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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1109. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјодел-
ското земјиште (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 
164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 
7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата, одржана на 9.5.2017 година, донесе 

                                                                   
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКА 
ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА ЗА МХЕЦ ЖИ-
РОВНИЦА СО РЕФ.  БР.5 КО ЖИРОВНИЦА   

ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на линиска 
инфраструктурна градба за МХЕЦ Жировница со 
реф.бр.5 КО Жировница, општина Маврово и Ростуше. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 1415 м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 44-1475/1 Заменик на претседателот 

9 мај 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 
 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
1110. 

Врз основа на член 30 став 1 алинеја 5 од Законот 
за трговија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09, 
99/09, 105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11, 148/13, 
164/13, 97/15, 129/15 и 53/16), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 25.4.2017 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАБРАНА НА ПРОДАЖБА НА ОДДЕЛНИ 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

 
Член 1 

На правните и физичките лица кои вршат трговија 
на нафтени деривати на мало им се забранува да вршат 
промет на масло за горење екстра лесно масло за дома-
ќинство ЕЛ-1 со содржина на сулфур најмногу до 0,1% 
(m/m), на бензинските станици во периодот од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука  до 15 oктомври 
2017 година. 

На производителите, трговците на големо и увозни-
ците со нафтени деривати им се забранува да вршат 
продажба на масло за горење екстра лесно масло за до-
маќинство ЕЛ-1 со содржина на сулфур најмногу до  

0,1% (m/m),  на трговците на мало (бензинските ста-
ници), во периодот од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука  до 15 октомври 2017 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-1531/1 Заменик на претседателот 

25 април 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
__________ 

1111. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 
82/08, 10/10, 51/11,15/13, 27/14, 139/14, 196/15 и 142/16), а 
во врска со член 18 став 13 од Законот за заштита и спасу-
вање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 
106/16), Владата на Република Македонија, на седницата, 
одржана на  9.5.2017година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНА ВЕЖБА 
МОДЕКС 2017 ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Меѓународната теренска вежба МОДЕКС 2017 

(во натамошниот текст: меѓународна вежба) ќе се од-
ржи од 17 до 20 јуни 2017 година во Центарот за обука 
Пепелиште на Армијата на Република Македонија, со 
цел промовирање на соработка, координација и инте-
роперативност на државите учеснички во рамките на 
Унијата на механизмот за цивилна заштита на Европ-
ската унија. Истото се организира во рамките на терен-
ските вежби кои ги организира Унијата на механизмот 
за цивилната заштита  на Европската унија, за зајакну-
вање на соработката помеѓу модулите (единиците) кои 
државите членки на Европската унија ги формираат и 
за прием на меѓународна помош на државата која е по-
годена од природна непогода или друга несреќа. 

2. На меѓународната вежба Дирекцијата за заштита 
и спасување ќе учествува со постојниот состав на сили-
те за заштита и спасување, Министерство за надвореш-
ни работи, Министерство за здравство, Министерство 
за внатрешни работи, Министерство за одбрана, 
Агенција за електронски комуникации, Агенцијата за 
лекови и медицински средства, Министерство за фи-
нансии - Царинска управа, Министерство за земјодел-
ство, шумарство и водостопанство - Управа за хидро-
метеоролошки работи, Секретаријатот за европски пра-
шања, општина Неготино и општина Кавадарци, Црве-
ниот крст на Република Македонија, Противпожарниот 
сојуз на Република Македонија, Сојуз на извидници на 
Република Македонија, Планинарската федерација на 
Република Македонија, Радио аматерскиот сојуз на Ре-
публика Македонија и Здружението Акцијаши, аќе би-
дат присутни: Кралството Норвешка, Република Ита-
лија, Република Австрија и Република Романија. 

3. Финансиските трошоци за организирање на меѓу-
народната вежба се обезбедуваат од Унијата на меха-
низмот за цивилна заштита на Европската унија. 

4. Дирекцијата за заштита и спасување ќе ги из-
врши подготовките, организирањето и реализацијата 
на меѓународната вежба. 

5. По завршување на меѓународната вежба, Дирек-
цијата за заштита и спасување поднесува извештај пред 
Владата на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 44-2112/1 Заменик на претседателот 

9 мај 2017 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 Никола Тодоров, с.р. 
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РИБОЛОВНА ОСНОВА  

ЗА РИБОЛОВНИТЕ ВОДИ  „ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО И СЛИВ НА  

ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО“ ЗА ПЕРИОД 2017 – 2022 ГОДИНА 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 
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     Бр. 14-3005/3 Министер за земјоделство, шумарство 

  4 мај 2017 година и водостопанство, 

         Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 

НАУКА 

1113. 
Врз основа на член 110-а став 5 од Законот за висо-

кото образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 
17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 
10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16, 120/16 и 
127/16), министерот за образование и наука во соглас-
ност со министерот за труд и социјална политика до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРОВЕРКА НА ОСНОВНИТЕ 
КРИТЕРИУМИ И ЗАПИШУВАЊЕ ВО КВОТИ НА 
СТУДЕНТИТЕ ЧИЕ РОДИТЕЛСКО ПРАВО ГО 
ВРШИ САМО ЕДЕН РОДИТЕЛ, КАКО И ПОСЕБ-
НИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОВА  

ПРАВО 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на про-

верката на основните критериуми и запишување во 
квоти на студентите чие родителско право го врши са-
мо еден родител, како и посебните критериуми за ос-
тварување на правото на плаќање на половина од изно-
сот на уписнина во рамки на државните квоти, односно 
во рамките на квотите со кофинансирање на студиите. 

 
Член 2 

Проверката на основните критериуми за запишува-
ње на студентите на кои родителско право го врши са-
мо еден родител (натамошниот текст: кандидатот), се 
состои од проверка на: 

- постигнатиот успех за завршено четиригодишно 
средно образование, издаден од средното училиште во 
кое учел кандидатот и 

- материјалните можности на кандидатот и/или не-
говото семејство. 

 
Член 3 

Запишувањето на студентот од  член 1 од овој пра-
вилник се врши на следниот начин: 

- кандидатот добива најмногу до 100 бода, при што 
од вкупниот број бодови најмногу до 40 бода се доби-
ваат за постигнатиот успех во средното образование, а 
за материјалните можности на лицето и/или неговото 
семејство се добиваат до 60 бода. 

По основ на успехот во учењето, бодовите се доби-
ваат согласно формула во конкурсот за  запишување на 
студентите чие родителско право го врши само еден 
родител. 

По основ на материјалните можности на кандида-
тот и/или неговото семејство бодовите се добиваат на 
следниот начин: 

 

Семејно-материјална положба на лицето Бодови 

до 35% 60 

од 35% до 45% 50 
од 45% до 55% 40 

од 55% до 65% 30 

од 65% до 75% 20 

Над 75% 0 

 
За материјалните можности на кандидатот и на не-

говото семејство, се земаат вкупните месечни примања 
по член на семејство на кандидатот (месечните нето 
плати и годишните приходи по разни основи прикажа-

ни во образецот од Управата за јавни приходи - земјо-
делска дејност, стопанска дејност, авторски права, из-
давање на простор и други приходи) во однос на про-
сечно исплатената месечна нето плата по вработен во 
Република Македонија за последните три месеци ут-
врдена од Државниот завод за статистика. По основ на 
материјалните можности може да се добие најмногу 60 
бодови. 

 Вкупните месечни примања по член на семејство 
на кандидатот (месечните нето плати и годишните при-
ходи по разни основи прикажани во образецот од 
Управата за јавни приходи - земјоделска дејност, сто-
панска дејност, авторски права, издавање на простор и 
други приходи) не се поголеми од просечна исплатена-
та месечна нето плата по вработен во Република Маке-
донија за последните три месеци утврдена од Државни-
от завод за статистика. Ако месечните примања на се-
мејството по член се помали или еднакви со 35% од 
просечно исплатена месечна нето плата во Република 
Македонија кандидатот го добива максималниот број 
на бодови, ако месечните примања на семејството по 
член се поголеми од 35%, а се помали или еднакви со 
45% од просечно исплатена месечна нето плата во Ре-
публика Македонија кандидатот добива 50 бодови, ако 
месечните примања на семејството по член се поголе-
ми од 45% а се помали или еднакви со 55% од просеч-
но исплатена месечна нето плата во Република Маке-
донија кандидатот добива 40 бодови, ако месечните 
примања на семејството по член се поголеми од 55%, а 
се помали или еднакви со 65% од просечно исплатена 
месечна нето плата во Република Македонија кандида-
тот добива 30 бодови, ако месечните примања на семеј-
ството по член се поголеми од 65% а се помали или ед-
накви со 75% од просечно исплатена месечна нето пла-
та во Република Македонија кандидатот добива 20 
бода, а за месечните примања на семејството по член 
се повисоки од 75% од просечно исплатена месечна не-
то плата во Република Македонија не се добиваат бо-
дови. 

Бодовите по основ на материјалните можности на 
кандидатот и/или неговото семејство се пресметуваат 
според формулата: 

Максимални 60 бодови = 
{[(Последна исплатена плата од родителот + По-

следна исплатена плата од други членови на семеј-
ството) / Вкупен број на членови на семејството] + 
[Приходи од вршење стопанска и професионална деј-
ност / (12 месеци * Вкупен број на членови во семеј-
ство)] + [Приходи од вршење земјоделска дејност / (12 
месеци * Вкупен број на членови во семејството)] + 
[Приходи од имот и имотни права / (12 месеци * Вку-
пен број на членови во семејството)] + [Останати при-
ходи / (12 месеци * Вкупен број на членови во семеј-
ството)]} ≤ 35% од просечно исплатената месечна нето 
плата по вработен во Република Македонија за послед-
ните три месеци утврдена од Државниот завод за ста-
тистика 

Максимални 50 бодови = 
{[(Последна исплатена плата од родителот + По-

следна исплатена плата од други членови на семеј-
ството) / Вкупен број на членови на семејството] + 
[Приходи од вршење стопанска и професионална деј-
ност / (12 месеци * Вкупен број на членови во семеј-
ство)] + [Приходи од вршење земјоделска дејност / (12 
месеци * Вкупен број на членови во семејството) ] + 
[Приходи од имот и имотни права / (12 месеци * Вку-
пен број на членови во семејството)] + [Останати при-
ходи / (12 месеци * Вкупен број на членови во семеј-
ството)]}, > 35%, а ≤ од 45% од просечно исплатената 
месечна нето плата по вработен во Република Македо-
нија за последните три месеци утврдена од Државниот 
завод за статистика 
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Максимални 40 бодови = 
{[(Последна исплатена плата од родителот + По-

следна исплатена плата од други членови на семеј-
ството) / Вкупен број на членови на семејството] + 
[Приходи од вршење стопанска и професионална деј-
ност / (12 месеци * Вкупен број на членови во семеј-
ство)] + [Приходи од вршење земјоделска дејност / (12 
месеци * Вкупен број на членови во семејството)] + 
[Приходи од имот и имотни права / (12 месеци * Вку-
пен број на членови во семејството)] + [Останати при-
ходи / (12 месеци * Вкупен број на членови во семеј-
ството)]}, > од 45%, а ≤ од 55% од просечно исплатена-
та месечна нето плата по вработен во Република Маке-
донија за последните три месеци утврдена од Државни-
от завод за статистика 

Максимални 30 бодови = 
{[(Последна исплатена плата од родителот + По-

следна исплатена плата од други членови на семеј-
ството) / Вкупен број на членови на семејството] + 
[Приходи од вршење стопанска и професионална деј-
ност / (12 месеци * Вкупен број на членови во семеј-
ство)] + [Приходи од вршење земјоделска дејност / (12 
месеци * Вкупен број на членови во семејството)] + 
[Приходи од имот и имотни права / (12 месеци * Вку-
пен број на членови во семејството) ] + [Останати при-
ходи / (12 месеци * Вкупен број на членови во семеј-
ството)]}, > од 55%, а ≤ од 65% од просечно исплатена-
та месечна нето плата по вработен во Република Маке-
донија за последните три месеци утврдена од Државни-
от завод за статистика 

Максимални 20 бодови = 
{[(Последна исплатена плата од родителот + По-

следна исплатена плата од други членови на семеј-
ството) / Вкупен број на членови на семејството] + 
[Приходи од вршење стопанска и професионална деј-
ност / (12 месеци * Вкупен број на членови во семеј-
ство)] + [Приходи од вршење земјоделска дејност / (12 
месеци * Вкупен број на членови во семејството)] + 
[Приходи од имот и имотни права / (12 месеци * Вку-
пен број на членови во семејството)] + [Останати при-
ходи / (12 месеци * Вкупен број на членови во семеј-
ството)]}, > од 65%, а ≤ од 75% од просечно исплатена-
та месечна нето плата по вработен во Република Маке-
донија за последните три месеци утврдена од Државни-
от завод за статистика 

Максимални 0 бодови = 
{[(Последна исплатена плата од родителот + По-

следна исплатена плата од други членови на семеј-
ството) / Вкупен број на членови на семејството] + 
[Приходи од вршење стопанска и професионална деј-
ност / (12 месеци * Вкупен број на членови во семеј-
ство)] + [Приходи од вршење земјоделска дејност / (12 
месеци * Вкупен број на членови во семејството)] + 
[Приходи од имот и имотни права / (12 месеци * Вку-
пен број на членови во семејството)] + [Останати при-
ходи / (12 месеци * Вкупен број на членови во семеј-
ството)]}, > 75% од просечно исплатената месечна нето 
плата по вработен во Република Македонија за послед-
ните три месеци утврдена од Државниот завод за ста-
тистика. 

 
Член 4 

За материјалните можности кандидатот доставува: 
- потврди за остварена плата на вработените члено-

ви на семејството за месец јуни од тековната година 
или доколку за овој месец не е исплатена плата, да се 
достави потврда за последната исплатена плата, 

- за корисници на социјална помош се доставува 
последно решение/потврда од центарот за социјални 
работи, 

- за пензионираните членови на семејството се дос-
тавува документ за висина на пензија и 

- пресуда од надлежен суд со утврдена законска из-
дршка за кандидат и  истата се смета како месечен приход. 

 
Член 5 

За посебните критериуми  кандидатот доставува: 
- уверение за државјанство на Република Македо-

нија, 
- извод од матичната книга на родените за кандида-

тот, 
- за родител на кој му е одземено родителското пра-

во - решение од надлежен суд и/или 
- за починат родител - извод од матичната книга на 

умрените. 
 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, а ќе се објави по добиена соглас-
ност од Владата на Република Македонија. 

 
Бр.02-2764/1 Бр.20-5946/1 

5 мај 2017 година 4 мај 2017 година 
Скопје Скопје 

  
Министер за труд и  
социјална политика, 

Министер за образование 
и наука, 

Ибрахим Ибрахими, с.р. Пиштар Лутфиу, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

1114. 
Врз основа на член 59, став (9) алинеја 5 од Законот 

за безбедност на храната („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 
187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15 и 39/16), директо-
рот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА 
РЕЦИКЛИРАНИТЕ ПЛАСТИЧНИ ПРОИЗВОДИ 
И МАТЕРИЈАЛИ ШТО ДОАЃААТ ВО КОНТАКТ 
СО ХРАНАТА, ПОСТАПКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ 
НА ПРОЦЕСИТЕ НА РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ПЛАС-
ТИЧНИ ПРОИЗВОДИ И МАТЕРИЈАЛИ ШТО ДО-
АЃААТ ВО КОНТАКТ СО ХРАНАТА И ОЗНАЧУ-
ВАЊЕТО НА РЕЦИКЛИРАНИТЕ ПЛАСТИЧНИ 
ПРОИЗВОДИ И МАТЕРИЈАЛИ ШТО ДОАЃААТ  

ВО КОНТАКТ СО ХРАНАТА (
*
) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат посебните бара-
ња за безбедност на рециклираните пластични произ-
води и материјали што доаѓаат во контакт со храната, 
постапката за одобрување на процесите на рециклира-
ње на пластични производи и материјали што доаѓаат 
во контакт со храната и означувањето на рециклирани-
те пластични производи и материјали што доаѓаат во 
контакт со храната.  

 
Член 2 

(1) Одредбите на овој правилник се однесуваат на 
пластични материјали и производи и делови од нив на-
менети да стапат во контакт со храната од член 2 од 
                            

() Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на 
Комисијата (ЕЗ) бр. 282/2008 од 27 март 2008 година за рецикли-

рани пластични материјали и предмети одредени да стапат во 

контакт со храна и изменување наРегулатива (ЕЗ) бр. 2023/2006, 
CELEX број 32008L0282.  
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Правилникот за посебните барања за безбедност на 
пластичните материјали и производи што доаѓаат во 
контакт со храната

2
 кои содржат рециклирана пластика 

(во понатамошниот текст „рециклирани пластични ма-
теријали и производи“). 

(2) Одредбите на овој правилник  не се однесуваат 
на следните пластични материјали и производи, под 
услов тие да се произведени според добра производна 
пракса, како што е утврдено во Правилникот за општи-
те барања за безбедност на материјалите и производите 
што доаѓаат во контакт со храната

1
: 

(а) рециклирани пластични материјали и производи 
произведени од мономери и почетни супстанции, доби-
ени со хемиска де -полимеризација на пластични мате-
ријали и производи; 

(б) рециклирани пластични материјали и производи 
произведени од неискористени отпадоци при произ-
водство на пластика и/или отпадни материјали од про-
цесот на производство на пластика согласно Правилни-
кот за посебните барања за безбедност на пластичните 
материјали и производи што доаѓаат во контакт со хра-
ната

2
, кои се рециклираат во самиот објектот за произ-

водство на пластика или на друго место и 
(в) рециклирани пластични материјали и произ-

води, во кои рециклираната пластика се користи зад 
пластична функционална бариера, како што е утврдено 
со Правилникот за посебните барања за безбедност на 
пластичните материјали и производи што доаѓаат во 
контакт со храната

2
; 

(3) Одредбите на Правилникот за посебните барања 
за безбедност на пластичните материјали и производи 
што доаѓаат во контакт со храната

2
 и понатака се одне-

суваат на пластичните материјали и производи кои спа-
ѓаат во опсегот на овој правилник. 

 
Член 3 

(1) Поимите дефинирани во Правилникот за општи-
те барања за безбедност на материјалите и производите 
што доаѓаат во контакт со храната

1
 и Правилникот за 

посебните барања за безбедност на пластичните мате-
ријали и производи што доаѓаат во контакт со храната

2
 

се применуваат и во овој правилник. 
(2) Одделни изрази употребени во овој правилник 

го имаат следното значење: 
(а) „процес на рециклирање“ е процес во кој плас-

тичен отпад се рециклира во согласност со дефиници-
јата за рециклирање од член 5 точка 9) од Законот за 
управување со пакување и отпад од пакување

3
; за цели-

те на овој правилник, овој термин е ограничен на про-
цеси во кои се произведува рециклирана пластика; 

(б) „суровина од пластика“ се собрани и сортирани 
употребени пластични материјали и производи кои се 
користат како влезна суровина во процесот на рецик-
лирање; 

(в) „затворен и контролиран производен циклус“ е 
циклус во кој производите циркулираат со контроли-
ран состав при повторна употреба и дистрибуција и во 
кои рециклираниот материјал потекнува исклучиво  од 
овие субјекти во синџирот, така што ненамерното вне-
сување на надворешен материјал е сведено на мини-
мум; 

(г) „тест на предизвик“ е демонстрација на делот-
ворноста на процесот на рециклирање за да се отстрани 
хемиската контаминација од пластичните материјали и 
производи; 

(д) „конвертор“ е секое физичко или правно лице 
одговорно да обезбеди дека деловниот објект под него-
ва контрола ги исполнува барањата за рециклирани 
пластични материјали и производи пропишани со овој 
правилник и 

(ѓ) „преработувач“е секое физичко или правно лице 
одговорно да обезбеди дека деловниот објект под него-
ва контрола ги исполнува барањата за процесот на ре-
циклирање пропишани со овој правилник. 

 
Член 4 

(1) Рециклирани пластични материјали и производи 
може да се стават во промет во Република Македонија 
само ако содржат рециклирана пластика добиена 
единствено од одобрен процес на рециклирање, во сог-
ласност со овој правилник. 

(2) Одобрениот процес на рециклирање, од став (1) 
на овој член, треба да биде управуван со соодветен 
систем за гаранција на квалитет дека рециклираната 
пластика е во согласност со барањата поставени во 
одобрението од член 5 на овој правилник. 

(3) Системот за гаранција на квалитет треба да ги 
исполни деталните правила за добра производна прак-
са утврдени во Прилог 2 на Правилникот за општите 
барања за безбедност на материјалите и производите 
што доаѓаат во контакт со храната

1
. 

 
Член 5 

За да биде одобрен, процесот на рециклирање треба 
да ги исполнува следните барања: 

(а) квалитетот на суровината од пластика треба да 
биде дефиниран и контролиран во согласност со крите-
риумите кои гарантираат усогласеност на крајните ре-
циклирани пластични материјали и производи од член 
6 на Правилникот за општите барања за безбедност на 
материјалите и производите што доаѓаат во контакт со 
храната

1
; 

(б) суровината од пластика треба да потекнува од 
пластични материјали и производи произведени во сог-
ласност со барањата од Правилникот за општите бара-
ња за безбедност на материјалите и производите што 
доаѓаат во контакт со храната

1
 и Правилникот за посеб-

ните барања за безбедност на пластичните материјали 
и производи што доаѓаат во контакт со храната

2
; 

(в) суровината од пластика треба да потекнува од 
затворен и контролиран производен циклус што обез-
бедува дека се користат само материјали и производи 
кои биле наменети да дојдат во контакт со храна со 
што се исклучува било какво загадување; 

(г) дозволена горна граница на внес на пластика ко-
ја не е произведена за контакт со храна е 5%; 

(д) треба да се докаже со тест за предизвик, или со 
друг соодветен научен доказ дека процесот може да на-
мали било какво загадување на суровината од пластика 
до концентрација која не предизвикува последици по 
здравјето; 

(ѓ) квалитетот на рециклираната пластика треба да 
биде дефиниран и контролиран во согласност со крите-
риумите со кои се обезбедува  усогласеност на крајни-
от рециклиран пластичен материјал и производ од член 
6 од  Правилникот за општите барања за безбедност на 
материјалите и производите што доаѓаат во контакт со 
храната

1
 и 

(е) треба да воспостават услови на користење на ре-
циклираната пластика со што се обезбедува дека ре-
циклираните пластични материјали и производи се во 
согласност со член 6 од  Правилникот за општите бара-
ња за безбедност на материјалите и производите што 
доаѓаат во контакт со храната

1
. 
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Член 6 
(1) Постапката за одобрување пропишана во члено-

вите 9 и 10 од Правилникот за општите барања за без-
бедност на материјалите и производите што доаѓаат во 
контакт со храната

1
 се применува  и за одобрување на 

процесите на рециклирање. 
(2) Техничкото досие кое се приложува кон барање-

то за одобрување на процес на рециклирање, покрај ин-
формациите утврдени во член 10 став (3) алинеја 1 од 
Правилникот за општите барања за безбедност на мате-
ријалите и производите што доаѓаат во контакт со хра-
ната, треба да ги содржи и следните информации:  

-квалитет на влезниот материјал; 
-опис на процесот на рециклирање; 
-доказ за ефикасноста на  процес на деконтамина-

ција при рециклирање т.н. тест на предизвик и 
-информации за крајната намена на рециклираната 

пластика. 
 

Член 7 
(1) Доколку процесот на рециклирање ги исполнува 

барањата утврдени во член 5 на овој правилник, дирек-
торот на Агенцијата за храна и ветеринарство издава 
одобрение на процесот на рециклирање во рок од шест 
месеци од приемот на барањето. 

(2) Доколку процесот на рециклирање не ги испол-
нува барањата утврдени во член 5 на овој правилник, 
директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство из-
дава решение за одбивање на барањето за одобрение на 
процесот на рециклирање во рок од шест месеци од 
приемот на барањето. 

(3) Одобрениот процес на рециклирање Агенцијата 
го евидентира. 

 
Член 8 

(1) По одобрувањето на процесот на рециклирање 
во согласност со овој правилник, носителот на одобре-
нието кој го користи одобрениот процес на рециклира-
ње треба да ги исполнува условите или ограничувања-
та придружени со одобрението. 

(2) Секој конвертор кој користи рециклирана плас-
тика добиена со одобрен процес на рециклирање или 
секој деловен субјект кој користи материјали и предме-
ти кои содржат рециклирана пластика добиена со одоб-
рен процес на рециклирање треба да ги исполнува ус-
ловите или ограничувањата  придружени со одобрени-
ето. 

(3) Носителот на одобрението кој го користи одоб-
рениот процес на рециклирање веднаш треба да ја ин-
формира Агенцијата за било какви нови научни или 
технички информации кои може да влијаат на процена-
та на безбедносната на процесот на рециклирање во 
поглед на здравјето на луѓето. 

(4) Доколку има промени во процесот на рецикли-
рање, Агенцијата повторно ја разгледува процената на 
безбедносната на процесот на рециклирање. 

 
Член 9 

Означувањето на рециклираните пластични произ-
води и материјали што доаѓаат во контакт со храната 
се врши во согласност со член 19 од Правилникот за 
општите барања за безбедност на материјалите и про-
изводите што доаѓаат во контакт со храната

1
. 

 
Член 10 

Рециклираната содржина во рециклирани пластич-
ни материјали и предмети се означува на доброволна 
основа и треба да ги следи правилата утврдени во МК 
ИСО 14021:1999 стандардот или друг еквивалентен 
стандард. 

Член 11 
(1) Покрај барањата пропишани во членовите 15 и 

16 од Правилникот за посебните барања за безбедност 
на пластични материјали и производи што доаѓаат во 
контакт со храната

*2
, декларацијата за усогласеност на 

рециклирани пластични материјали и предмети треба 
да  ги содржи информациите од Прилог 1 дел А на овој 
правилник. 

(2) Покрај барањата пропишани во  членовите 15 и 
16 од Правилникот за посебните барања за безбедност 
на пластични материјали и производи што доаѓаат во 
контакт со храната

*2
, декларацијата за усогласеност на 

рециклираната пластика треба да содржи информации-
те од Прилог 1 дел Б на овој правилник. 

 
Член 12 

(1) Деловен субјект кој сака да увезе производи што 
доаѓаат во контакт со храна, а се  добиени од рецикли-
рана пластика треба да обезбеди одобрение од Агенци-
јата согласно членовите 9 и 10 од Правилникот за оп-
штите барања за безбедност на материјалите и произ-
водите што доаѓаат во контакт со храната

1
, со цел да се 

утврди дека производите се добиени од одобрени про-
цеси за рециклирање и се безбедни да дојдат во кон-
такт со храна. 

(2) Во прилог на барањето за добивање одобрение 
од ставот (1) на овој член, покрај информациите ут-
врдени во член 10 став (3) од Правилникот за општите 
барања за безбедност на материјалите и производите 
што доаѓаат во контакт со храната, деловниот субјект 
треба да ги приложи и следните документи: 

- техничко досие што содржи информации  специ-
фицирани во насока за проценка за безбедноста на суп-
станцијата, типот на употребената пластика, општ опис 
на клучните чекори во процесот на рециклирање, по-
себно оние кои се однесуваат на отстранување на по-
тенцијалните контаминенти, употребата на рециклира-
ната пластика и нејзиното процентуално учество во 
крајниот производ, единечна или повторувачка упот-
реба, типот на храната за која ќе се употребува; 

- изјава за усогласеност во која има соодветна пот-
врда за исполнување на релевантни барања за рецикли-
рани материјали и производи, утврдени во овој правил-
ник и Правилникот за општите барања за безбедност на 
материјалите и производите што доаѓаат во контакт со 
храната

1
 за добра производна пракса за материјали и 

производи од рециклирана пластика, наменети да доа-
ѓаат во контакт со храна; 

- објавено мислење од ЕФСА за процесот на рецик-
лирање и 

- одобрение од земјата каде е произведен произво-
дот што доаѓаат во контакт со храна кој е добиен од ре-
циклирана пластика. 

 
Член 13 

 
Влегување во сила 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, а ќе се донесе по претходно добиена 
согласност од Владата на Република Македонија. 

 
Бр. 02-78/3 Агенција за храна 

7 март 2017 година и ветеринарство 
Скопје Директор, 

 м-р Зоран Поповски, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1115. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/11, 
136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 
215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 28 став 1 од Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 
207/16), постапувајќи по барањето на Трговското 
друштво за производство,трговија,транспорт и услуги 
АВТО-СЕЛ ДООЕЛ Кочани, за издавање на  лиценца 
за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт- трговија на големо со Течен нафтен гас 
(ТНГ), на седницата одржана на 10.5.2017 година, до-
несе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕ-
МО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, 
БИОГОРИВА И  ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТР-
ГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ) 

 
1. На Трговското друштво за производство,трго-

вија,транспорт и услуги АВТО-СЕЛ ДООЕЛ Кочани, 
му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност 
Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, 
биогорива и горива за транспорт- трговија на големо со 
Течен нафтен гас (ТНГ). 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност Трговија на големо 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетската дејност Трговија на големо со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт- трговија на големо со 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 објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
УП1 бр. 11-51/17  

10 мај 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 
 

ПРИЛОГ 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГО-
ВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФ-
ТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И  ГОРИВА ЗА 
ТРАНСПОРТ–ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ТЕЧЕН  

НАФТЕН ГАС (ТНГ) 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Трговско друштво за производство, трговија, тран-

спорт и услуги АВТО-СЕЛ ДООЕЛ Кочани, со седиш-
те ул. Штипски пат, бр.ББ, Кочани, Република Македо-
нија.  

2. Енергетската дејност за која се издава ли-
ценцата  

Трговија на големо со сурова нафта, нафтени дери-
вати, биогорива и горива за транспорт- трговија на го-
лемо со Течен нафтен гас (ТНГ). 

 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
10 мај 2017 година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
10 мај 2027 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
НД - 56.03.1/17 
 
7. Број на деловниот субјект ( ЕМБС) - 6582885 
  
8. Единствен даночен број – 4013010505274 
 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста Трговија на големо со сурова нафта, 
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - 
трговија на големо со Течен нафтен гас (ТНГ). 

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување од земјата и странство на Течен 
нафтен гас (ТНГ), заради натамошна продажба на тр-
говци 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 инсталациите 

1. Приемот и испораката на нафтениот дериват, те-
чен нафтен гас (ТНГ), ќе се врши преку 2 (два) резер-
воара со волумен од по 50 м3 или вкупно 100 м3, кои 
се во сопственост на Трговското друштво за производ-
ство, трговија, транспорт и услуги АВТО-СЕЛ ДООЕЛ 
Кочани, на локација ИЛ 17447 за КО Кочани. 

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши трговија 
на големо со течен нафтен гас (ТНГ), во секое време 
треба да ги исполнуваат пропишаните минимално-тех-
ничките 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 складира течен нафтен гас (ТНГ), со 
капацитет определен со прописите со кои се уредува 
трговијата на големо со сурова нафта, нафтени дери-
вати, биогорива и горива за транспорт. 

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот капацитет за складирање на   те-
чен нафтен гас (ТНГ), најдоцна во рок од 30 дена по 
настаната промена. 

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста трговија на големо со течен нафтен гас 

(ТНГ), носителот на лиценцата може да ја врши на те-
риторијата на Република Македонија и во странство.  

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
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- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со течен 
нафтен гас (ТНГ); 

- обезбеди течен нафтен гас (ТНГ), со кој врши тр-
говија на големо да ги исполнува пропишаните норми 
за квалитетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогори-
ва и горива за транспорт, заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, животот и здравјето на луѓето и заштита при ра-
бота; 

- 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 лиценци за вршење на енергетски дејности и 
Правилникот за следење на функционирањето на енер-
гетските пазари. 

 
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, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието, како 
и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај 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 течен нафтен гас (ТНГ), 
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 сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди 
и  

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

3. преземени мерки во текот на извештајна година, 
за: 

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

- заштита при  работа; 

- обука и стручно усовршување на  вработените за-
ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на деј-
носта; 

- 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 ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли;  

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

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 Регулаторна-
та комисија за енергетика да доставува податоци и ин-
формации согласно Правилникот за следење на фун-
кционирањето на енергетските пазари.  

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува 
Регулаторната комисија за енергетика за сите окол-
ности, настани и промени кои што имаат или би може-
ле 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 Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи 
непосреден увид од страна на Регулаторната комисија 
за енергетика во вршењето на  дејноста за која е изда-
дена лиценцата, увид во целокупната документација на 
носителот на лиценцата, објектите, деловните просто-
рии, инсталациите, како и на средствата и опремата 
потребни за вршење на дејноста, во согласност со Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

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

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските 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 лиценци за вршење на енергетски деј-
ности.  
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1116. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 
енергетика  („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 
79/13, 164/13 , 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 
53/16 и 189/16), член 28 од Законот за акцизите („Службен 
весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 
55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 
154/15, 192/15 и 23/16), 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, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 
155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 
189/16), Законот за животната средина („Службен весник 
на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 
48/10, 124/10, 51/11, 123/12,  93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 
129/15, 192/15 и 39/16) и Уредбата за начинот на утврду-
вање, пресметување и уплатување на надоместокот за за-
должителни резерви на нафта и нафтени деривати што се 
плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати 
(„Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), на седницата 
одржана на 15.5.2017 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 наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини        ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95        до 26,786 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98       до 28,478 
  
б) Дизел гориво         ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 25,178 
 
в) Масло за горење        ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)       до 24,510 
  
г) Мазут           ден/кг 
- М-1 НС           до 20,110 

 
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 63,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98       до 65,00 
 
б) Дизел гориво         ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 49,00 
 
в) Масло за горење        ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)       до 37,50 
 
г) Мазут           ден/кг 
- М-1 НС           до 25,252 

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), ос-
вен 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 
ЦЕНИ), 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 гру-
пите 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 задолжителни ре-
зерви 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 
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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 21,934 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98       до 21,937 
 
б) Дизел гориво         ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 12,317 
 
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 донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 16.5.2017 годи-
на и истата ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија. 

 
Бр. 02-939/1  

15 мај 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА 
ПЕНЗИОНЕРИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

1117. 
Врз основа на член 116, став 2 и 3 од Законот за 

пензиско и инвалидско осигурување, член 3 од Спогод-
бата за утврдување на регистрираната организација на 
сојузите на здруженија на пензионерите на Македонија 
и член 4 од Правилникот за работа на Регистрираната 
организација за солидарен фонд - посмртна помош и 
средства за членарина на здруженија на пензионери, 
членки на сојузите на пензионерите на Македонија на 
24-та седница одржана на 20.4.2017 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА ЗАДРШКАТА ЗА СОЛИДАРЕН 
ФОНД - ПОСМРТНА ПОМОШ, ЧЛЕНАРИНА И ВИ-
СИНАТА НА ИСПЛАТАТА НА ПОСМРТНАТА ПОМОШ 

 
Член 1 

Висината на задршката за солидарниот фонд - по-
смртна помош изнесува 130,00 денари за период од 1 
мај до 30 октомври 2017 година. 

 
Член 2 

За членување во здружение на пензионери (члена-
рина) висината на членарината изнесува 30,00 денари. 

 
Член 3 

Висината на исплатата на посмртната помош што 
се исплатува на членовите на семејствата на починат 
пензионер, изнесува 30.000 денари. 

 
Член 4 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за зго-
лемување на задршка од пензијата за членарина („Сл. 
весник на РМ“ бр. 4/2011). 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1 мај 2017 година со 
исплата на пензиите во месец јуни 2017 година. 

 
 Одбор на Регистрирана организација 
20 април 2017 година Претседател, 
Скопје Салтир Каровски, с.р. 
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