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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
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Врз основа на член 257 од Царинскиот закон
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05,
4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13,
15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16, 181/17 и 144/18),
Владата на Република Северна Македонија, на седница, одржана на 24 септември 2019 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН (*)
Член 1
Во Уредбата за спроведување на Царинскиот закон
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/05,
73/06, 40/07, 62/07, 42/09, 38/10, 46/10, 61/10, 141/11,
14/12, 2/13, 92/13, 177/13, 62/15, 111/15, 215/15, 192/16,
21/17, 181/17 и 233/18) во член 169-б, во став (1) во
првиот потстав зборовите „член 10-ж на оваа уредба,
со исклучок на точка в) од став (1) на член 10-ж, условите од член 10-з точки г), д) и е) и условите од член
10-ѕ“ се заменуваат со зборовите „член 10-а став (2),
условите од член 10-б точки ѓ), е) и з) и условите од
член 10-в“.
*

3181.

Оваа уредба не е предмет на усогласување со Европското законодавство.
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Во вториот потстав зборовите „од член 10-ж на
оваа уредба, со исклучок на точка в) од став (1) на член
10-ж, условите од член 10-з и условите од член 10-ѕ“ се
заменуваат со зборовите „член 10-а став (2), условите
од член 10-б и условите од член 10-в“.
Во третиот потстав зборовите „членот 10-а став (2)“
се заменуваат со зборовите „членот 10-ј став (4)“.
Во ставот (2) зборовите „уверение за ОЕО од член
10-а став (1) точки а), б) и в) на оваа уредба“ се заменуваат со зборовите „одобрение од член 6-а став (2) од
Царинскиот закон“.
Член 2
Во член 169-в, во ставот (1) под б) зборовите „член
10-ж став (1) точки а), б) или г)“ се заменуваат со зборовите „член 10-а став (2)“.
Член 3
Во член 169-ѓ, во ставот (1) под б) зборовите „член
10-ж став (1) точки а), б) или г)“ се заменуваат со зборовите „член 10-а став (2)“.
Член 4
Во член 177, во ставот (2) зборовите „уверение за
ОЕО од член 10-а став (1) точки а) или в) на оваа
уредба“ се заменуваат со зборовите „одобрение од
член 6-а став (2) точка а) од Царинскиот закон“.
Член 5
Во член 180, во ставот (2) зборовите „уверение за
ОЕО од член 10-а став (1) точки а) или в) на оваа
уредба“ се заменуваат со зборовите „одобрение од
член 6-а став (2) точка а) од Царинскиот закон“.
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Член 6
Во член 186, во ставот (2) зборовите „уверение за
ОЕО од член 10-а став (1) точки а) или в) на оваа
уредба“ се заменуваат со зборовите „одобрение од
член 6-а став (2) точка а) од Царинскиот закон“.
Член 7
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6803/1
Заменик на претседателот
24 септември 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
3161.
Врз основа на член 36 став (2) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република 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,
142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 септември 2019 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА
НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА НЕПОВОЛНИОТ КЛИМАТСКИ НАСТАН, НАСТАНАТАТА
ШТЕТА, ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА ЗАГУБАТА НА
ПРИХОДОТ, ПРЕСМЕТКАТА НА ШТЕТАТА, ПОСТАПКАТА ЗА ИСПЛАТАТА НА ПОМОШТА
Член 1
Со оваа уредба престанува да важи Уредбата за начинот на утврдувањето на неповолниот климатски настан, настанатата штета, пресметувањето на загубата на
приходот, пресметката на штетата, постапката за исплатата на помошта („Службен весник на Република
Македонија“ бр.43/13 и 166/17).
Член 2
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-7028/1
Заменик на претседателот
24 септември 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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3162.
Врз основа на член 13 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 24 септември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НЕДВИЖНА
СТВАР НА ОПШТИНА КРУШЕВО
Член 1
Со оваа oдлука на Општина Крушево се пренесува
во сопственост недвижна ствар сопственост на Република Северна Македонија, без надоместок, која се наоѓа на место викано Гумење, на КП бр. 4115/1, КО Крушево, запишана во Имотен лист бр.7 и тоа:
- објект број 2, намена на објект А5-4, влез 2, кат
ПР, број 1, со внатрешна површина од 47м2.
Член 2
Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-6259/1
Заменик на претседателот
24 септември 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
3163.
Врз основа на член 223 од Законот за заштита на
децата ( „Службен весник на Република Македонија“
бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15,
192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.104/19 и
146/19), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА НАЧИНОТ НА НАПЛАТА НА ИЗНОСОТ ЗА
„ДЕТСКА НЕДЕЛА“ ВО ВРЕМЕТО ОД 7 ДО
13.10.2019 ГОДИНА
Член 1
За време на траењето на „Детска недела" се плаќа
посебен износ:

Стр. 4 - Бр. 199
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1. На секој продаден влезен билет за театар, кино,
уметничка изложба и други културни манифестации 5,00 денари;
2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот сообраќај, освен на печатени работи - 2,00 денари;
3. На секој влезен билет на спортски натпревари и
други спортски приредби - 5,00 денари;
4. На секој продаден возен билет во железничкиот и
автобускиот (меѓународниот) сообраќај - 5,00 денари;
5. На секој продаден возен билет во авионскиот сообраќај - 50,00 денари;
6. На секој продаден облик на електронски музички
и видеозапис, видео касета и друго - 5,00 денари.
Од плаќањето на износот од став 1, точка 1 на овој
член, се исклучуваат изложбите, приредбите и другите
културни манифестации организирани од страна на
ученици и студенти во јавни установи.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

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

Бр. 45-6880/1
Заменик на претседателот
24 септември 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
3165.
Врз основа на член 11 став 1 точка 4 од Законот за
јавните претпријатија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16,
64/18 и 35/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 24 септември 2019 година, донесе

Бр. 45-6685/1
Заменик на претседателот
24 септември 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
3164.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и “Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 24 септември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4–ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО ДОЛНО СЕДЛАРЦЕ,
ОПШТИНА БРВЕНИЦА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објект со намена А4–времено сместување
КО Долно Седларце, Општина Брвеница.

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

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
КРЕДИТНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ЈП ,,НАЦИОНАЛНИ ШУМИ“ – П.О. - СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката
за кредитно задолжување на ЈП „Национални шуми“ п.о. – Скопје, бр.02-703/5 од 5.9.2019 година, донесена
од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 5.9.2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-7084/1
Заменик на претседателот
24 септември 2019 година
на Владата на Република
Скопје
Северна Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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Бр. 199 - Стр. 5

3166.
Врз основа на член 16 став (1) алинеја 8 и став (3)
од Законот за здравствената заштита („Службен весник
на Република Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13,
164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15,
154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.101/19, 153/19 и
180/19), Владата на Република Северна Македонија, на
седницата, одржана на 24 септември 2019 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА БОЛНИ КОИ
СЕ ТРЕТИРААТ СО ДИЈАЛИЗА И АКТИВНОСТИ
ЗА ПАЦИЕНТИТЕ СО ХЕМОФИЛИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА
1. Во Програмата за обезбедување на трошоците за
болни кои се третираат со дијализа и активности за пациентите со хемофилија во Република Македонија за
2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/19), во насловот зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.
Во делот 1. Болни со хронична бубрежна инсуфициенција и нивно третирање со дијализа, точката 1.3.
се менува и гласи „Превенција од вирусен хепатит Б за
пациентите на хроничен дијализен третман кои се
државјани на Република Северна Македонија“.
Во потточката 1.3.1 зборовите ,,ЈЗУ ЦЈЗ Скопје’’ се
заменуваат со зборовите ,,ЈЗУ ЦЈЗ Битола“.
Во делот 3. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
во Табелата бр. 1 во редот 1.3 зборовите „Република
Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република
Северна Македонија“.
Во делот 5. НАЧИН НА ФАКТУРИРАЊЕ НА УСЛУГИТЕ зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 45-6805/1
24 септември 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
3167.
Врз основа на член 10 став (3) од Законот за бесплатна правна помош (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), министерот за
правда донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАTA И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА
ОВЛАСТЕНИ ЗА ДАВАЊЕ ПРИМАРНА ПРАВНА
ПОМОШ И ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРАВНИ ФАКУЛТЕТИ ОВЛАСТЕНИ ЗА ДАВАЊЕ ПРИМАРНА
ПРАВНА ПОМОШ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за упис во Регистарот на здруженија овластени за давање примарна правна помош и во
Регистарот на правни факултети овластени за давање
примарна правна помош.
Член 2
Барањето за упис во Регистарот на здруженија овластени за давање примарна правна помош се поднесува на Образец „Барање за упис во Регистарот на здруженија овластени за давање примарна правна помош“,
со формат А4 на бела хартија, кој е даден во прилог бр.
1 и е составен дел на овој правилник.
Член 3
Барањето за упис во Регистарот на правни факултети овластени за давање примарна правна помош се
поднесува на Образец „Барање за упис во Регистарот
на правни факултети овластени за давање примарна
правна помош“, со формат А4 на бела хартија кој е
даден во прилог бр. 2 и е составен дел на овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-4042/1
26 септември 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д - р Рената Дескоска, с.р.

Стр. 6 - Бр. 199

30 септември 2019

30 септември 2019

Бр. 199 - Стр. 7

Стр. 8 - Бр. 199

30 септември 2019

30 септември 2019

Бр. 199 - Стр. 9

Стр. 10 - Бр. 199

30 септември 2019

3168.
Врз основа на член 8 став (9) од Законот за бесплатна правна помош (*) („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 101/19), министерот за правда донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА, ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПОДАТОЦИТЕ
ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА ДАДЕНАТА ПРИМАРНА ПРАВНА ПОМОШ И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАИТЕ КОИ ГИ ДОСТАВУВААТ ЗДРУЖЕНИЈАТА И ПРАВНИТЕ КЛИНИКИ ДО МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ПРАВДА
Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината, формата и начинот на водење на евиденција за податоците
што се однесуваат на дадената примарна правна помош од давателите на примарната правна помош (во натамошниот текст: евиденцијата), како и содржината на извештаите кои ги доставуваат здруженијата и правните
клиники до Министерството за правда.
Член 2
Евиденцијата се води на образец кој е даден во Прилог број 1 и е составен дел на овој правилник.
Член 3
Водењето на евиденцијата се врши ажурно, уредно, систематизирано во печатена и електронска форма.
Член 4
(1) Здружението за дадената примарна правна помош доставува месечни извештаи најдоцна до 15-ти во
месецот за претходниот месец до Министерство за правда во електронска форма.
(2) Правната клиника за дадената примарна правна помош доставува извештај на секои шест месеци, односно за периодот од 1ви јануари до 30ти јуни најдоцна до 31ви јули во тековната година и за периодот од 1ви
јули до 31ви декември најдоцна до 31ви јануари следната година, до Министерство за правда.
Член 5
Содржината на извештаите од член 4 од овој правилник е дадена во Прилог број 2, кој е составен дел на
овој правилник.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-4043/1
26 септември 2019 година

Министер за правда,

Скопје

д - р Рената Дескоска, с.р.

30 септември 2019

Бр. 199 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 199

30 септември 2019

30 септември 2019

Бр. 199 - Стр. 13

Стр. 14 - Бр. 199

30 септември 2019

3169.
Врз основа на член 10 став (13) од Законот за бесплатна правна помош (*) („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 101/19), министерот за правда донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА
ОВЛАСТЕНИ ЗА ДАВАЊЕ ПРИМАРНА ПРАВНА ПОМОШ И РЕГИСТАРОТ НА ПРАВНИ ФАКУЛТЕТИ
ОВЛАСТЕНИ ЗА ДАВАЊЕ ПРИМАРНА ПРАВНА ПОМОШ

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на здруженија
овластени за давање примарна правна помош и Регистарот на правни факултети овластени за давање примарна правна помош.

Член 2
Регистрите од член 1 од овој правилник се водат во писмена и електронска форма од страна на Министерството за правда.

Член 3
Образецот на Регистарот на здруженија овластени за давање примарна правна помош е даден во Прилог
бр. 1 и е составен дел на овој правилник.
Образецот на Регистарот на правни факултети овластени за давање примарна правна помош е даден во
Прилог бр. 2 и е составен дел на овој правилник.

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

Бр. 01-4044/1
26 септември 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д - р Рената Дескоска, с.р.

30 септември 2019

Бр. 199 - Стр. 15

Стр. 16 - Бр. 199

3170.
Врз основа на член 10 став (14) од Законот за бесплатна правна помош (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), министерот за
правда донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА МИНИМАЛНИТЕ ПРОСТОРНИ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЗДРУЖЕНИЈАТА ЗАРАДИ ЗАПИШУВАЊЕ
ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА ОВЛАСТЕНИ ЗА ДАВАЊЕ ПРИМАРНА ПРАВНА ПОМОШ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат минималните
просторни и технички услови како гаранција за непречено обезбедување на примарната правна помош кои
треба да ги исполнуваат здруженијата заинтересирани
за запишување во Регистарот на здруженија овластени
за давање на примарна правна помош.
Член 2
(1) Здружението ја обезбедува примарната правна
помош во своите службени простории.
(2) Службените простории од став (1) на овој член
треба да бидат сместени во индивидуална станбена
зграда, во колективна станбена зграда или во деловна
зграда и да се состојат од најмалку две работни простории и тоалет кои претставуваат една градежна целина. Вкупната површина на просториите не може да
биде помала од 30 м2.
Член 3
(1) Просториите на здружението треба да бидат
лесно достапни за граѓаните и да бидат обележани со
соодветни знаци.
(2) Просториите треба да бидат пристапни за лица
со визуелна и физичка попреченост.
(3) Просторијата каде се дава примарната правна
помош треба да биде одвоена од другите и да нуди соодветен степен на доверливост при сослушување на заинтересираното лице.
Член 4
Просторијата на здружението треба да ги исполнува следниве технички услови:
- да биде опремена со стол наменет за прием на
странки, работна маса, телефон и вообичаени канцелариски материјали и
- да има компјутер со пристап на интернет и пристап до електронска дата база со законски текстови и
прописи.

30 септември 2019

Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-4045/1
26 септември 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д - р Рената Дескоска, с.р.

__________
3171.
Врз основа на член 12 став (4) од Законот за бесплатна правна помош (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), министерот за
правда донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ТРОШКОВНИКОТ ЗА ОБЕМОТ
НА ИЗВРШЕНАТА РАБОТА ОД ЗДРУЖЕНИЈАТА
И ПРАВНИТЕ КЛИНИКИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува образецот на
трошковникот за обемот на извршената работа од здруженијата и правните клиники.
Член 2
Трошковникот за обемот на извршената работа од
здруженијата и правните клиники се поднесува на
Образец на трошковник за обемот на извршената работа од здруженијата и правните клиники, кој е даден во
прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за содржината на образецот на трошковникот за обемот на извршената работа од овластени здруженија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 65/10).
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-4046/1
26 септември 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д - р Рената Дескоска, с.р.

30 септември 2019

Бр. 199 - Стр. 17

Стр. 18 - Бр. 199

30 септември 2019

30 септември 2019

Бр. 199 - Стр. 19

3172.
Врз основа на член 16 став (4) од Законот за бесплатна правна помош (*) („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.101/19), министерот за правда донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА СЕКУНДАРНА ПРАВНА ПОМОШ

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за секундарна правна помош.

Член 2
Барањето за секундарна бесплатна правна помош се поднесува во печатена форма на Образец „Барање за
секундарна правна помош“, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за содржината на образецот на барањето за бесплатна правна помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 65/10).

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

Бр. 01-4048/1
26 септември 2019 година

Министер за правда,

Скопје

д - р Рената Дескоска, с.р.

Стр. 20 - Бр. 199

30 септември 2019

30 септември 2019

Бр. 199 - Стр. 21

Стр. 22 - Бр. 199

30 септември 2019

30 септември 2019

Бр. 199 - Стр. 23

Стр. 24 - Бр. 199

30 септември 2019

30 септември 2019

Бр. 199 - Стр. 25

Стр. 26 - Бр. 199

30 септември 2019

3173.
Врз основа на член 29 став (2) од Законот за бесплатна правна помош(*) („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 101/19), министерот за правда донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАTA И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
ВО РЕГИСТАРОТ НА АДВОКАТИ ЗА СЕКУНДАРНА ПРАВНА ПОМОШ

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за запишување во регистарот на адвокати за секундарна правна помош (во натамошниот текст: Регистар на адвокати).

Член 2
Барањето за запишување во регистарот на адвокати се поднесува на образец со формат А4 на бела хартија
кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за запишување во регистарот на адвокати за правна помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 65/10).

Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

Бр. 01-4049/1
26 септември 2019 година

Министер за правда,

Скопје

д - р Рената Дескоска, с.р.

30 септември 2019

Бр. 199 - Стр. 27

Стр. 28 - Бр. 199

30 септември 2019

30 септември 2019

Бр. 199 - Стр. 29

Стр. 30 - Бр. 199

30 септември 2019

Член 5

3174.
Врз основа на член 29 став (9) од Законот за бес-

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од

платна правна помош (*) („Службен весник на Репуб-

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“ бр. 101/19), министерот за

лика Северна Македонија“.

правда донесе
Бр. 01-4050/1
ПРАВИЛНИК

26 септември 2019 година

Министер за правда,

ЗА ФОРМАTA, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА

Скопје

д - р Рената Дескоска, с.р.
__________

ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА АДВОКАТИ ЗА
СЕКУНДАРНА ПРАВНА ПОМОШ

3175.
Врз основа на член 33 став (3) од Законот за бес-

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на регистарот на адвокати за

платна правна помош (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), министерот за
правда донесе

секундарна правна помош (во натамошниот текст: реПРАВИЛНИК

гистар).

ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ТРОШКОВНИКОТ ЗА ДАДЕНАТА
Член 2

СЕКУНДАРНА ПРАВНА ПОМОШ ОД АДВОКАТ

Регистерот се води во електронска форма.
Член 1
Член 3

Со овој правилник се пропишува образецот на

Регистерот ги содржи следните податоци:

трошковникот за дадената секундарна правна помош

- податоци за адвокатот (име и презиме на адвока-

од адвокат.

тот, адреса на живеење, фиксен телефонски број, моЧлен 2

билен телефон, е-пошта);
- седиште на канцеларијата, адреса за примање на

Трошковникот за дадената правна помош од адво-

писмена (фиксен телефонски број во канцеларијата, е-

кат се поднесува на Образец, кој е даден во Прилог и е

пошта);

составен дел на овој правилник.

- број и датум на решение за упис во Именикот
Член 3

на адвокати на Адвокатска комора на Република Северна Македонија, како и број и датум на лиценца за

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за содржината на об-

работа;
- број и датум на решение за запишување на адвока-

разецот на трошковникот за обемот на извршената работа од адвокат („Службен весник на Република Маке-

тот во регистарот;
- број и датум на решение за бришење на адвокатот

донија“ бр. 65/10).

од р егистарот и
Член 4

- забелешка (во која се наведува правната област/подобласт за која адвокатот е заинтересиран за давање на секундарна правна помош).

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Член 4
Податоците во регистарот се ажурираат тековно
преку пријавување на промени од страна на адвокатот.

Бр. 01-4051/1
26 септември 2019 година

Министер за правда,

Скопје

д - р Рената Дескоска, с.р.

30 септември 2019

Бр. 199 - Стр. 31

Стр. 32 - Бр. 199

30 септември 2019

3176.
Врз основа на член 39 став (6) од Законот за бесплатна правна помош (*) („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 101/19), министерот за правда донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОСТАВЕНИОТ ТРОШКОВНИК ОД СТРАНА НА АДВОКАТОТ ЗА ДАДЕНАТА
ПРАВНА ПОМОШ НА ДЕЦА

Член 1
Со овој правилник се пропишува образецот на доставениот трошковник од страна на адвокатот за дадената правна помош деца.

Член 2
Трошковникот за дадената правна помош на деца од адвокат се поднесува на Образец кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

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

Бр. 01-4052/1
26 септември 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д - р Рената Дескоска, с.р.

30 септември 2019

Бр. 199 - Стр. 33

Стр. 34 - Бр. 199

30 септември 2019

3177.
Врз основа на член 40 став (5) од Законот за бесплатна правна помош (*) („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 101/19), министерот за правда донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ ВО ПОСТАПКА
ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО НА АЗИЛ

Член 1
Со овој правилник се пропишува образецот на барањето за бесплатна правна помош во постапка за признавање на право на азил.

Член 2
Барањето за бесплатна правна помош во постапка за признавање на право на азил се поднесува писмено,
на образец, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

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

Бр. 01-4053/1
26 септември 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д - р Рената Дескоска, с.р.

30 септември 2019

Бр. 199 - Стр. 35

Стр. 36 - Бр. 199

30 септември 2019

30 септември 2019

Бр. 199 - Стр. 37

Стр. 38 - Бр. 199

30 септември 2019

30 септември 2019

Бр. 199 - Стр. 39

3178.
Врз основа на член 40 став (13) од Законот за бесплатна правна помош (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), министерот за правда донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ТРОШКОВНИКОТ ЗА ДАДЕНАТА СЕКУНДАРНА ПРАВНА ПОМОШ ОД СТРАНА
НА АДВОКАТ ВО ПОСТАПКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО НА АЗИЛ

Член 1
Со овој правилник се пропишува образецот на трошковникот за дадената секундарна правна помош од
страна на адвокат во постапка за признавање на право на азил.

Член 2
Трошковникот за дадената правна помош од адвокат се поднесува на Образец кој е даден во Прилог и е
составен дел на овој правилник.

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

Бр. 01-4054/1
26 септември 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д - р Рената Дескоска, с.р.

Стр. 40 - Бр. 199

30 септември 2019

30 септември 2019

Бр. 199 - Стр. 41

Ако постапката за која се бара секундарна правна

3179.
Врз основа на член 30 став (3) од Законот за бес-

помош се води или треба да се води на подрачје кое

платна правна помош (*) („Службен весник на Репуб-

е надвор од подрачјето на кое барателот има живеа-

лика Северна Македонија“ бр. 101/19), министерот за

лиште или престојувалиште, во тој случај овластено-

правда донесе

то службено лице од подрачното одделение каде е
поднесено барањето за секундарна правна помош
ПРАВИЛНИК

треба да назначи адвокат од листата на адвокати на

ЗА НАЧИНОТ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА АДВОКАТ

адвокатската заедница која се наоѓа на подрачјето
каде се наоѓа седиштето на органот кој постапува
или треба да постапува, во координација и соработка

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот за назначување на адвокат од страна на овластено службено
лице на Министерството за правда при одобрено бара-

со овластеното службено лице од подрачното одделение кое се наоѓа на подрачјето каде се наоѓа адвокатската заедница.

ње за секундарна правна помош, како и при промена на
назначениот адвокат.

Член 3
Назначувањето на адвокат се врши по азбучен ред
од листата на адвокати кои по редослед се наоѓа по ад-

Член 2
Од страна на овластеното службено лице се назначува адвокат од листа на адвокати на адвокатска заедница која се наоѓа на подрачјето на кое барателот на
секундарна правна помош (во натамошниот текст: барател ) има живеалиште или престојувалиште и кои се
запишани во Регистарот на адвокати за секундарна

вокатот кој претходно е назначен за адвокат во постапката за одобрување на барањето за секундарна правна
помош.
Доколку барателот даде писмена изјава дека се
противи за назначувањето на адвокатот од став 1 на
овој член, од оправдани причини (недоверба стекната
од претходна правна работа, нетрпеливост и слично) во

правна помош (во понатамошниот текст: Регистар на

тој случај овластеното службено лице треба да го про-

адвокати).

должи назначувањето на адвокат кој редоследно доаѓа

Доколку од соодветната адвокатска заедница од

по адвокатот кој не е назначен.

ставот 1 на овој член, нема запишано адвокати во Регистарот на адвокати, тогаш овластеното службено лице треба да назначи адвокат од друга најблиска адвокатска заедница.

Член 4
Овластеното службено лице пред назначувањето
треба да стапи во контакт со адвокатот кој би требало

Доколку на барателот му е одобрена секундарна
правна помош во постапка која е веќе започната пред

да се назначи во постапка за одобрување на секундарна
правна помош.

надлежен суд или орган и има ополномоштен адвокат

Контактот се одвива на начин што овластеното

кој е запишан во Регистар на адвокати, тогаш овласте-

службено лице праќа известување по електронска пош-

ното службено лице треба да го назначи

истиот по

та која е наведена во Регистарот на адвокати и воедно

претходно дадена писмена изјава од барателот. Ова

го известува телефонски за потребата за назначување

назначување не влијае на претходно утврдениот редо-

за адвокат и заправното прашање кое е предмет на се-

след од член 3 од овој правилник.

кундарна правна помош.

Стр. 42 - Бр. 199

30 септември 2019

Член 2

За направеното известување, овластеното службено лице треба да состави службена белешка за назна-

(1) Овластените службени лица заради водење еви-

чување на адвокатот, на која се приклучува кон списи-

денција на податоците што се однесуваат на решавање

те на предметот за одобрената секундарна правна по-

на поднесените барања за секундарна правна помош

мош.

водат Уписник за секундарна правна помош (во натамошниот текст: Уписникот).
Член 5

(2) Уписникот може да се води во електронска или

Во случај на промена на назначениот адвокат, од
страна на овластеното службено лице

се назначува

хартиена форма на отпечатен образец, кој е даден во
Прилог бр.1 и е составен дел на овој правилник.

друг адвокат согласно одредбите од овој правилник.
Член 3
Член 6

(1) Уписникот започнува да се води на почетокот

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од

на секоја година, а

запишувањето на барањата во

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

Уписникот започнува со реден број 1. На крајот на те-

лика Северна Македонија“.

ковната година, заклучно со 31 декември, Уписникот
се заклучува.

Бр. 01-4062/1

(2) Уписникот се заклучува на начин што под по-

27 септември 2019 година

Министер за правда,

следниот реден број се става службена забелешка за

Скопје

д - р Рената Дескоска, с.р.

вкупниот број на примени барања во тековната година,

__________
3180.

датум на заклучување со зборови, реден број со кој се
заклучува Уписникот и потпис на овластеното службе-

Врз основа на член 23 став 13 од Законот за бесплатна правна помош (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), министерот за

но лице кое го води Уписникот.
(3) Уписникот се води и заклучува од страна на овластеното службено лице.

правда донесе
Член 4
ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА, ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО
СЕ ОДНЕСУВААТ НА РЕШАВАЊЕТО НА ПОД-

Од страна на овластеното службено лице, за решавањето на поднесените барања за секундарна правна
помош, се изготвува Извештај на образец, кој е даден
во Прилог бр. 2 и е составен дел на овој правилник.

НЕСЕНИТЕ БАРАЊА ЗА СЕКУНДАРНА ПРАВНА
ПОМОШ И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАИТЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината, формата и начинот на водење евиденција за податоците
што се однесуваат на решавањето на поднесените барања за секундарна правна помош како и содржината на
извештаите кои овластеното службено лице ги изготвува на секои шест месеци.

Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-4063/1
27 септември 2019 година

Министер за правда,

Скопје

д - р Рената Дескоска, с.р.

30 септември 2019

Бр. 199 - Стр. 43

Стр. 44 - Бр. 199

30 септември 2019

30 септември 2019

Бр. 199 - Стр. 45

3181.
Врз основа на член 11 став (12) од Законот за бесплатна правна помош (*) („Службен весник на Република Северна Македонија бр. 101/19), министерот за
правда донесе

Член 4
Од страна на Комисијата се разгледуваат само целосно пополнетите пријави заедно со потребните документи, поднесени во утврдениот рок согласно Законот
за бесплатна правна помош.

ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА РАСПИШУВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИОТ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ДАВАЊЕ НА ПРИМАРНА ПРАВНА ПОМОШ НА ОВЛАСТЕНИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА И ПРАВНИТЕ КЛИНИКИ ДАВАТЕЛИ НА ПРИМАРНА ПРАВНА ПОМОШ, ПРОВЕРКАТА НА ПОДНЕСЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, НАЧИНОТ НА БОДУВАЊЕ ПРИ ОЦЕНУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ И ВРШЕЊЕТО НА
КОНТРОЛА НА ТРОШЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА

Член 5
При оценување на пријавите, од страна на Комисијата се врши утврдување на фактичката состојба и бодување на поднесените пријави, и тоа:
- општествената корист од предложениот проект за
давање примарна правна помош преку јасни и остварливи цели и резултати - 20 бода,
- проценка на усогласеноста на проектните цели,
кои се состојат во олеснување на пристапот до правда,
со приоритетите утврдени во јавниот конкурс како и
начинот на кој што обезбедената примарна правна помош ќе овозможи остварување на правата на оние за
кои е наменета - 20 бода
- искуството во обезбедувањето на примарна правна помош на здружението, односно правната клиника,
како и на лицата кои ќе ја обезбедуваат – 20 бода,
- подрачјето на кое ќе се дава примарна правна помош со цел рамномерна регионална достапност - 30
бода,
- јасно дефинираните цели, активности и целни групи – 20 бода и
- оправданост и висина на предвидените трошоци
за обезбедување на бесплатната правна помош - 30
бода.

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на распишување и спроведување на јавниот конкурс, проверката на поднесените документи, начинот на бодување
при оценување на пријавите за доделување на финансиски средства за давање на примарна правна помош
на овластените здруженија и правните клиники и вршењето контрола на трошењето на средствата.
Член 2
Распишувањето на јавниот конкурс за доделување
на средства за давање на примарна правна помош се
спроведува од страна на Комисијата за распределба на
средства на овластени здруженија и правни клиники за
давање на примарна правна помош ( во натамошниот
текст: Комисијата) преку објавување на јавниот конкурс согласно Законот за бесплатна правна помош.
Член 3
На јавниот конкурс можат да се пријават здруженија запишани во Регистарот на здруженија овластени за
давање на примарна правна помош и правни клиники
за давање на примарна правна помош запишани во Регистарот на правни факултети овластени за давање на
примарна правна помош, што се водат од страна на
Министерството за правда.
Заинтересираните овластените здруженија и правните клиники за давање на примарна правна помош за
добивање финансиски средства за давање на примарна
правна помош се пријавуваат со поднесување на пријава во хартиена форма преку пошта или по електронски
пат преку веб страницата на Министерството за
правда, на образец даден во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 6
Контролата на трошењето на средствата доделени
за давање на примарна правна помош се врши преку
поднесување на тримесечен детален наративен и финансиски извештај до Министерството за правда од
страна на овластените здруженија и правните клиники,
кои потпишале договори за давање на примарна правна
помош со Министерството за правда, на образец кој е
даден во Прилог бр. 2 и е составен дел на овој правилник.
Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-4065/1
27 септември 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д - р Рената Дескоска, с.р.

Стр. 46 - Бр. 199

30 септември 2019

30 септември 2019

Бр. 199 - Стр. 47

Стр. 48 - Бр. 199

30 септември 2019
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3182.
Врз основа на член 12 став (4) од Законот за бесплатна правна помош (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19) , министерот за
правда донесе
ТАРИФА
ЗА НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТА
НА ЗДРУЖЕНИЈАТА И ПРАВНИТЕ КЛИНИКИ
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРИМАРНА ПРАВНА ПОМОШ
Член 1
Со оваа тарифа се определува надомест на трошоците за работа на здруженијата и правните клиники за
вршење на работи на примарна правна помош.
Член 2
Надомест на трошоците за работа на здруженијата
и правните клиники за вршење на работи на примарна
правна помош се определува со бодови и тоа:
- за иницијален правен совет за правото на користење на бесплатна правна помош - 5 бода;
- за општа правна информација – 10 бода;
- за општ правен совет – 20 бода;
- за правна помош при комплетирање на барањето
за секундарна правна помош – 40 бода.
- за правна помош при пополнување на формулари,
обрасци издадени од управен орган во управна постапка за социјална заштита и заштита на правата на децата; пензиско, инвалидско и здравствено осигурување; заштита на жртви на родово базирано насилство
и семејно насилство; постапка за упис во матична книга на родени; стекнување со документи за лична идентификација и државјанство – 40 бода и
- за составување на претставки до Комисијата за
заштита од дискриминација и до Народниот правобранител на Република Северна Македонија барања за
заштита на слободи и права до Уставниот суд на Република Северна Македонија – 80 бода.
Вредноста на бодот изнесува 25 денари.
Пресметувањето на надоместокот се врши во денари, а плаќањето е на жиро-сметката на здружението
односно правниот факултет.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на оваа тарифа
престанува да важи Тарифата за надоместок на трошоците за работа на здруженијата за вршење на работи на
претходна правна помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.65/10).
Член 4
Оваа тарифа влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 01-4047/1
26 септември 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д - р Рената Дескоска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО
3183.
Врз основа на член 149 став (2) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12,
155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ВРЕМЕТО НА ЛЕТАЊЕ И ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ОДМОРОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЕКИПАЖОТ НА
ВОЗДУХОПЛОВ
Член 1
Во Правилникот за организацијата на работното
време, времето на летање и времетраењето на одморот
на членовите на екипажот на воздухоплов („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 13/15), во членот
2 точки (8) и (13) зборовите: „Република Македонија“
се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 10-1156/3
24 септември 2019 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за цивилно воздухопловство,
д-р Томислав Тунтев, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3184.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16
и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник
на РМ“ бр. 96/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.
96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на
највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на
РСМ“ бр. 103/2019), а имајќи ги во предвид Законот за
акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001...120/18
и „Службен весник на РСМ“ бр.108/2019), Законот за
данокот на додадена вредност („Службен весник на
РМ“ бр. 44/99...198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.
98/2019 и 124/2019), Законот за животната средина
(„Службен весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на
нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз
и/или производство на нафтени деривати („Службен
весник на РМ“ бр.138/09...51/14), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 30.9.2019 година, донесе

30 септември 2019

Бр. 199 - Стр. 55

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ
Член 1
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените
деривати и горива за транспорт, изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
Дизел
гориво
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

68,50 (денари/литар)
71,00 (денари/литар)
63,00 (денари/литар)
52,50 (денари/литар)
33,158 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со
нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги
формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од став (1) од овој член.
(3) Највисоките малопродажни цени формирани
согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо
со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.
(4) Во највисоките малопродажни цени формирани
согласно овој член содржан е данокот на додадена
вредност согласно Законот за данокот за додадена
вредност.
Член 2
(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1
од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни
цени, кои изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

28,808 (денари/литар)
30,648 (денари/литар)
31,320 (денари/литар)
31,539 (денари/литар)
26,010 (денари/килограм)

Член 3
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука, содржан е и највисокиот надоместок за големопродажна маржа во износ од 1,20
денари/литар, односно 1,20 денари/килограм за мазутот М-1 НС.
Член 4
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука, содржан е надоместокот за
највисока малопродажна маржа за Еуросупер БС-95,
Еуросупер БС-98 и Еуродизел БС (Д-Е V) во износ од
4,60 денари/литар, односно за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
во износ од 4,52 денари/литар, и вклучени транспортни

трошоци од склад до бензински станици во износ од
0,75 денари/литар за сите нафтени деривати, со исклучок за мазутот М-1 НС.
Член 5
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за
финансирање на активностите во областа на животната
средина кои согласно Законот за животната средина го
плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
Дизел
гориво
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

0,080 (денари/литар)
0,080 (денари/литар)
0,030 (денари/литар)
0,040 (денари/литар)
0,050 (денари/килограм)

Член 6
Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:
- Моторен бензин
ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин
ЕУРОСУПЕР БС - 98
Дизел
гориво
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

-

0,890 (денари/литар)

-

0,890 (денари/литар)

-

0,300 (денари/литар)

-

0,300 (денари/литар)
0,740 (денари/килограм)

Член 7
Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

21,723(денари/литар)
22,001 (денари/литар)
15,190 (денари/литар)
6,143 (денари/литар)
0,100 (денари/килограм)

Член 8
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 1.10.2019 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија.
Бр. 02-3113/1
30 септември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
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