. Во составот на Општинската изборна комисија 

ПЕХЧЕВО, заменик членот РАДИЦА КАШИРСКА 

РУНТЕВСКА вработена во Агенција за финансиска 

поддршка во земјоделството и руралниот развој СЕ 

РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член се избира  СВЕТЛАНА СТАМ-

БОЛИСКА   вработена во   Општина Пехчево  

12. Во составот на Општинската изборна комисија 

АРАЧИНОВО, членот ЈУЛИЈАНА БИЛКОВА вработе-

на во Град Скопје СЕ РАЗРЕШУВА. 
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За нов член се избира  ВИОЛЕТА ШАМБАР  вра-

ботена во Државна комисија за одлучување во втор 

степен во областа на инспекцискиот надзор и прекр-

шочната постапка 

13. Во Општинската изборна комисија ЧЕШИ-

НОВО-ОБЛЕШЕВО, заменик членот БОРЧЕ САНДЕВ 

вработен во Општина Чешиново-Облешево СЕ РАЗРЕ-

ШУВА. 

За нов заменик член се избира ДЕЈАНЧО САНДЕВ  

вработен во Министерство за финансии Управа за фи-

нансиско разузнавање 

14. Во Општинската изборна комисија ВАЛАН-

ДОВО, членот ВЛАДИМИР ПАВЛОВСКИ вработен 

во Општина Валандово СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов член се избира ЉУБЕН СТОЈАНОСКИ    

вработен во Министерство за финансии Царинска уп-

рава 

15. Во Општинската изборна комисија КАР-

БИНЦИ, заменик претседателот СЛАВЈАНКА СТОЈА-

НОВСКА вработена во Дирекција за технолошки ин-

дустриски развојни зони СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик претседател се избира  ЉУБИНКА 

РУНЧЕВА   вработена во Министерство за финансии 

Управа за јавни приходи  

16. Во Општинската изборна комисија НОВАЦИ, 

членот ИЛИЈА СРБИНОВСКИ вработен во Министер-

ство за земјоделство, шумарство и водостопанство СЕ 

РАЗРЕШУВА. 

За нов член се избира ОЛИВЕР НИКОЛОСКИ  вра-

ботен во Министерство за информатичко општество и 

администрација 

17. Во Општинската изборна комисија НЕГО-

ТИНО, членот ЈОВЧЕ ПЕТКОВ вработен во Минис-

терство за информатичко општество и администрација 

СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов член се избира   ЉУПЧО ГРУЈЕВСКИ    вра-

ботен во Фонд за пензиско и инвалидско осигурување 

18. Во Општинската изборна комисија ШТИП, за-

меник членот НАДА НАЏИНСКА вработена во Оп-

штина Штип СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член се избира ТАЊА КИРОСКА   

вработена во Министерство за животна средина и 

просторно планирање 

19. Во Општинска изборна комисија ПЕТРОВЕЦ, 

членот МАРИЈА ПЕТРУШЕВСКА вработена во Секре-

таријат за европски прашања СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов член се избира МИРЈАНА МИЦЕВСКА вра-

ботена во Министерство за финансии Управа за финан-

сиско разузнавање. 

Членот ФИКРЕТ ЕМИНИ вработен во Секретарија-

тот за спроведување на рамковниот договор СЕ РАЗ-

РЕШУВА. 

За нов член се избира БЕРАТ ЕМИНИ вработен во 

Министерство за финансии Државен девизен изспекто-

рат. 

20. Во Општинска изборна комисија КРАТОВО, за-

меник членот КРИСТИНА ПЕТРОВСКА вработена во 

Општина Кратово СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член се избира ЛИДИЈА МИТА-

ШЕВСКА вработена во Министерство за труд и соци-

јална политика.    

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

ка Македонија“, и на интернет страницата на Државна 

изборна комисија. 

 

ПРАВНА ПОУКА:  Против оваа одлука, согласно 

член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано 

за член на  општинска  изборна комисија  може да под-

несе барање за изземање до Државна изборна  коми-

сија, во рок од 48 часа од денот на нејзинo  објавување 

во  ,,Службен весник на Република Македонија„. 

  

Доставување на барање за изземање по пошта не е 

дозволено. 

 

Бр. 08-1589/1 Државна изборна комисија 

17 август 2018 година Претседател,  

Скопје Оливер Деркоски, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2859. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, 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), член 28 од 

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

32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 

96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 

135/11, 82/13, 98/13, 43/14 , 167/14, 188/14, 129/15, 

154/15, 192/15, 23/16 и 171/17), член 28 и 29 од Законот 

за данокот на додадена вредност (“Службен весник на 

РМ” бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 21/2003, 

19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007, 

103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 

135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 

225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина 

(“Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 

24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12,  
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93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16 ) 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, 52/11 и 51/14), на седницата 

одржана на 20.8.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ  НАФТЕНИ  ДЕРИВАТИ  УТВРДЕНИ  

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 

 

Член 1 

 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни 

нафтени деривати така што највисоките производни 

цени да изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини  ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 33,499 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 35,079 

   

б) Дизел гориво  ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 34,042 

 

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 33,312 

   

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 26,721 

  

Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 

натамошниот текст: претпријатија) ги формираат 

цените  за одделни нафтени деривати така што : 

 

A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини  ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 71,00 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 72,50 

 

 

б) Дизел гориво                                                                                                     ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 63,00 

 

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 51,50 

г) Мазут   

ден/кг 

- М-1 НС до 33,053 

 

Б.  Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 

нафтени деривати во однос на највисоките цени од 

точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 

освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски 

(2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 

ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА 

НА ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 

НАФТЕН  

ДЕРИВАТ 

( 2 ГРУПА 

НА 

ЦЕНИ) 

ден/лит 

( 3 ГРУПА 

НА 

ЦЕНИ) 

ден/лит 

( 4 ГРУПА 

НА 

ЦЕНИ) 

ден/лит 

ЕУРОСУПЕР 

БС - 95 

70,50 70,00 69,50 

ЕУРОСУПЕР 

БС - 98 

72,00 71,50 71,00 

ЕУРОДИЗЕЛ 

БС (Д-Е V) 

62,50 62,00 61,50 

Е Л -1  - ЕК-

СТРА ЛЕСНО 1 

51,00 50,50 50,00 

 

Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да вршат промет на секој дериват 

поодделно по една од цените утврдени за тој дериват 

во една од групите на цени определени согласно оваа 

одлука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 

согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 

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

мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи 

формирани согласно став 1 на овој член, освен во 

цената за мазутот М-1 НС , содржани се и трошоците 

за превоз од 0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 

член содржан е данокот на додадена вредност согласно 

Законот. 

 

Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 

на активностите во областа на животната средина кои 

согласно Законот за животната средина го плаќаат 

обврзниците утврдени со овој закон и тоа: 
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а) Моторни бензини  ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,080 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,080 

 

б) Дизел гориво 

  

ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030 

 

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,040 

 

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 0,050 

 

 

Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 

резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно 

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: 

 

а) Моторни бензини  ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,890 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,890 

 

б) Дизел гориво 
 

 

 

ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300 

   

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300 

   

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 0,740 

 

Член 5 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците 

согласно Законот изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини  ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 22,000 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 21,692 

 

б) Дизел гориво 

  

ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 

до 15,318 

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 6,292 

   

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 0,100 

 

Член 6 

Во малопродажните цени утврдени согласно членот  

2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 

поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група 

изнесуваат: 

 

НАФТЕН 

ДЕРИВАТ 

 

Ед. 

мерка 

(1 ГРУПА                        

НА 

ЦЕНИ) 

( 2 ГРУПА 

НА 

ЦЕНИ) 

(3 ГРУПА 

НА 

ЦЕНИ) 

(4 ГРУПА 

НА 

ЦЕНИ) 

ЕУРОСУПЕР 

БС - 95 
ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 

ЕУРОСУПЕР 

БС - 98 
ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 

ЕУРОДИЗЕЛ 

БС (Д-Е V) 
ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 

Е Л  1  - 

ЕКСТРА 

ЛЕСНО 1 

ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 

МАЗУТ М-1 

НС 
ден/кг 0,400 0,400 0,400 0,400 

 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 

21.08.2018 година и истата ќе се објави во “Службен 

весник на Република Македонија” и на веб-страницата 

на Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија. 

 

УП1 Бр. 02-1651/1  

20 август 2018 година Заменик претседател, 

Скопје Куштрим Рамадани, с.р. 

 



 Стр. 12 - Бр. 154                                                                                       20 август 2018 
 

www.slvesnik.com.mk                                                                                         contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани. 
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