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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1402.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992) на седницата одржана на
18 април 2018 година, донесе

Од содржината на оспорениот член јасно произлегува дека истиот истовремено упатува на член 222 ставови 2 и 3 од Законот.
Од увидот во целината на Законот, а особено во
членот 222 од Законот за вонпарнична постапка, Судот
утврди дека Законот нема ставови 2 и 3, на што упатува оспорениот член 236 став 1.
Имено, членот 222 од Законот за вонпарнична постапка, содржи само 1 став и тоа со содржина:
“При одлучувањето дали еден предмет ќе му

ОДЛУКА

припадне на еден од учесниците, судот особено ќе
ги земе предвид посебните оправдани потреби на

1. СЕ УКИНУВА член 236 став 1 во делот: „ставови
2 и 3“ од Законот за вонпарнична постапка („Службен
весник на Република Македонија“ бр.9/2008).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијативата на Дарко Јаневски од Скопје, со Ре-

тој учесник и основаноста за тоа предметот да му
припадне нему.”
Од наведеното произлегува дека член 236 став
1 од Законот упатува на примена на ставови од
член од Законот кои воопшто не постојат, што
според Судот

истиот

во оспорениот дел е во

спротивност со член 8 став 1 алинеја 3 од Уста-

шение У.бр.146/2017 од 14 февруари 2018 година пове-

вот, односно со принципот на владеењето на пра-

де постапка за оценување на уставноста на член 236

вото. Ова од причина што не станува збор за нез-

став 1 во делот: „ставови 2 и 3“ од Законот за вонпар-

начителен технички пропуст при изготвување на

нична постапка („Службен весник на Република Маке-

законскиот текст, туку упатување на норми кои се

донија“ бр.9/2008). Постапката беше поведена затоа

непостоечки, што доведува до правна несигур-

што пред Судот основано се постави прашањето за сог-

ност, нејаснотии и забуна во практикувањето на

ласноста на оспорениот член од Законот со член 8 став

правото на субјектите кои се засегнати со кон-

1 алинеја 3 од Уставот.
4. Судот на седницата утврди дека со оспорениот
член 236 став 1 од Законот се предвидува дека ако
вредноста на спорната гранична површина го надминува износот од 150.000 денари, судот ќе одлучи согласно со член 222 ставови 2 и 3 од овој закон, ако со тоа се
согласат учесниците.

кретната правна проблематика.
Оттука, Судот оцени дека оспорените делови од
член 236 став 1 од Законот не се во согласност со член
8 став 1 алинеја 3 од Уставот.
5. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.

5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на

6. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-

Република Македонија, владеењето на правото е една

дателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Насер

од темелните вредности на уставниот поредок на Ре-

Ајдари, Елена Гошева, Јован Јосифовски, д-р Осман

публика Македонија.

Кадриу, д-р Дарко Костадиновски, Вангелина Марку-

Оспорениот член 236 став 1 од Законот е поместен
во глава XII со наслов: „Уредување на меѓи“.
Според член 236 став 1 од Законот, ако вредноста
на спорната гранична површина го надминува износот
од 150.000 денари, судот ќе одлучи согласно со член
222 ставови 2 и 3 од овој закон, ако со тоа се согласат
учесниците.

дова, Сали Мурати и Владимир Стојаноски.
У. бр. 146/2017
18 април 2018 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Никола Ивановски, с.р.

30 април 2018
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АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА
1403.
Врз основа на член 18 став (3) од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14, 199/14, 48/15 и 154/15, 5/2016, 142/2016 и 11/2018), директорот на Агенција за администрација донесе
ТАРИФНИК
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ, КООРДИНИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ
ПОСТАПКИ НА СЕЛЕКЦИЈА ЗА ВРАБОТЕНИ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР КОИ НЕМААТ СТАТУС
НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ
Член 1
Со овој тарифник се определува висината на надоместоците за организирање, координирање и спроведување постапки на селекција за вработени во јавниот сектор кои немаат статус на административни службеници.
Член 2
За организирање, координирање и спроведување постапки на селекција за вработени во јавниот
сектор кои немаат статус на административни службеници, во Агенцијата за администрација, институциите од јавниот сектор ги плаќаат следните надоместоци:

Член 3
Со денот на влегување во сила на овој тарифник, престанува да важи Тарифникот за висината на надоместоците за организирање, координирање и спроведување постапки на селекција за вработени во јавниот сектор
кои немаат статус на административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 3/2016).
Член 4
Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-702/1
27 април 2018 година
Скопје

Директор,
Спасе Глигоров, с.р.

Стр. 4 - Бр. 77

30 април 2018

Член 2

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
1404.
Врз основа на член 49 став (4) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Маке-

Во Прилогот 4 Глава В Дел 1 по точката 7 се додава
нова точка 8 која гласи:
„8. Во согласност со точка 1 од овој дел, земањето
примероци и генотипизацијата на расплодните овни во

донија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12 и 154/15 и

стада кои не учествуваат во програмата за размножу-

53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринар-

вање, генотипот на протеинот на прионот за кодоните

ство донесе

136, 141, 154 и 171 се одредува на минималниот примеПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕРКИ ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА ТРАНСМИСИВНИ СПОНГИОФОРМНИ
ЕНЦЕФАЛОПАТИИ(*)

рок кој е репрезентативен за целата популација на
овци, или:
(а) еднаш на секои три години на минимален примерок од најмалку 1560 овци или
(б) во интервали и на примерок со големина кој се

Член 1
Во Правилникот за мерки за сузбивање и искорену-

одредува врз основа на усогласеност со следните критериуми:

вање на трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии

- во планот за земање примероци се земени во пред-

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 57/11

вид релевантните епидемиолошки податоци земени

и 161/17) во Прилогот 2 Глава А став II. точката 8 се
менува и гласи:
„Генотипизација
Генотипот на протеинот на прионот за кодоните
136, 154 и 171 треба да се одреди за секој позитивен

при претходните истражувања, вклучувајќи ги и податоците за генотипот на протеинот на прионот за кодоните 136, 141, 154 и 171 по раса, регион, старост, пол и
видот на стадото и

случај на ТСЕ кај овци. ТСЕ случаевите кај овци со ге-

- со планот за земање примероци се овозможува

нотип кој кодира аланин на двата алели на кодон 136,

најмалку да се открие промена од 5% во преваленција-

аргинин на двата алели на кодон 154 и аргинин на два-

та на генотипот во период од 3 години, при моќност на

та алели на кодон 171 веднаш се пријавуваат до

статистичкиот критериум од 80% и ниво на веројат-

Агенцијата. Кога позитивниот случај на ТСЕ е случај
на атипично скрепи, треба да се одреди, исто така, ге-

ност од 95%.“.

нотипот на протеинот на прионот за кодонот 141.“.
Член 3

Во Глава Б став I. А. точката 8 се менува и гласи:
„Генотипот, и каде е можно расата, на секоја овца

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

која е позитивна на TСЕ и од која е земен примерок

нот на објавувањето во „Службен весник на Република

согласно Глава A дел II точка 8 од овој прилог.“.

Македонија“.

()Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (EК)
бр. 999/2001 на Европскиот Парламент и Совет од 22 мај 2001 година, со која се пропишуваат правилата за спречување, контрола
и искоренување на одредени трансмисивни спонгиоформни
енцефалопатии (CELEX бр. 32001R0999), изменета и дополнета
со Регулатива на Комисијата (EУ) 2017/894 од 24 мај 2017 година
за изменување на Анексите III и VII од Регулативата (EЗ) бр.
999/2001 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со генотипизација на овци (CELEX бр. 32017R0894).

Бр. 02-1172/3

Агенција за храна

24 април 2018 година

и ветеринарство

Скопје

Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

30 април 2018
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ОДЛУКА

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

1405.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеjа 5

Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-

од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“

тени деривати така што највисоките производни цени

бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15,

да изнесуваат и тоа:

192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр.
32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003,

ден/лит

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95

до

32,612

- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до

34,100

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,

б) Дизел гориво

129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 171/17), член 28 и 29

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до

33,103

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,

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

32,468

ден/кг

г) Мазут
- М-1 НС

130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“

ден/лит

в) Масло за горење

до

24,165

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,

бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209,

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во

48/10, 124/10, 51/11, 123/12,

натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-

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
30.4.2018 година, донесе

те за одделни нафтени деривати така што:
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

ден/лит

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95

до

70,00

- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до

71,50
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ден/лит

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

62,00

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

ден/лит

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

50,50

0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно

ден/кг

г) Мазут
- М-1 НС

до

Законот.

30,037
Член 3

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од

деривати можат да ги формираат цените за одделни

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање

нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-

на активностите во областа на животната средина кои

ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-

согласно Законот за животната средина го плаќаат об-

вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2

врзниците утврдени со овој закон и тоа:

ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА

а) Моторни бензини

ден/лит

ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

- ЕУРОСУПЕР БС - 95

до

0,080

- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до

0,080

ден/лит

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит

в) Масло за горење
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

0,030

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

0,040

ривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-

г) Мазут

на од групите на цени определени согласно оваа од-

- М-1 НС

ден/кг
до

0,050

лука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани

Член 4

согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од

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

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни

зутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
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конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-

г) Мазут

ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон

- М-1 НС

ден/кг
до

0,100

при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:

Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно чледен/лит

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95

до

0,890

- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до

0,890

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

ден/лит

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

0,300

ден/лит

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

0,300

ден/кг

г) Мазут
- 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:

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 1.5.2018 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-

ден/лит

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95

до

22,040

- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до

21,823

публика Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

ден/лит

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

15,409

до

6,289
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