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1. Бурим Абдула Хазири, од Гостивар. 
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Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
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10 јули 2006 година               на Република Македонија, 
         Скопје                    Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
1269. 

Врз основа на член 16 став 2 и член 19 став 2 од За-
конот за условите за земање, разменување, пренесува-
ње и пресадување делови од човековото тело заради 
лекување ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 30/95) министерот за здравство, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ПО ОДНОС НА ПРОСТОРОТ, ОП-
РЕМАТА И КАДАРОТ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИС-
ПОЛНУВААТ ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 
ШТО ЗЕМААТ, ОБРАБОТУВААТ, ИСПИТУВААТ 
СОВПАЃАЊЕ НА ТКИВА, ЧУВААТ, РАЗМЕНУ-
ВААТ И ПРЕСАДУВААТ ДЕЛОВИ ОД ЧОВЕКО-
ВОТО ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ И ЗА ПОСЕБНАТА  
ЕВИДЕНЦИЈА ШТО ТИЕ ТРЕБА ДА ЈА ВОДАТ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат условите по од-
нос на просторот, опремата и кадарот што треба да ги 
исполнуваат здравствените установи што земаат, обра-
ботуваат, испитуваат совпаѓање на ткива, чуваат, раз-
менуваат и пресадуваат делови од човековото тело за-
ради лекување, како и се пропишуваат податоците што 
овие здравствени организации ги водат во посебна еви-
денција и начинот и роковите за доставување на пода-
тоците и известувањата. 
 

Член 2 
Здравствена установа која врши земање, обработка 

и чување на делови од телото на умрено или живо лице 
заради пресадување треба да: 

1. врши болничко-хируршка дејност, 
2. има најмалку две операциони сали и соодветна ме-

дицинска опрема за земање на делови од човековото тело, 

3. просторни услови и соодветна опрема за земање, 
чување, обработка и пренесување  на земените делови 
од човековото тело кои обезбедуваат спречување на 
нивната квалитативна промена или злоупотреба; и 

4. тим составен од најмалку три доктори на медици-
на-специјалисти од соодветни хируршки гранки оспо-
собени за земање на делови од човековото тело и до-
ктор на медицина-специјалист по анестезиологија со 
реаниматологија. 

 
Член 3 

Здравствена установа која врши испитување на сов-
паѓањето (типизација) на ткива од деловите од човеко-
вото тело треба да има: 

1. соодветни просторни услови и медицинска опре-
ма за испитување на совпаѓањето на ткивата, и 

2. најмалку два доктори на медицина - специјалисти 
по трансфузиологија  оспособени за изведување на те-
стови од областа на совпаѓањето на ткивата. 

Под соодветни просторни услови, медицинска 
опрема и кадар во смисла на став 1 на овој член се по-
дразбираат просторот, опремата и кадарот, како и ме-
тодологијата на работа утврдени од Европската феде-
рација за имуногенетика. 
 

Член 4 
Здравствена установа која врши пресадување на де-

лови од човековото тело заради лекување треба да: 
1. врши болничка хируршка дејност; 
2. има најмалку две операциони сали и соодветна 

медицинско-техничка опрема за пресадување на дело-
ви од човековото тело; и 

3. има тим составен од најмалку три доктори на ме-
дицина-специјалисти од соодветни гранки на медици-
ната и други здравствени работници оспособени за 
пресадување на делови од човековото тело и доктор на 
медицина-специјалист по анестезиологија со реанима-
тологија. 

 
Член 5 

Здравствена установа која зема, чува и пресадува 
крвотворни матични клетки треба да има: 

1. соодветни просторни услови и медицинска опре-
ма за земање, чување и пресадување; 

2. медицинска опрема за  земање, чување и преса-
дување на крвотворни матични клетки кои обезбедува-
ат спречување на нивната квалитативна промена; и 

3. најмалку два доктори на медицина-специјалисти 
по трансфузиологија оспособени за земање односно 
најмалку два доктори на медицина-специјалисти по хе-
матологија оспособени за чување и пресадување на кр-
вотворни матични клетки. 

 
Член 6 

Здравствената установа која пренесува органи и кр-
вотворни матични клетки од треба да има контејнер со 
посебна топлотна изолација за да се спречи нивното 
оштетување. 

 
Член 7 

Здравствената установа од член 2 на овој правилник 
води: 

1. Евиденција за сите земени делови од човековото 
тело од живи даватели која содржи: 
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- лични и здравствени податоци за давателот; 
- копија од писмена согласност на давателот да да-

рува делови од телото; 
- копија од мислењето на лекарот по избор или кон-

зилиарниот лекар за ризикот по давателот; 
- документ за земање, што содржи податоци за ли-

цето кое го извршило земањето на делови од човеково-
то тело дадени од страна на жив давател, времето и ме-
стото на земањето, како и податоци за земениот дел од 
човековото тело, и 

- лични податоци за пациентот - примател на кој ќе му 
биде трансплантиран земениот дел од човековото тело. 

2. Евиденција за земање на органи извршени врз 
починати дарители која содржи: 

- копија од записникот за утврдување на мозочна 
смрт, 

- копија од анализата за одредување на крвна група, 
- копија од анализи/тестирања за вирусни маркери, 
- оригинал или копија од записникот воден при раз-

говорот со роднини или блиски лица во врска со дару-
вањето, 

- лични  податоци за давателот, 
- документ за земање на органот, 
- записник за пренесување на органот, 
- извештај до меѓународната мрежа на транспланти-

рање за пренесување на органи надвор од Република 
Македонија, и 

- документ за комисиско уништување на органот со 
наведена причина за уништувањето, ако пресадување-
то не било извршено. 

3. Евиденција за земање ткива или клетки извршени 
врз починат дарител која содржи: 

- лични и здравствени податоци за дарителот со час 
и ден на смртта, 

- оригинал или копија од записникот воден при раз-
говорот со роднини или блиски лица во врска со дару-
вањето, 

- копија од анализи/тестирања за вирусни маркери, 
- документ со податоци за земање на ткива што со-

држи време и место на земањето, како и податоци за 
лицето кое го извршило земањето и податоци за ткиво-
то или клетката што биле земени, 

- документ за пренесување на ткива или клетки, ако 
ткивото или клетката се земени од банката на ткива 
треба да се наведат и податоци за пациентот - примател 
и за банката на ткивата, и 

- документ за комисиско уништување на ткивото 
ако пресадувањето не било извршено. 

Ако пресадувањето не се извршило од било какви 
причини, од  комисијата за уништување на органот од-
носно ткивото се евидентира времето и местото на уни-
штување на делот од човековото тело, како и лицето 
кое го извршило уништувањето. 

 
Член 8 

Здравствената установа од член 3 на овој правилник 
води евиденција за извршените испитување на совпаѓа-
њето (типизација) на ткива од деловите од човековото 
тело која содржи податоци за вкрстена проба и за иму-
нолошките испитувања пред пресадување. 

Член 9 
Здравствената установа од член 4 на овој правилник  

води евиденција за извршеното пресадување на делови 
од човековото тело заради лекување без оглед на кара-
ктерот на давателот која содржи: 

- документ за извршено трансплантирање на делови 
од човековото тело, што содржи податоци за примате-
лот, време и место на извршеното пресадување, како и 
за делот на човековото тело што бил пресаден; 

- документ за потеклото на делот од човековото те-
ло - кога делот од човековото тело бил добиен од дона-
торски центар надвор од Република Македонија, од-
носно со кој Република Македонија врши меѓународна 
размена на делови од човековото тело, а пресадување-
то се извршува врз пациент кој е државјанин на Репуб-
лика Македонија; 

- податоци за пациентот примател како и времето и 
местото каде било извршено пресадувањето, кога делот 
од човековото тело е земен од Република Македонија 
ќе се испрати во меѓународната мрежа за транспланти-
рање, според стручни мерила за размена   и 

- документот  за пресадување на дел од човековото 
тело на пациент, државјанин на Република Македонија 
извршено во центар за трансплантирање во странство. 

 
Член 10 

Од страна на здравствените установи што земаат, 
обработуваат,испитуваат совпаѓање на ткива, чуваат, 
разменуваат и пресадуваат делови од човековото тело 
заради лекување, пропишаната евиденција од член 7, 8 
и 9  на овој правилник се води во еден примерок и до-
ставуваат известувања до Информативниот центар и 
Републичкиот завод за здравствена заштита  најдоцна 
72 часа од завршеното земање, обработка, испитување 
на совпаѓањето на ткивата, разменувањето и пресаду-
вањето на делови од човековото тело заради лекување. 

 
Член 11 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престануваат да важат одредбите што се однесуваат на 
условите во поглед на стручниот кадар, медицинско -
техничката опрема и градежно-техничките услови што 
треба да ги исполнуваат здравствените организации 
кои вршат земање на делови на човековото тело и ис-
питување на совпаѓањето на ткивата од Правилникот 
за спроведување на одредени одредби од Законот за зе-
мање и пресадување делови од човековото тело заради 
лекување ("Службен весник на СРМ" бр.28/84). 

 
Член 12 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 10-7578/1                             Министер, 

4 јули 2006 година      проф. д-р Владимир Димов, с.р. 
    Скопје 
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1270. 
Врз основа на член 4 став 2 и 4 од Законот за усло-

вите за земање, разменување, пренесување и пресаду-
вање делови од човековото тело заради лекување 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 30/95) 
министерот за здравство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КЛИНИЧКИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДРУГИТЕ СО-
ОДВЕТНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИСПИТУВАЊА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА СМРТТА КАЈ ЛИЦЕТО ОД 
КОЕ МОЖАТ ДА СЕ ЗЕМААТ ДЕЛОВИ ОД ТЕ-
ЛОТО ЗА ПРЕСАДУВАЊЕ ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ 
И ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ КОИ МОРААТ ДА 
ГИ ИСПОЛНУВААТ ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИСИЈАТА 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СМРТТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат клиничките 

прегледи и другите соодветни дополнителни испитува-
ња со кои се утврдува мозочната смрт кај лицето од кое 
можат да се земаат делови од телото за пресадување за-
ради лекување и  поблиските услови кои мораат да ги 
исполнуваат членовите на комисијата за утврдување на 
смртта кај лицето од кое можат да се земаат делови од 
телото за пресадување заради лекување. 

 
Член 2 

Постоење на  мозочна смрт се утврдува со клинич-
ки прегледи за утврдување на постоење на: 

1) длабока кома и непостоење на реакција на кои и 
да било надворешни или внатрешни надразнувања, 

2) непостоење на церебрални рефлекси, 
3) постоење на широки зеници без реакција, 
4) непостоење на движење на очните јаболкца на 

вртење на главата или флексија на вратот, 
5) непостоење на вестибуло-окуларен рефлекс, 
6) непостоење на рефлексот carine traheae, 
7) непроменет пулс по притисок на очните јаболк-

ца, како и на тестот со атропин, 
8) потполна мускулна атонија, и 
9) непостоење на спонтано дишење, со зголемена 

вредност на ЦО2 во крвта. 
Клиничкиот преглед се врши два пати последова-

телно преку клинички прегледи во текот на шест часо-
ви согласно став 1 на овој член кој покажува згаснатост 
на сите проверени мозочни функции. 

При примарното оштетување на мозокот најкраток 
временски интервал од став 2 на овој член е: шест часа 
за возрасни и малолетни лица над 12 години; 12 часа за 
деца од 2 до 12 години; 24 часа за деца од 2 месеци до 
2 години и 72 часа за доенчиња под 2 месеци.  

 
Член 3 

Со клиничките прегледи од член 2 на овој правил-
ник се утврдува неповратен престанок на функцијата 
на мозокот (мозочна смрт) како конечен и неповратен 
престанок на сите функции на мозокот (мозочно стебло 
и мозочни хемисфери) кај лице на кое со вештачко ди-
шење се одржува функцијата на срцето и крвните садови. 

По исклучок од став 1 на овој член при состојбите 
предизвикани со интоксикација, со примарна хипотер-
мија или со метаболични ендокрини или воспалителни 
болести треба да се почека причините што ја предизви-
кале комата да поминат, односно треба активно да се 
отстрануваат. Ако и покрај сите преземени мерки тоа 
не е можно, и оправдано постои сомнеж за иреверзи-
билно оштетување на мозокот, може да започне по-
стапка за утврдување на мозочна смрт при што е потре-
бен и да се констатира прекин на внатрешно черепната 
циркулација на крвта. 

Член 4 
По извршениот клинички преглед, мозочната смрт 

кај лицето од кое можат да се земаат делови од телото 
за пресадување заради лекување дефинитивно се по-
тврдува со дополнително испитување со церебрална 
ангиографија, со која се докажува престанувањето на 
мозочната циркулација со селективна ангиографија на 
каротидните и на вертебралните сливови, што се смета 
како време на настапување на смртта. 

 
Член 5 

Членовите на комисијата за утврдување на смртта 
кај лицето од кое можат да се земаат делови од телото 
за пресадување заради лекување која се состои од нај-
малку три члена треба да се здравствени работници ме-
ѓусебно независни и тоа: 

- доктор на медицина-специјалист по анестезиоло-
гија со реаниматологија кој работи во областа на инте-
зивната медицина, со искуство во лекувањето на паци-
енти со тешки мозочни оштетувања, 

- доктор на медицина-специјалист по интерна меди-
цина или доктор на медицина-специјалист по педија-
трија кој работи во областа на интезивната медицина, 
со искуство во лекувањето на пациенти со тешки мо-
зочни оштетувања, и 

- доктор на медицина-специјалист по неврологија 
или доктор на медицина-специјалист по неврохирурги-
ја  кој работи во областа на интезивната медицина, со 
искуство во лекувањето на пациенти со тешки мозочни 
оштетувања. 

 
Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престануваат да важат одредбите што се однесуваат на 
условите кои мораат да ги исполнуваат членовите на    
комисијата за утврдување на смртта од Правилникот за 
спроведување на одредени одредби од Законот за зема-
ње и пресадување делови од човековото тело заради 
лекување ("Службен весник на СРМ" бр.28/84). 

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
    Бр. 10-7577/1                              Министер, 
4 јули 2006 година      проф. д-р Владимир Димов, с.р. 

    Скопје 
___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

1271. 
Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот 

и постапката при распределба на стоките во рамките на 
царинските квоти ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр.29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004) Мини-
стерството за економија  објавува  

 
Л И С Т А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА  ЛИСТАТА  НА  ПРОИЗ-
ВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД ЗАЕДНИЦАТА ЗА УВОЗ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ВТОРОТО 
ПОЛУГОДИЕ ОД 2006 ГОДИНА ПО СПОГОДБА-
ТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ВЗАЕМНИ ТРГОВСКИ  

ПОВЛАСТИЦИ ЗА НЕКОИ ВИНА 
 
Во  Листата на производи со потекло од Заедницата 

за увоз во Република Македонија  во второто полуго-
дие од 2006 година по Спогодбата за доделување на 
взаемни трговски повластици за некои вина ("Службен 
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весник на Република Македонија" бр.78/06), во колона-
та квота за период 01.07.-30.09.2006 г. и колоната квота 
за период 01.10.-31.12.2006 г. , бројот "975" се замену-
ва   со бројот "1050". 

 
Бр. 10-5300/1                 Министер за економија,  

6 јули 2006 година                м-р Фатмир Бесими, с.р. 
    Скопје 

__________ 
1272. 

Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот 
и постапката при распределба на стоките во рамките на 
царинските квоти (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), Ми-
нистерството за економија  објавува  

 
Л И С Т А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЦАРИНСКИ  
КВОТИ НА СТОКИ  ПО ПОТЕКЛО ОД ХРВАТСКА 
КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ  ОД  2006  ГОДИНА 

 
Во Листата на царински квоти на стоки по потекло 

од Хрватска кои се увезуваат во Република Македонија 
за второ полугодие од 2006 година (“Службен весник 
на Република Македонија” бр.78/06), во Прилогот 1 (а)  
се брише редот  

 
1101 00  Брашно од 

пченица или 
наполица: 

50.000 50.000 кг. 50 

 
Бр. 10-5300/3                 Министер за економија,  

6 јули 2006 година                м-р Фатмир Бесими, с.р. 
    Скопје 

___________ 
 

По извршеното проверување со изворниот текст, 
утврдено е дека во Листата на стоки на царински квоти 
по потекло од Република Бугарија кои се на квантита-
тивно ограничување при увозот во Република Македо-
нија за второ полугодие од 2006 година, објавена во 
"Службен весник на Република Македонија" бр.78/06 
од 28.06.2006 година, направени се технички грешки, 
поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ЛИСТАТА НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ 
ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА КОИ СЕ 
НА КВАНТИТАТИВНО ОГРАНИЧУВАЊЕ ПРИ 
УВОЗОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВТОРО 

ПОЛУГОДИЕ ОД 2006 ГОДИНА 
 
Во Протокол А на Анекс I, во табелата во третата 

колона квота за период 01.07.-30.09.2006 г: 
- во  тарифната ознака 0303 79 11 00 и тарифната 

ознака 0303 79 19 00 треба да се наведе бројот 25.000 
 - во тарифната ознака 0406 90 29 00 треба да се на-

веде бројот 37.500 
- во тарифната ознака 0406 90 50 10 и тарифната оз-

нака 0406 90 99 10 треба да се наведе бројот 75.000 
- во тарифната ознака 0701 90  треба да се наведе 

бројот 25.000 
- во тарифната ознака 0802 31 00 00 и тарифната оз-

нака 0802 32 00 00 треба да се наведе бројот 10.000 
- во тарифната ознака 1108 12 00 треба да се наведе 

бројот 100.000 
- во тарифната ознака 1202 треба да се наведе 

бројот 37.500. 
 
Бр. 10-5300/2                 Министер за економија,  

6 јули 2006 година                м-р Фатмир Бесими, с.р. 
    Скопје 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
По извршеното проверување со изворниот текст на 

Одлуката за престанок и за давање на користење за 
недвижни ствари, објавена во “Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 60/06, направена е техничка 
грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА 
КОРИСТЕЊЕ ЗА НЕДВИЖНИ СТВАРИ 

 
Во членовите 2, 3 и 5 на Одлуката, наместо зборо-

вите: “Јавна здравствена установа - Општа болница 
Струмица“ треба да стојат зборовите: „Јавна здравстве-
на установа- Здравствен дом Струмица“. 

 
     Бр. 19-2230/2                        Од Владата на Република 
3 јуни 2006 година                               Македонија 

   Скопје 
___________ 

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1273. 

Врз основа на член 19, алинеjа 6 од Законот за енер-
гетика (“Службен весник на РМ” бр. 63/06 од 
23.05.2006 година), член 28 од Законот за акцизите 
(“Службен весник на РМ” бр.32/01, 50/01, 52/01 , 45/02, 
98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за 
данокот на додадена вредност (“Службен весник на 
РМ” бр. 44/99,59/99,86/99,11/00,8/01, 21/03 и 19/04), За-
конот за животната средина (“Службен весник на РМ” 
бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
10.07.2006 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 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)                              до 33,195 
- БМБ-90  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)        до 33,003 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)      до 33,426 
   
б) Дизел гориво                      ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                до 32,290 
 
в) Масло за горење         ден/лит                                
- екстра лесно (ЕЛ)          до 32,437 
   
г) Мазут            ден/кг 
- М-1 (М)                                                     до 18,443 
- М-2                                                            до 18,419 
 

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: 
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А.Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ)  да   изнесуваат и тоа: 

   
 а) Моторни бензини       ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)                              до 72,50 
- БМБ-90  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)        до 69,00 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)     до 69,50 
   
б) Дизел гориво            ден/лит 
- Д  (ДИЗЕЛ)                                          до 57,00 
     
в) Масло за горење           ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)                           до 46,50 
    
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 (М)                                             до 22,412 
- М-2                        до 22,383  
   
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката 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: 

   

НАФТЕН ДЕРИВАТ 
( 2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

( 3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

( 4 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

МБ - 96 (ПРЕМИУМ)    72,00 71,50 71,00 
БМБ - 90 (БЕЗОЛО-
ВЕН РЕГУЛАР) 68,50 68,00 67,50 
БМБ - 95 (БЕЗОЛО-
ВЕН ПРЕМИУМ) 69,00 68,50 68,00 
Д - ДИЗЕЛ 56,50 56,00 55,50 
 Е Л  - ЕКСТРА ЛЕСНО  46,00 45,50 45,00 

 
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 цените за мазутот М-1 
и М-2, важат франко пумпна станица, а цените  на мазу-
тот М-1 и М-2 важат франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цените за ма-
зутот М-1 и М-2 , 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 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)          0,150 
- БМБ-90  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)           0,080 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)         0,080 

б) Дизел гориво          ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)           0,030 
 
в) Масло за горење        ден/лит                                
- екстра лесно (ЕЛ)         0,040 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 (М)           0,050 
-  М-2             0,050 
 

Член 4 
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 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)       24,396 
- БМБ-90  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         21,692 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)       21,692 
   
б) Дизел гориво           ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)              12,285 
 
в) Масло за горење             ден/лит                                   
- екстра лесно (ЕЛ)              3,230 
   
г) Мазут               ден/кг 
- М-1 (М)           0,100 
-  М-2             0,100 
      

Член 5 
 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: 

 

НАФТЕН  
ДЕРИВАТ 

(1 ГРУ-
ПА НА 
ЦЕНИ) 
ден/лит 

( 2 ГРУ-
ПА НА 
ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУ-
ПА НА 
ЦЕНИ) 
ден/лит 

(4 ГРУ-
ПА НА 
ЦЕНИ) 
ден/лит 

МБ - 96 (ПРЕ-
МИУМ)       3,200 2,776 2,353 1,929 
БМБ - 90 (БЕ-
ЗОЛОВЕН РЕ-
ГУЛАР) 3,200 2,776 2,353 1,929 
БМБ- 95 (БЕ-
ЗОЛОВЕН 
ПРЕМИУМ) 3,200 2,776 2,353 1,929 
Д - ДИЗЕЛ 3,200 2,776 2,353 1,929 
Е Л   - ЕКСТРА 
ЛЕСНО 3,200 2,776 2,353 1,929 
МАЗУТ М - 1 0,400 0,400 0,400 0,400 
МАЗУТ М - 2 0,400 0,400 0,400 0,400 
 

Член 6 
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 11.07.2006 година. 

 
 Бр. 02-978/1             Претседател, 

10 јули 2006 година                     Славе Ивановски, с.р.   
         Скопје 
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Телефони:  +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.   
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„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
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