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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

142. 

Врз основа на член 70 став (7) од Законот за безбед-

ност на храната („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 

72/15, 129/15, 213/15 , 39/16 и 64/18), директорот на 

Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА КОНТРОЛА И ПРЕВЕНТИВА НА ОДДЕЛНИ 

ФИЗИЧКИ, ХЕМИСКИ И БИОЛОШКИ ОПАСНОС-

ТИ ВО ОПРЕДЕЛЕНИ ВИДОВИ ИЛИ КАТЕГОРИИ  

ХРАНА ЗА 2019 ГОДИНА 

 

I 

Средствата за реализација на оваа програмата се ут-

врдени во Буџет на Република Македонија за 2019 го-

дина, раздел 14005, Програма 3, Потпрограма 30, став-

ка 464, сметка 637, од 2019 година во износ од 

2.160.000,00 денари. 

 

II 

Реализацијата на оваа програма ќе биде остварена 

со склучување на договор со  овластени лаборатории 

кои со анализа на земените мостри ќе ги утврдуваат па-

раметрите дадени во Прилозите 1, 2, 3, 4, 5 и 6 кои се 

составен дел на оваа  програма. Мострите за контрола 

ќе ги земаат инспекторите за храна во присуство  на 

официјалниот претставник на Агенцијата за храна и ве-

теринарство задолжен за спроведување на оваа прог-

рама.  

 

III 

Целта на оваа програма е контрола и превентива  на  

одделни физички, хемиски и биолошки опасности  во 

определени видови или категории храна, како што се: 

- функционални класи на прехранбени адитиви  

(засладувачи, бои, конзерванси, антиоксиданси, регула-

тори, агенси, засилувачи, стабилизатори, згуснувачи 

итн).  

- нутритивните состојки на одделни видови храна и 

- други контаминенти кои претставуваат  опасност 

по безбедност на храната. 

Категории  на храна, определени со регистерски 

броеви согласно Правилникот за адитивите кои се 

употребуваат во храната*, кои што ќе се испитуваат се 

следните: 

Рег бр. Категории на храна/име 

-03  Мраз за јадење (сладоледи) 

-06.3 Житарки за појадок 

-07  Пекарски производи,  

-08  Месо (месни преработки) 

-13  Храна наменета за посебна нутритивна употреба 

-14 Пијалоци, и 

-15 Готови за јадење, закуски и грицки. 

 

IV 

Контролата и превентивата на  одделни физички, 

хемиски и биолошки опасности во определени видови 

или категории храна за 2019 година се состои од: 

IV.1. Контрола на прехранбени адитиви во мраз за 

јадење (сладоледи); 

IV.2. Контрола на прехранбени адитиви во житар-

ки за појадок; 

IV.3. Контрола на прехранбени адитиви во пекар-

ски производи; 

IV.4. Контрола на прехранбени адитиви во  месни 

преработки; 

IV.5. Контрола на прехранбени адитиви во храна 

наменета за посебна нутритивна употреба; 

IV.6. Контрола на прехранбени адитиви во пија-

лоци и 

IV.7. Контрола на прехранбени производи -Гото-

ви за јадење, закуски и грицки и контрола кои постои 

сомнеж дека содржат состојки кои не се дадени во оз-

начувањето на храната или други нови  опасности кои 

се создаваат во текот на производството. 

 

IV.1 

КОНТРОЛА  И ПРЕВЕНТИВА НА ПРЕХРАНБЕНИ 

АДИТИВИ ВО МРАЗ ЗА ЈАДЕЊЕ 

(СЛАДОЛЕДИ)  /Рег. Бр.03/ 

 

Контролата и превентивата  на прехранбени адити-

ви во мраз за јадење (сладоледи) се однесува на  кате-

гории на  храна под регистерски бр. 03 утврдени  сог-

ласно Правилникот за адитивите кои се употребуваат 

во храната* и тоа за адитивите  дадени во Прилог 1 од  

оваа програма. 

За спроведување на контролата од став 1 на овој 

дел ќе се извршат следните лабораториски испитувања 

и тоа:  

Број на мостри                                                 60 

Број на  максимално предвидени адитиви              19 

Број на просечно додадени адитиви /ед. производ       4 

Број на анализи (60х4)                               240 

За спроведување на контролата од став 1 на овој 

дел се предвидени средства во износ од 240.000 де-

нари. 

Контролата и превентивата на прехранбени адити-

ви во мраз за јадење (сладоледи) треба да е во соглас-

ност со критериумите утвредени во Правилникот за 

адитивите што можат да се употребуваат во производ-

ство на храна* и Правилникот за специфичните крите-

риуми и барања за чистота на адитивите*.  



21 јануари 2019  Бр. 13 - Стр. 3 

 
 

IV.2 

КОНТРОЛА И ПРЕВЕНТИВА НА ПРЕХРАНБЕНИ 

АДИТИВИ  ВО ЖИТАРКИ     

ЗА ПОЈАДОК  /Рег.Бр. 06.3/ 

 

Контролата и превентивата  на прехранбени адити-

ви во житарки за појадок се однесува на категории на  

храна под регистерски бр. 06.3 утврдени  согласно Пра-

вилникот за адитивите кои се употребуваат во храната* 

и тоа за адитивите  дадени во Прилог 2 од  оваа програ-

ма. 

За спроведување на контролата од став 1 на овој 

дел ќе се извршат следните лабораториски испитувања 

и тоа:  

Број на мостри                                                 60 

Број на  максимално предвидени адитиви             16 

Број на просечно додадени адитиви /ед. производ  3 

Број на анализи (60х3)                               180 

За спроведување на контролата од став 1 на овој 

дел се предвидени средства во износ од  180.000  де-

нари. 

Контролата и превентивата на прехранбени адити-

ви во житарки за појадок треба да е во согласност со 

критериумите утвредени во Правилникот за адитивите 

што можат да се употребуваат во производство на 

храна*  и Правилникот за специфичните критериуми и 

барања за чистота на адитивите*.  

 

IV.3. 

КОНТРОЛА НА ПРЕХРАНБЕНИ АДИТИВИ ВО ПЕКАРСКИ  

ПРОИЗВОДИ /Рег.Бр.07/ 

 

Контролата и превентивата  на прехранбени адити-

ви во пекарски производи се однесува на категории на  

храна под регистерски бр. 07 утврдени  согласно Пра-

вилникот за адитивите кои се употребуваат во храната* 

и тоа за адитивите  дадени во Прилог 3 од  оваа програ-

ма. 

За спроведување на контролата од став 1 на овој 

дел ќе се извршат следните лабораториски испитувања 

и тоа:  

Број на мостри                                                60 

Број на  максимално предвидени адитиви             48 

Број на просечно додадени адитиви /ед. производ 5 

Број на анализи (60х5)                               300 

За спроведување на контролата од став 1 на овој 

дел се предвидени средства во износ од 300.000  де-

нари. 

Контролата и превентивата на прехранбени адити-

ви во пекарски производи треба да е во согласност со 

критериумите утвредени во Правилникот за адитивите 

што можат да се употребуваат во производство на 

храна*  и  Правилникот за специфичните критериуми и 

барања за чистота на адитивите*.  

IV.4. 

КОНТРОЛА НА ПРЕХРАНБЕНИ АДИТИВИ ВО МЕСО 

/МЕСНИ ПРЕРАБОТКИ/ Рег. Бр. 08 

 

Контролата и превентивата  на прехранбени адити-

ви во месни преработки се однесува на категории на  

храна под регистерски бр. 08 утврдени  согласно Пра-

вилникот за адитивите кои се употребуваат во храната* 

и тоа за адитивите  дадени  во Прилог  4 од оваа прог-

рама. 

За спроведување на контролата од став 1 на овој 

дел ќе се извршат следните лабораториски испитувања 

и тоа:  

Број на мостри                                               100 

Број на  максимално предвидени адитиви              24 

Број на просечно додадени адитиви /единечен про-

извод                                                           8 

Број на анализи (100х8)                                    800 

За спроведување на контролата од став 1 на овој 

дел се предвидени средства во износ од 640.000 де-

нари. 

Контролата и превентивата на прехранбени адити-

ви во месо и месни преработки треба да е во соглас-

ност со критериумите утвредени во Правилникот за 

адитивите што можат да се употребуваат во производ-

ство на храна*  и Правилникот за специфичните крите-

риуми и барања за чистота на адитивите*.  

 

IV.5. 

КОНТРОЛА НА ПРЕХРАНБЕНИ АДИТИВИ ВО 

ХРАНА НАМЕНЕТА ЗА ПОСЕБНА НУТРИТИВНА  

УПОТРЕБА /Рег.Бр.13/ 

 

Контролата и превентивата  на прехранбени адити-

ви во храна наменета за посебна нутритивна употреба 

се однесува на  категории на  храна под регистерски 

бр. 13 утврдени  согласно Правилникот за адитивите 

кои се употребуваат во храната* и тоа за адитивите  да-

дени во Прилог  5 од оваа програма. 

За спроведување на контролата од став 1 на овој 

дел ќе се извршат следните лабораториски испитувања 

и тоа:  

Број на мостри                                                 60 

Број на  максимално предвидени адитиви              26 

Број на просечно додадени адитиви /единечен про-

извод                                                                    5 

Број на анализи (60х5)                               300 

За спроведување на контролата од став 1 на овој 

дел се предвидени средства во износ од 300.000 де-

нари. 
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Контролата и превентивата на прехранбени адити-

ви во храна наменета за посебна нутритивна употреба 

треба да е во согласност со критериумите утвредени во 

Правилникот за адитивите што можат да се употребу-

ваат во производство на храна*, Правилникот за специ-

фичните критериуми и барања за чистота на адити-

вите*, Правилникот за посебните барања за безбедност 

на храната за посебна нутритивна употреба*, Правил-

никот за посебните барања за безбедност на храната за 

посебна нутритивна употреба - млечна храна за доен-

чиња* и Правилникот  за посебните барања за безбед-

ност на храната за посебна нутритивна употреба - пре-

работена храна на житна основа и детска храна за до-

енчиња и мали деца*. 

 

IV. 6 

КОНТРОЛА НА ПРЕХРАНБЕНИ АДИТИВИ ВО ПИЈАЛОЦИ 

/Рег. Бр. 14/ 

 

Контролата и превентивата  на прехранбени адити-

ви во пијалоци се однесува на  категории на  храна под 

регистерски бр. 14 утврдени  согласно Правилникот за 

адитивите кои се употребуваат во храната* и тоа за 

адитивите  дадени во Прилог 6 од  оваа програма. 

За спроведување на контролата од став 1 на овој 

дел ќе се извршат следните лабораториски испитувања 

и тоа:  

Број на мостри                                               100 

Број на  максимално предвидени адитиви              41 

Број на просечно додадени адитиви /единечен про-

извод                                                           3 

Број на анализи (100х3)                                    300 

За спроведување на контролата од став 1 на овој 

дел се предвидени средства во износ од 300.000 де-

нари. 

Контролата и превентивата на прехранбени адити-

ви во пијалоци треба треба да е во согласност со крите-

риумите утвредени во Правилникот за адитивите што 

можат да се употребуваат во производство на храна*   

и  Правилникот за специфичните критериуми и барања 

за чистота на адитивите*.  

 

IV.7. 

КОНТРОЛА И ПРЕВЕНТИВА НА ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ ЗА -ГОТОВИ ЗА ЈАДЕЊЕ ЗАКУСКИ И 

ГРИЦКИ, И ЗА ДРУГИ КОИ ПОСТОИ СОМНЕЖ ДЕ-

КА СОДРЖАТ СОСТОЈКИ КОИ НЕ СЕ ДАДЕНИ ВО 

ОЗНАЧУВАЊЕТО  НА ХРАНАТА ИЛИ  ДРУГИ  

НОВИ ОПАСНОСТИ  /Рег. Бр.15/ 

 

Контролата и превентивата на прехранбени произ-

води -Готови за јадење, закуски и грицки  се однесува 

на  категории на  храна под регистерски бр. 15  од Пра-

вилникот за адитивите кои се употребуваат во храната*  

и за сите останати категории  на храна кај  кои постои 

сомнеж дека содржат состојки кои не се наведени во 

означувањето на храната или други нови опасности, 

при што лабораториски ќе се испитува составот на про-

изводите од следните категории и тоа: 

- Контрола и превентива на присуство на акрила-

мид во -готови за јадење, закуски и грицки, 

- други прехранбени производи ( RASFF/ Систем за 

брзо известување за храна и храна за животни). 

За спроведување на контролата од став 1 на овој 

дел се предвидени средства во  вкупен износ од 

200.000 денари. 

Број на мостри                                         (30+10) 40 

Број на  максимално дозволени адитиви / 

Број на просечно додадени адитиви /единечен про-

извод                                                               / 

Број на анализи                                     30 + 50 

Предвидени вкупно средства           150.000 + 50.000  

      200.000 денари 

За спроведување на оваа контрола и превентива 

предвидени се лабораториски  испитувања  на акрила-

мид на 30 мостри од храна на -готови за јадење, закус-

ки и грицки, со планирана 1 анализа/мостра при што 

што се предвидени средства во износ од  150.000  дена-

ри и други прехранбени производи по информации до-

биени од RASFF системот со 10 мостри  и  планирани 

50 анализи ( 5 анализи/мостра),  во износ од   50.000 де-

нари. 

Постапката на контрола ќе се извршува врз основ 

на проверка на регистрите на одобрени производи 

или определување на можен ризик од појава на опас-

ност од непријавена, неодобрена состојка или новос-

оздадена состојка во производот во текот на произ-

водството. 

 

V 

За реализација на оваа програма се грижи Агенција-

та за храна и ветеринарство. 

 

VI 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 02-27/2 Агенција за храна 

11 јануари 2019 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 



21 јануари 2019  Бр. 13 - Стр. 5 

 
 

 
 



 Стр. 6 - Бр. 13                                                                                     21 јануари 2019 
 



21 јануари 2019  Бр. 13 - Стр. 7 

 
 



 Стр. 8 - Бр. 13                                                                                     21 јануари 2019 
 



21 јануари 2019  Бр. 13 - Стр. 9 

 
 



 Стр. 10 - Бр. 13                                                                                     21 јануари 2019 
 



21 јануари 2019  Бр. 13 - Стр. 11 

 
 



 Стр. 12 - Бр. 13                                                                                     21 јануари 2019 
 



21 јануари 2019  Бр. 13 - Стр. 13 

 
 



 Стр. 14 - Бр. 13                                                                                     21 јануари 2019 
 



21 јануари 2019  Бр. 13 - Стр. 15 

 
 



 Стр. 16 - Бр. 13                                                                                     21 јануари 2019 
 



21 јануари 2019  Бр. 13 - Стр. 17 

 
 



 Стр. 18 - Бр. 13                                                                                     21 јануари 2019 
 



21 јануари 2019  Бр. 13 - Стр. 19 

 
 



 Стр. 20 - Бр. 13                                                                                     21 јануари 2019 
 



21 јануари 2019  Бр. 13 - Стр. 21 

 
 



 Стр. 22 - Бр. 13                                                                                     21 јануари 2019 
 



21 јануари 2019  Бр. 13 - Стр. 23 

 
 



 Стр. 24 - Бр. 13                                                                                     21 јануари 2019 
 



21 јануари 2019  Бр. 13 - Стр. 25 

 
 



 Стр. 26 - Бр. 13                                                                                     21 јануари 2019 
 



21 јануари 2019  Бр. 13 - Стр. 27 

 
 



 Стр. 28 - Бр. 13                                                                                     21 јануари 2019 
 



21 јануари 2019  Бр. 13 - Стр. 29 

 
 



 Стр. 30 - Бр. 13                                                                                     21 јануари 2019 
 



21 јануари 2019  Бр. 13 - Стр. 31 

 
 



 Стр. 32 - Бр. 13                                                                                     21 јануари 2019 
 



21 јануари 2019  Бр. 13 - Стр. 33 

 
 



 Стр. 34 - Бр. 13                                                                                     21 јануари 2019 
 



21 јануари 2019  Бр. 13 - Стр. 35 

 
 



 Стр. 36 - Бр. 13                                                                                     21 јануари 2019 
 



21 јануари 2019  Бр. 13 - Стр. 37 

 
 



 Стр. 38 - Бр. 13                                                                                     21 јануари 2019 
 



21 јануари 2019  Бр. 13 - Стр. 39 

 
 



 Стр. 40 - Бр. 13                                                                                     21 јануари 2019 
 



21 јануари 2019  Бр. 13 - Стр. 41 

 
 



 Стр. 42 - Бр. 13                                                                                     21 јануари 2019 
 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

143. 

Регулаторната комисија за енергетика и водни ус-

луги 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, 171/17 и 120/18), 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, 189/16 и 198/18), Законот за жи-

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

81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 

123/12,  93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 

39/16 и 99/18) и Уредбата за начинот на утврдување, 

пресметување и уплатување на надоместокот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати што се 

плаќаат при увоз и/или производство на нафтени дери-

вати (“Службен весник на РМ“ бр. 138/09, 52/11 и 

51/14), на седницата одржана на 21.01.2019 година, до-

несе 

 

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 наф-

тени деривати така што највисоките производни цени 

да изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини  ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 25,333 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 26,993 

   

б) Дизел гориво  ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 30,425 

 

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 29,894 

   

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 23,729 

 

Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 

натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-

те  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 61,00 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 63,00 

   

б) Дизел гориво                                                                                                     ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 58,50 

 

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 47,50 

 

г) Мазут 

  

ден/кг 

- М-1 НС до 29,522 

 

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 по-

ниски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит понис-

ки (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната  табела 

и да изнесуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-

делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-

на од групите на цени определени согласно оваа од-

лука. 

 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 ма-

зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-

ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-

зутот 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 об-

врзниците утврдени со овој закон и тоа: 



21 јануари 2019  Бр. 13 - Стр. 43 

 
 

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 За-

конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-

ривати 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 сог-

ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини  ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 21,692 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 21,727 

 

б) Дизел гориво 

  

ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 

до 15,121 

в) Масло за горење  ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 6,320 

   

г) Мазут  ден/кг 

- М-1 НС до 0,100 

 

Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот  2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 

поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-

несуваат: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 22.1.2019 го-

дина и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“ и на веб-страницата на Регула-

торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-

публика Македонија. 

 

Бр. 02-100/1  

21 јануари 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

144. 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 

50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 

11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството 

за труд и социјална политика 

 

О Б Ј А В У В А 

 

1. Стапката на трошоците на живот за месец декем-

ври 2018 година, во однос на месец ноември 2018 го-

дина, е пониска за 0,2%. 

2. Исплатата на платите за месец декември 2018 го-

дина, во однос на месец ноември 2018 година, работо-

давачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија, ја вршат на нивото 

на правото утврдено за претходниот месец. 

 

 Министер 

 за труд и социјална политика, 

 Мила Царовска, с.р. 
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