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У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ОТУЃУВАЊЕ, 
ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП И КРАТКОТРАЕН ЗАКУП, НА ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО ЈАВНО НАДДАВА-
ЊЕ, ПО ПАТ НА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ И СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА, ВИСИ-
НАТА НА ТРОШОЦИТЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ОТУЃУВАЊЕТО И ДАВАЊЕТО ПОД 
ЗАКУП, КАКО И ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО И НА ЗАКУПНИНАТА 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
965. 
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Бр.51-1770/1                                                                              Претседател на Владата 
27 март 2011 година                                                                    на Република Македонија, 

   Скопје                                                                                  м-р Никола Груевски, с.р. 
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966. 
Врз основа на член 20, став 1  од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/2005 
и 150/2007), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 22.3.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ 
СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му 
престанува користењето на недвижни ствари и тоа: 

- земјиште со вкупна површина од 6 439 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.79 и бр.80, Катастарска 
општина Степанце (Жегљане), евидентирано во Имо-
тен лист бр. 21, викано место Шанци, сопственост на 
Република Македонија; 

- земјиште со вкупна површина од 46 470 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.185, Катастарска оп-
штина Огњанци (Огњанци), евидентирано во Имотен 
лист бр. 579, викано место Голема Нива, сопственост 
на Република Македонија; 

- земјиште со вкупна површина од 39 997 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.488/2, Катастарска оп-
штина Мршевци, (комплекс Курило), евидентирано во 
Имотен лист бр. 413, викано место Курилово, сопстве-
ност на Република Македонија; 

- земјиште со вкупна површина од 1 403 м2, лоцирано 
на Катастарска парцела бр.22694/1, улица Железничка и 
бр.22695/2, викано место Железничка, Катастарска оп-
штина Куманово (Влашки Рид), евидентирано во Имотен 
лист бр. 45567, сопственост на Република Македонија; 

- земјиште со вкупна површина од 78 412 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.2593, викано место Па-
рамида и бр.8338, улица 120, Катастарска општина Ку-
маново (Рајкова куќа 1 и 2), евидентирано во Имотен 
лист бр. 11065, сопственост на Република Македонија; 

- земјиште со вкупна површина од 348 826 м2, лоцира-
но на Катастарска парцела бр.22/1, викано место Рупа, 
бр.29/203, бр.30/1, викано место Грудајца, бр.32/1, викано 
место Д.Бањица и бр.33/1, викано место Луковец, Катастар-
ска општина Бањица-поединеч (Бањица), евидентирано во 
Имотен лист бр. 72, сопственост на Република Македонија; 

- земјиште со вкупна површина од 1 005 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.172/1, Катастарска оп-
штина Крнево (Крњево), евидентирано во Имотен лист 
бр. 225, викано место Плоштова, сопственост на Репуб-
лика Македонија; 

- земјиште со вкупна површина од 4 596 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.1129/14 и бр.1129/16, 
Катастарска општина Глишиќ (Глишиќ), евидентирано 
во Имотен лист бр. 1631, викано место Браненикот, 
сопственост на Република Македонија; 

- земјиште со вкупна површина од 5 668 м2, лоцирано 
на Катастарска парцела бр.1406, Катастарска општина Рож-
ден (Рожден), евидентирано во Имотен лист бр. 41, викано 
место Село, сопственост на Република Македонија; 

- земјиште со вкупна површина од 5 413 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.792/1, Катастарска оп-
штина Мрежичко (Мрежичко), евидентирано во Имо-
тен лист бр. 15, викано место Село, сопственост на Ре-
публика Македонија; 

- земјиште со вкупна површина од 12 517 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.651, Катастарска оп-
штина Конопиште (караула Конопиште), евидентирано 
во Имотен лист бр. 324, викано место Село, сопстве-
ност на Република Македонија; 

- земјиште со вкупна површина од 33 233 м2, еви-
дентирано во Имотен лист бр. 485, лоцирано на Ката-
старска парцела бр.1540/2, бр.1540/3, викано место 
Стари Гајтанец и бр.1549/2, викано место Стамболджи-
ев мост Катастарска општина Големо Коњари 1 (Сла-
веј), сопственост на Република Македонија; 

- земјиште со вкупна површина од 28 282 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.7136, Катастарска оп-
штина Струмица (Убојно), евидентирано во Имотен 
лист бр. 5694, викано место Джин Дол, сопственост на 
Република Македонија; 

- земјиште со вкупна површина од 7 495 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.4282, Катастарска оп-
штина Пирава вон град (Пирава), евидентирано во 
Имотен лист бр. 1103, викано место Ајродрум, сопст-
веност на Република Македонија; 

- земјиште со вкупна површина од 154 088 м2, ло-
цирано на Катастарска парцела бр.1/2, Катастарска оп-
штина Ржаничино (Свињарска фарма), евидентирано 
во Имотен лист бр. 500, викано место, Гелдија, сопс-
твеност на Република Македонија; 

- земјиште со вкупна површина од 949 789 м2, ло-
цирано на Катастарска парцела бр.497/2 и бр.1219, Ка-
тастарска општина Д Лакочереј (Лакочереј), евиденти-
рано во Имотен лист бр. 2, викано место Габавци, сопс-
твеност на Република Македонија; 

- земјиште со вкупна површина од 29 618 м2, лоцирано 
на Катастарска парцела бр.22, бр.23, викано место Чатал 
Чешма и бр.26/2, викано место Туртел Катастарска општи-
на Вртешка (Плачковица Штип), евидентирано во Имотен 
лист бр. 209, сопственост на Република Македонија и 

- земјиште со вкупна површина од 7 309 м2, лоци-
рано на Катастарска парцела бр.16761/1, Катастарска 
општина Куманово (Дом на АРМ), евидентирано во 
Имотен лист бр. 45870, викано место ЈНА, сопственост 
на Република Македонија. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр.51-1611/1                      Заменик на претседателот 

22 март 2011 година                на Владата на Република   
   Скопје                                         Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
967. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 
54/2007), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 22.3.2011 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 51-1667/1 ОД 23.03.2010 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТУРИЗАМ, УГОСТИ-
ТЕЛСТВО И УСЛУГИ „МАСТЕРБЕТ“ ДОО СКОПЈЕ 
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА  ПОСЕБНИ  

ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 
1. Во Лиценцата под број 51-1667/1 од 23.3.2010 годи-

на, издадена на Друштвото за туризам, угостителство и 
услуги „Мастербет“ ДОО Скопје, за постојано приредува-
ње на посебни игри на среќа во автомат клуб, во точката 1 
зборот „ДОО“  се заменува со зборот „ДООЕЛ“. 
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2. Во точката 3 бројот „17“ се заменува со бројот „14“. 
3. Ова изменување на лиценца се објавува во 

„Службен весник на Република Македонија”. 
 
Бр.51-1548/1                      Заменик на претседателот 

5 март 2011 година                  на Владата на Република   
   Скопје                                         Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
968. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 
54/2007), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 22.3.2011 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-7003/1 ОД 9.1.2009 ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУ-
ГИ „АПЕКС МК“ ДОО СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА 

ВО АВТОМАТ КЛУБ 
 

1. Во Лиценцата под број 19-7003/1 од 9.1.2009 го-
дина, издадена на Друштвото за трговија и услуги 
„АПЕКС МК“ ДОО Скопје, за постојано приредување 
на посебни игри на среќа во автомат клуб,  во точката 3 
бројот: „20“ се заменува со бројот: „16“. 

2. Ова изменување на лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
Бр.51-1549/1                      Заменик на претседателот 

5 март 2011 година                  на Владата на Република   
   Скопје                                         Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
969. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 10/1997, 54/1997, 13/2001, 2/2002 и 
54/2007), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 22.3.2011 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИЦЕНЦА  

ПОД БРОЈ 19-4786/1 ОД 22.12.2005  ГОДИНА ИЗДА-
ДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА УГОСТИТЕЛСТВО, ТУ-
РИЗАМ И УСЛУГИ „МАКОТЕН“ ДООЕЛ ГЕВГЕЛИ-
ЈА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО ИГРАЧНИЦА (КАЗИНО) ШТО 
СЕ НАОЃА ВО ХОТЕЛСКИОТ КОМПЛЕКС „ФЛА-
МИНГО“ ВО ГЕВГЕЛИЈА, ГРАНИЧЕН ПРЕМИН 

БОГОРОДИЦА 
 
1. Во Лиценцата под број 19-4786/1 од 22.12.2005 го-

дина, издадена на Друштвото за угостителство, туризам и 
услуги „МАКОТЕН“ ДООЕЛ Гевгелија, за постојано при-
редување на посебни игри на среќа во играчница (казино), 
во точката 3 зборовите: „490 автомати за игри на среќа“ се 
заменуваат со зборовите: „660 автомати за игри на среќа“, 
зборовите: „1 автомат за игри на среќа на кој истовремено 
можат да учествуваат повеќе играчи“ се заменуваат со 
зборовите: „2 автомати за игри на среќа на кои истовреме-
но можат да учествуваат повеќе играчи“, зборовите: „16 
маси за американски рулет“ се заменуваат со зборовите: 
„17 маси за американски рулет“, зборовите: „12 маси за 
блек џек“ се заменуваат со зборовите: „13 маси за блек 
џек“ и зборовите: „2 маси за карибиан покер“ се замену-
ваат со зборовите: „3 маси за карибиан покер“. 

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
Бр.51-1718/1                      Заменик на претседателот 

22 март 2011 година                на Владата на Република   
   Скопје                                         Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
970. 

Врз основа на член 11 став (1) алинеи 1, 2, 3 и 6 и 
член 61 став (1) од Законот за возила („Службен весник 
на Република Македонија” бр.140/2008), министерот за 
економија, донесе 

 
ПРАВИЛНИК  

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗИЛО 

 
Член 1 

Во Правилникот за единечно одобрување на возило 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
16/2010, 62/2010,  105/2010 и 13/2011), во член 4 став 
(1)  по точката 14  се додава нова  точка 15 која гласи: 

„15. „донирано возило“ е доброволна и безусловна 
помош од возило, која не создава директна корист на 
давателот ниту обврска за враќање на примателот на 
возилото и која може да биде дадено за цели од јавен 
интерес или за подршка на активностите на примате-
лот, каде давателот на возилото може да биде странско 
физичко и правно лице, а примателот да биде домашна 
јавна установа, единица на локалната самоуправа, фон-
дација од јавен интерес и орган на државната управа“. 

Tочките 15 и 16  стануваат точки 16  и 17. 
 

Член 2 
Во членот 6 по ставот (4) се додаваат два нови ста-

ва  (5) и (6) кои гласат: 
„(5) Техничките барања кои возилата од член 4 став 

(1) точка 15 од овој правилник  треба да ги исполнува-
ат  во постапката за единечно одобрување се дадени во 
Прилог XX кој е составен дел од овој правилник.  

(6) По исклучок од став (2) на овој член,  единечно 
одобрување на следните видови на половни возила за 
специјална намена: 

- возило со фиксна надградба на бетономешалка (не 
од контејнерски тип), 

- возило со фиксна надградба на пумпа за бетон, 
- возило опремено со скалила или постаменти кои 

можат да се издигаат (на пример за работа на улично 
осветлување), 

- возило – дигалка. Во оваа група не влегуваат вози-
ла кои се проектирани и изработени покрај дигалката 
да превезуваат и  стока, 

- возило посебно конструирано за чистење на ули-
ци, канализација, аеродромски писти и тн., 

- возило за собирање и пренесување на смет, 
- возило со фиксно вграден генератор за електрична 

енергија, 
- возило со вградени подвижни радиолошки уреди, 
- возило – подвижна амбуланта (медицинска или за-

барска), 
- репортажни возила (радио, тв и слично), 
- возило – подвижна лабораторија и 
- возило – подвижна специјализирана работилница, 

уникатни или не,   
се врши по постапка и технички барања утврдени 

во Прилог ХХ од овој правилник.“ 
 

Член 3 
Во членот 7 по ставот (5) се додава нов став  (6) кој 

гласи: 
„(6) За возилото од член 6 ставови  (5) и (6) од овој 

правилник, Органот за одобрување врз основа на изве-
штај од техничка служба издава  одобрение за единеч-
но возило за кое барателот не може да обезбеди оддел-
ни документи потребни во постапката. Техничката 
служба извештајот го изготвува врз основа на спрове-
дување на посебна постапка за утврдување на технич-
ките и безбедносните карактеристики на возилото.“ 
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Член 4 

Во членот 8  во ставот (3) по алинеја 4, се додаваат 
две  нови  алинеи 5 и 6  кои гласат:  

„- за возилата од член 6 став (5) на овој правилник 
се доставува доказ дека возилото е донирано и доказ за 
прифаќање на донираното возило; и 

  - за возилата од член 6 став (6) од овој правилник 
барателот наместо докуменентите од член 8 став (3) 
алинеи 1 и 3 од овој правилник  доставува писмено из-
вестување од Органот за одобрување за спроведување 
на постапката во одсуство на потврда за исполнување 
на техничките барања.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 5 

За половните возила од член 25 ставови  (1), (3), (4), 
(5), (6), (7) и (8) на овој правилник,  за кои царинската 
постапка е завршена до денот на влегување во сила на 
овој правилник, постапката за единечно одобрување 
треба да заврши во период од 30 дена од денот на вле-
гување во сила на овој правилник, согласно технички 
барања утврдени во Прилог ХVII од овој правилник. 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 
  Бр. 25-1940             

18 март 2011 година                               Министер,   
     Скопје                                   Фатмир Бесими, с.р.   
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
971. 

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија” бр. 50/10), 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ 
ЗА КОЛИЧИНИТЕ НА ВИНО ПРОИЗВЕДЕНИ ОД ТЕКОВНАТА ВИНСКА ГОДИНА 

И ОД ПРЕТХОДНИТЕ ВИНСКИ ГОДИНИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на поднесување на пријавите за количи-

ните на вино произведени од тековната винска година и од претходните вински години.  
 

Член 2 
Производителот на вино ги пријавува  количините на вино произведени од тековната  винска година и од 

претходните вински години со пријава за производство и залихи на вино на образец во А4 формат на лајмова-
на индигирана хартија.  

На образецот на пријавата од ставот 1 на овој член е аплициран грбот на Република Македонија и под него 
стои натпис “Република Македонија, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Деклараци-
ја на производство и залихи на вино”.  

Образецот на пријавата од ставот 1 на овој член содржи:  
- име и презиме на производителот на вино, доколку е физичко лице, односно назив на производителот, до-

колку е правно лице;  
- адреса на производителот на  вино;  
- единствен матичен број на граѓанинот, односно единствен даночен број на  производителот на вино; 
- сорта на грозјето од кое е добиено виното;  
- количина на залихите на шира, концентрирана шира и пречистена концентрирана шира од претходните 

години и од тековната винска година;  
- количина на залихите на вино од претходните години и од тековната винска година.  
Образецот на пријавата за производство и залихи на вино од ставот 1 на овој член е даден во Прилог кој е 

составен дел на овој правилник.  
 

Член 3 
Образецот на пријавата од член 2 став 1 од овој правилник се пополнува во две копии, од кои една се до-

ставува во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а другата ја 
задржува производителот и вино.  

Образецот на пријавата од ставот 1 на овој член се пополнува врз основа на внатрешните влезни и излезни 
регистри за производители на вино. 

 
Член 4 

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

                 
Бр. 08-887/4 

14 март 2011 година                                                                                                                           Министер, 
    Скопје                                                                                                                        Љупчо Димовски, с.р. 
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972. 
Врз основа на член 19 став 2 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија” бр. 50/10), 

министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе  
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ 
ЗА КОЛИЧИНИТЕ НА КУПЕНО И ПРОДАДЕНО ГРОЗЈЕ ОД ПОСЛЕДНАТА БЕРБА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на поднесување на пријавите за количините 
на купено и продадено грозје од последната берба.  

 
Член 2 

Трговците со грозје за производство на вино ги пријавуваат количините пласирани од последната берба на 
грозје со пријава за продадени количини на грозје на образец во А4 формат на лајмована индигирана хартија.  

На образецот на пријавата од ставот 1 на овој член е аплициран грбот на Република Македонија и под него 
стои натпис “Република Македонија, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Деклараци-
ја за продажба на винско грозје”.  

Образецот на пријавата од ставот 1 на овој член содржи:  
- име и презиме на трговецот со грозје, доколку е физичко лице, односно назив на трговецот со грозје, до-

колку е правно лице; 
- адреса на трговецот со грозје;  
- единствен матичен број на граѓанинот, односно единствен даночен број на трговецот со грозје; 
- сорта на грозјето; 
- количина на грозјето предадено во винарски визби и името на секоја винарска визба каде што е предадено 

грозјето;  
- количина на грозјето продадено на други трговци со грозје, и 
- количина на извезено грозје.   
Образецот на пријавата за пласирани количини на грозје од последната берба од ставот 1 на овој член е да-

ден во Прилог кој е составен дел на овој правилник.  
 

Член 3 
Образецот на пријавата од член 2 став 1 од овој правилник се пополнува во две копии, од кои една се до-

ставува во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а другата ја 
задржува трговецот со грозје за производство на вино.  

 
Член 4 

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

                 
Бр. 08-887/4 

14 март 2011 година                                                Министер, 
    Скопје                                                                                                                      Љупчо Димовски, с.р. 
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973. 
Врз основа на член 16 став 2 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија” бр. 50/10), 

министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе  
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ 

ЗА КОЛИЧИНИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИ ОД ПОСЛЕДНАТА БЕРБА 
НА ГРОЗЈЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на поднесување на пријавите за количи-
ните произведени од последната берба на грозје.  

 
Член 2 

Производителот на грозје за производство на вино ги пријавува количините произведени од последната 
берба на грозје со пријава за произведени количини на грозје на образец во А4 формат на лајмована индигира-
на хартија.  

На образецот на пријавата од ставот 1 на овој член е аплициран грбот на Република Македонија и под него 
стои натпис „Република Македонија, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Деклараци-
ја за берба на грозје”.  

Образецот на пријавата од ставот 1 на овој член содржи:  
- име и презиме на производителот на грозје, доколку е физичко лице, односно назив на производителот на 

грозје, доколку е правно лице; 
- адреса на производителот на грозје;  
- единствен матичен број на граѓанинот, односно единствен даночен број на производителот на грозје; 
- идентификациски број; 
- лозови насади погодни за производство на трпезни вина; 
- лозови насади погодни за производство на регионални вина (ВГО); 
- лозови насади погодни за производство на вина со контролирано потекло (ВКП);  
- лозови насади погодни за производство на вина со контролирано и гарантирано потекло (ВКГП); 
- лозови насади погодни за други намени; 
- сорта на грозјето; 
- површина под лозови насади; 
- број на катастарска парцела; 
- количина на набрано грозје;  
- количина на грозје коешто пријавувачот самостојно ја преработува во вино;  
- количина на грозје коешто пријавувачот ја продал на производители на вино;  
- име на производител на вино; 
- количина на грозје коешто пријавувачот ја продал на трговци со грозје и   
- количина на грозје за други намени, освен производство на вино.   
Образецот на пријавата за произведени количини на грозје од последната берба од ставот 1 на овој член е 

даден во Прилог  кој е составен дел на овој правилник.  
 

Член 3 
Образецот на пријавата од член 2 став 1 од овој правилник се пополнува во две копии, од кои една се до-

ставува во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а другата ја 
задржува производителот на грозје за производство на вино.  

 
Член 4 

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

                 
Бр. 08-887/4 

14 март 2011 година                                                Министер, 
    Скопје                                          Љупчо Димовски, с.р. 
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Врз основа на член 36 став 2 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10), 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ  
ЗА КОЛИЧИНИТЕ НА УВЕЗЕНА ШИРА И ВИНО 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на поднесување на пријавите за количи-
ните на увезена шира и вино.  

 
Член 2 

Увозниците на наливни шира и вино ги пријавуваат количините на увезена шира и вино со пријава за коли-
чините на увезена шира и вино на образец во А4 формат на лајмована индигирана хартија. 

 
Член 3 

На образецот на пријавата од ставот 1 на овој член е аплициран грбот на Република Македонија и под него 
стои натпис „Република Македонија, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Деклараци-
ја на залихи на увезена шира и вино“.  

Образецот на пријавата за пријавување на залихите на шира и вино ги содржи следниве податоци:  
- име и презиме на увозникот на шира и вино, доколку е физичко лице, односно назив на увозникот, докол-

ку е правно лице;  
- адреса на увозникот на шира и вино;  
- единствен матичен број на граѓанинот, односно единствен даночен број на увозникот на шира и вино; 
- количина на увезена шира, односно вино;  
- датумот на увоз на ширата, односно виното;  
- земјата на потекло на ширата, односно виното и 
- намената на ширата, односно виното.  
Образецот на пријавата за увезена шира и вино од ставот 1 на овој член е даден во Прилог  кој е составен 

дел на овој правилник.  
 

Член 4 
Образецот на пријавата од член 3 став 1 од овој правилник се пополнува во две копии, од кои една се до-

ставува во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а другата ја 
задржува увозникот на наливни шира и вино.  

Образецот на пријавата од член 3 став 1 од овој правилник се пополнува врз основа на придружните доку-
менти за вино и други производи од грозје и вино.  

 
Член 5 

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

 
                 
Бр. 08-887/4 

14 март 2011 година                                                   Министер, 
    Скопје                                                Љупчо Димовски, с.р. 

974. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

975. 
Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 

енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011), 
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 и 34/2010), 
член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вред-
ност („Службен весник на РМ”  бр. 44/99, 86/99, 
8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната 
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28.3.2011 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 на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                                до 39,123 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                                до 40,430 
   
б) Дизел гориво                                              ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                           до 42,560 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                до 42,306 
   
г) Мазут                                                           ден/кг 
- М-1 НС                                                        до 33,703 
  

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 77,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                                 до 79,00 
 
б) Дизел гориво                                               ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                            до 69,50 
 
в) Масло за горење                                         ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                 до 58,50 
 
г) Мазут                                                           ден/кг 
- М-1 НС                                                        до 41,292 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни на-
фтени деривати во однос на највисоките цени од точка-
та А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од потточката “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 ЦЕ-
НИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати 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 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: 

 
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 задолжи-
телни резерви на нафта и нафтени деривати кои сог-
ласно Законот за задолжителни резерви на нафта и 
нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени 
со овој закон при увоз и/или производство на нафте-
ни 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: 
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а) Моторни бензини                                       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                                до 21,885 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                                до 21,849 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                           до 12,308 
 
в) Масло за горење                                         ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                                 до 3,230 
 
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 објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 29.3.2011 година. 

 
Бр. 02-456/1    

28 март 2011 година                             Претседател, 
   Скопје                                    Димитар Петров, с.р. 

_________ 
976. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011) и член 27 став 1 од Правилникот за условите, 
начинот и постапката за издавање, менување и одзема-
ње на лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 31/09), постапувајќи по 
барањето на Друштво за производство, промет и услу-
ги С-ИГОР увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, за издавање на  
лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт, на седницата одржана на 28.3.2011 година,  
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО СУРОВА 
НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И 

ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ 
 
1. На Друштвото за производство, за промет и услу-

ги С-ИГОР увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, му се издава 
лиценца за вршење на енергетска дејност Трговија со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност Трговија со сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транс-
порт, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на 
енергетската дејност Трговија со сурова нафта, нафте-
ни деривати, биогорива и горива за транспорт “ кој што 
е составен дел на оваа Одлука.  

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

  
Уп1 Бр. 11-8 

28 март 2011 година                             Претседател, 
    Скопје                                   Димитар Петров, с.р. 

 
 

ПРИЛОГ 1 
 

ЛИЦЕНЦА  
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИ-
ЈА СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, 
БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство, за промет и услуги С-

ИГОР увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, со седиште на ул.11-
ти Октомври бр.222 Кичево, Република Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биого-

рива и горива за транспорт.  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
28 март 2011година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
28 март 2021 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
НД - 24.03.1/11 
 
7. Број на деловниот субјект - 5529697 
  
8. Единствен даночен број – 4012001115815 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста Трговија со сурова нафта, нафтени де-
ривати, биогорива и горива за транспорт. 

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување од земјата и странство на сурова на-
фта, нафтени деривати, биогорива и/или горива за транс-
порт, заради натамошна продажба на трговци, прерабо-
тувачи или потрошувачи во земјата и странство.  

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инасталациите 

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат: 2 
резервоари секој со волумен од по 1000 м3 и тоа 1 за скла-
дирање на нафтениот дериват Екстра лесно масло за до-
маќинство (ЕЛ-1) и 1 за складирање на мазут НС-1, 2 ре-
зервоари од по 150 м3 за складирање на ТНГ и 6 резервоа-
ри од по 50 м3 за складирање на Еуросупер БС-95, Еуро-
супер БС-98 и Еуродизел БС (Д-Е V), кои се наоѓаат во 
кругот на поранешната ДИ „Копачка“ во Кичево. 

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди делов-
ните простори и простории во кои се врши трговија со су-
рова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт, во секое време да ги исполнуваат пропишаните 
минимално-техничките услови за вршење на дејноста.   

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време да 
поседува или да има обезбедено право на користење на 
склад во кој се складираат нафтени деривати, биогорива и 
горива за транспорт, со капацитет определен со прописи-
те со кои се уредува трговијата со сурова нафта, нафтени 
деривати, биогорива и горива за транспорт.  
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4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот  капацитет за складирање на на-
фтени деривати, биогорива и горива за транспорт, нај-
доцна во рок од 30 дена по настаната промена.    

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста Трговија со сурова нафта, нафтени дери-

вати, биогорива и горива за транспорт, носителот на 
лиценцата може да ја врши на територијата на Репуб-
лика Македонија и во странство.  

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со суро-

ва нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт. 

- обезбеди нафтените деривати, биогоривата и гори-
вата за транспорт со кои врши трговија да ги исполну-
ваат пропишаните норми за квалитетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт, заштита на конкуренцијата, заштита на 
потрошувачите, заштита на животната средина, живо-
тот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема; 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за условите, начинот и постапката за издавање, 
менување, продолжување и одземање нa лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

 
13. Обврска за поседување на  раздвоени сметки, 

забрана за меѓу-субвенционирање  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капита-
лот, приходите и расходите со резултатите од работење-
то, како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи. 
 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-
ковната година да доставува Годишен извештај за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на (извештајна година).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. набавка и продажба на сурова нафта, нафтени де-

ривати, биогорива и горива за транспорт, во текот на 
извештајна година, презентирани согласно Табелата 1, 
која е составен дел на оваа лиценца. 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:  
- биланс на состојба и биланс на успех,  
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови,  
- применетите сметководствени политики,  
- други објаснувачки белешки подготвени во соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди, и  
- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценца,  

3. превземени мерки во текот на извештајна година, за: 
- заштита на опремата и објектите од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- заштита при  работа; 
- обука и стручно усовршување на  вработените зара-

ди сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста; 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето; 
- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење; 
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на дејноста; 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба. 

4. извршување на програма за ремонти во извештај-
на година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни орга-
ни, со приложени фотокопии на записниците, извештаи-
те и решенијата од извршените надзори и контроли.  

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; 

8. бизнис план за тековната година 
 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува месечни извештаји 
за набавка и продажба на сурова нафта, нафтени дерива-
ти, биогорива и горива за транспорт, презентирани сог-
ласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца.  

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува 
Регулаторната комисија за енергетика за сите околно-
сти, настани и промени кои што имаат или би можеле 
да имаат влијание врз вршењето на дејноста.  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да доставува и 
други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-
латорната комисија за енергетика да овозможи непосре-
ден увид од страна на Регулаторната комисија во врше-
њето на дејноста за која е издадена лиценцата,  увид во 
целокупната документација на носителот на лиценцата, 
објектите, деловните простории, простори, инсталации-
те, како и на средствата и опремата потребни за вршење 
на дејноста, во согласност со Правилникот за условите, 
начинот и постапката за издавање, менување и одземање 
нa лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности.  
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977. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011) и член 27 став 1 од Правилникот за условите, 
начинот и постапката за издавање, менување и одзема-
ње на лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 31/09), постапувајќи по 
барањето на Друштво за производство, промет и услу-
ги С-ИГОР увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, за издавање на  
лиценца за вршење на енергетска дејност Складирање 
на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
наменети за транспорт, на седницата одржана на 
28.3.2011 година,  донесе  

                                                                                                 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ НА СУ-
РОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГО-
РИВА И ГОРИВА НАМЕНЕТИ ЗА ТРАНСПОРТ- 
СКЛАДИРАЊЕ НА ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО (ЕЛ-1), 

МАЗУТ М-1 НС И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ) 
 
1. На Друштвото за производство,  за промет и ус-

луги С-ИГОР увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, му се издава 
лиценца за вршење на енергетска дејност Складирање 
на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
наменети за транспорт – складирање на Екстра лесно 
масло (ЕЛ-1), Мазут М-1 НС и Течен нафтен гас (ТНГ).  

 2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност Складирање на су-
рова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива на-
менети за транспорт – складирање на Екстра лесно 
масло (ЕЛ-1), Мазут М-1 НС и Течен нафтен гас (ТНГ), 
се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енер-
гетската дејност Складирање на сурова нафта, нафтени 
деривати, биогорива и горива наменети за транспорт – 
складирање на Екстра лесно масло (ЕЛ-1), Мазут М-1 
НС и Течен нафтен гас (ТНГ)“ кој што е составен дел 
на оваа Одлука.  

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

  
Уп1 Бр. 11-9 

28 март 2011 година                             Претседател, 
    Скопје                                   Димитар Петров, с.р. 
 

ПРИЛОГ 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СКЛАДИ-
РАЊЕ НА СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, 
БИОГОРИВА И ГОРИВА НАМЕНЕТИ ЗА ТРАНС-
ПОРТ-СКЛАДИРАЊЕ НА ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО 
(ЕЛ-1), МАЗУТ М-1 НС И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ) 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство, за промет и услуги С-

ИГОР увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, со седиште на ул.11-
ти Октомври бр.222 Кичево, Република Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Складирање на сурова нафта, нафтени деривати, 

биогорива и горива наменети за транспорт – складира-
ње на Екстра лесно масло (ЕЛ-1), Мазут М-1 НС и Те-
чен нафтен гас (ТНГ).  

 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
28 март 2011година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 

5. Датум до кога важи лиценцата:  
28 март 2021 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
НД - 25.04.1/11 
 
7. Број на деловниот субјект - 5529697 
  
8. Единствен даночен број – 4012001115815 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста Складирање на сурова нафта, нафтени 
деривати, биогорива и горива наменети за транспорт – 
складирање на Екстра лесно масло (ЕЛ-1), Мазут М-1 
НС и Течен нафтен гас (ТНГ). 

Како складирање на сурова нафта, нафтени дерива-
ти, биогорива и горива наменети за транспорт – скла-
дирање на Екстра лесно масло (ЕЛ-1), Мазут М-1 НС и 
Течен нафтен гас (ТНГ), во смисла на оваа лиценца се 
смета складирање на Екстра лесно масло (ЕЛ-1), Мазут 
М-1 НС и Течен нафтен гас (ТНГ) во посебни резервоа-
ри  за сопствена потрошувачка, како и за трговија со 
Екстра лесно масло (ЕЛ-1), Мазут М-1 НС и Течен на-
фтен гас (ТНГ). 

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инасталациите 

1. За вршење на енергетската дејност ќе се кори-
стат: 2 резервоари секој со волумен од по 1000 м3 и тоа 
1 за складирање на нафтениот дериват Екстра лесно 
масло за домаќинство (ЕЛ-1) и 1 за складирање на ма-
зут НС-1 и 2 резервоари од по 150 м3 за складирање на 
ТНГ, кои се наоѓаат во кругот на поранешната ДИ „Ко-
пачка“ во Кичево. 

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши Склади-
рање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и 
горива наменети за транспорт – складирање на Екстра 
лесно масло (ЕЛ-1), Мазут М-1 НС и Течен нафтен гас 
(ТНГ), во секое време да ги исполнуваат пропишаните 
минимално-техничките услови за вршење на дејноста.   

3. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот капацитет за складирање на Ек-
стра лесно масло (ЕЛ-1), Мазут М-1 НС и Течен на-
фтен гас (ТНГ), најдоцна во рок од 30 дена по настана-
та промена.    

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста Складирање на сурова нафта, нафтени дери-

вати, биогорива и горива наменети за транспорт – склади-
рање на Екстра лесно масло (ЕЛ-1), Мазут М-1 НС и Те-
чен нафтен гас (ТНГ), носителот на лиценцата може да ја 
врши за корисници од Република Македонија.  
 

12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно складирање со Ек-

стра лесно масло (ЕЛ-1), Мазут М-1 НС и Течен на-
фтен гас (ТНГ),. 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста Склади-
рање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и 
горива наменети за транспорт – складирање на Екстра 
лесно масло (ЕЛ-1), Мазут М-1 НС и Течен нафтен гас 
(ТНГ), заштита на конкуренцијата, заштита на потро-
шувачите, заштита на животната средина, животот и 
здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди  за работа на енергетските објекти и 
опрема; 
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- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за условите, начинот и постапката за издавање, 
менување, продолжување и одземање нa лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

 
13. Обврска за  поседување на  раздвоени смет-

ки, забрана за меѓу-субвенционирање  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претпри-
јатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-
бедат информации за средствата, обврските, капиталот, 
приходите и расходите со резултатите од работењето, 
како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-
ковната година да доставува Годишен извештај за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на (извештајна година).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. извршени услуги на складирање на Екстра лесно 

масло (ЕЛ-1), Мазут М-1 НС и Течен нафтен гас (ТНГ), 
во текот на извештајната година по корисник на услуга. 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 
од:  

- биланс на состојба и биланс на успех,  
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови,  
- применетите сметководствени политики,  
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандар-
ди, и  

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценца,  

3. превземени мерки во текот на извештајна го-
дина, за: 

- заштита на опремата и објектите од надворешни 
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- заштита при  работа; 
- обука и стручно усовршување на  вработените 

заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на 
дејноста; 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето; 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење; 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на дејноста; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба. 

4. извршување на програма за ремонти во извештај-
на година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни орга-
ни, со приложени фотокопии на записниците, извештаи-
те и решенијата од извршените надзори и контроли.  

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; 

8. бизнис план за тековната година 
 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува 
Регулаторната комисија за енергетика за сите околно-
сти, настани и промени кои што имаат или би можеле 
да имаат влијание врз вршењето на дејноста.  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да доставува и 
други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

 
16. Обврска за овозможување на пристап до об-

јектите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да овозможи 
непосреден увид од страна на Регулаторната комисија 
во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата,  
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата по-
требни за вршење на дејноста, во согласност со Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за изда-
вање, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца 

ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување, продолжување и одземање нa ли-
ценци за вршење на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување, продолжување и одземање нa ли-
ценци за вршење на енергетски дејности.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


