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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

2332. 

Врз основа на член 99 став 10 од Законот за високо-
то образование („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09 и 115/10), 
министерот за образование и наука донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА 
ИСТАКНАТИОТ СТРУЧЊАК ОД ПРАКТИКАТА 
ОД СООДВЕТНАТА ОБЛАСТ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ 

НА КЛИНИЧКАТА НАСТАВА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите кои 

треба да ги исполнува истакнатиот стручњак од пра-
ктиката од соодветната област за изведување на кли-
ничка настава. 

 
Член 2 

За истакнат стручњак од практиката од соодветната 
област се смета лице кое: 

- има најмалку високо образование; 
- има најмалку 10 годишно работно искуство во со-

одветната област; и 
- да е истакнат стручњак во соодветната област и да 

има постигнувања во практичната примена на научни-
те знаења во дадено поле. 

 
Член 3 

Одлука за стекнување на статус на истакнат 
стручњак од практиката за изведување на клиничка 
настава донесува Комисија формирана од наставно-
научниот совет на единицата на високообразовната 
установа, согласно Статутот на високообразовната 
установа, врз основа на одредбите од член 2 од овој 
правилник. 

 
Член 4 

Со влегување во сила на овој правилник, преста-
нува да важи Правилникот за условите кои треба да 
ги исполнува истакнатиот стручњак од практиката 
од соодветната област за изведување на клинича на-
става („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 71/09). 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
   Бр. 19-6693/1 

10 септември 2010 година                   Министер, 
       Скопје                        Никола Тодоров, с.р. 

____________ 
2333. 

Врз основа на член 99 став 11 од Законот за високо-
то образование („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09 и 115/10), 
министерот за образование и наука донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ 
НА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА СТУДЕНТИТЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат начинот и усло-
вите за организирање на практична настава на студен-
тите. 

 
Член 2 

Практичната настава не може да трае помалку од 
еден ниту повеќе од осум часа во денот. 

 
Член 3 

Од страна ва високообразовната институција се 
обезбедуваат услови во соработка со соодветни субје-
кти за изведување на практичната настава. 

 
Член 4 

Во текот на реализацијата на практичната настава 
студентот треба да е под надзор на ментор од високоо-
бразовната установа, кој одговара за успешно реализи-
рање на практичната настава.  

 
Член 5 

Студентот за време на реализацијата на практична-
та настава води дневник за секојдневните активности. 

 
Член 6 

Пред почетокот на практичната настава од страна 
на високоообразовната институција се известува сту-
дентот и му се издава документ-потврда за негово упа-
тување до оргазнизацијата-установата каде ќе се реали-
зира наставата, потпишана од деканот/директорот. 
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По завршувањето на практичната настава, студен-
тот ја врќа потврдата од став 1 на овој член на едини-
цата на вискообразовната установа заверена од органи-
зацијата-установата. 

 
Член 7 

Високообразовните установи, согласно овој правил-
ник, ќе извршат изменување и дополнување на постој-
ните студиски или предметни програми, во кои што ќе 
се определи обемот и времетраењето на практичната 
настава која не може да биде пократка од 30 дена, како 
и начинот на нејзината реализација. 

 
Член 8 

Со влегување во сила на овој правилник престанува 
да важи Правилникот за начинот и условите за органи-
зирање на практичната настава за студентите („Служ-
бен Весник на Република Македонија“бр. 71/09). 

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
   Бр. 19-6694/1 

10 септември 2010 година                   Министер, 
       Скопје                        Никола Тодоров, с.р. 

____________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
2334. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Челопек - 
Општина Брвеница. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 

дел од КО Челопек, востановен според Законот за пре-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр. 34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-13218/1 

3 септември 2010 година                    Директор, 
       Скопје                          Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
2335. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕД-

ВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Тетово – Општина Тетово. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Тетово, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр. 34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-13219/1 

3 септември 2010 година                    Директор, 
       Скопје                          Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2336. 

Врз основа на член 19, алинеjа 7 од Законот за енер-
гетика („Службен весник на РМ” бр. 63/06, 36/07 и 
106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен вес-
ник 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 
вредност („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), Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија, 
на седницата одржана на 13.09.2010 година, донесе 
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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 31,158 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98       до 32,609 
   
б) Дизел гориво          ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 32,214 
 
в) Масло за горење         ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)       до 31,713 
   
г) Мазут            ден/кг 
- М-1 НС          до 26,042 
  

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 68,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98        до 70,00 
 
б) Дизел гориво            ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)       до 57,50 
 
в) Масло за горење         ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)          до 46,00 
 
г) Мазут            ден/кг 
- М-1 НС          до 32,251 

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 де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во 
една 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: 

 
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 
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в) Масло за горење         ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)        до 0,040 
 
г) Мазут             ден/кг 
- М-1 НС            до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно 
Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени 
деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој 
закон при увоз и/или производство на нафтени 
деривати и тоа: 

 
а) Моторни бензини         ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95       до  0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98        до  0,890 
 
б) Дизел гориво          ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)       до 0,300 
   
в) Масло за горење          ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)         до 0,300 
   
г) Мазут              ден/кг 
- М-1 НС             до 0,740 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини         ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95       до 21,799 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98       до 22,043 

 
б) Дизел гориво          ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 12,485 
 
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 14.09.2010 година. 

 
         Бр. 02-1520/1  
13 септември 2010 година          Претседател,  
             Скопје                  Димитар Петров, с.р. 

__________ 
2337. 

Врз основа на член 92 став 3 од Законот за енерге-
тика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
63/06, 36/07 и 106/08) и член 9 од Правилникот за усло-
вите, начинот и постапката за стекнување и престану-
вање на својството на квалификуван потрошувач на 
природен гас („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 49/07), Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија, на седницата одржана на 7 
септември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА КВАЛИФИКУВАН 
ПОТРОШУВАЧ НА ПРИРОДЕН ГАС 

 
1. TE TO АД Скопје се прогласува за квалификуван 

потрошувач на природен гас. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година. 

 
  УП1 Бр. 07-39 

7 септември 2010 година            Претседател, 
            Скопје                            Димитар Петров, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 
2338. 

Врз основа на член 8 став 1 од Уредбата за условите, критериумите и начинот на доделување на кате-
горијата спортист-спортска надеж („Службен весник на Република Македонија” бр. 127/08), директорот на 
Агенцијата за млади и спорт, на ден 31 август 2010 година, објавува 
 

Л И С Т А 
НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ – СПОРТСКА НАДЕЖ 
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Стр. 8 - Бр. 120 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 13 септември 2010 
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      Бр. 08–2345/3 
31 август 2010 година                                        Директор, 
          Скопје                                                                   дипл. правник Диме Спасов, с.р. 



13 септември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 120 - Стр. 15 

 
 
 
 
 

120



Стр. 16 - Бр. 120 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 13 септември 2010 
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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 2010 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
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Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
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