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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2423. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за буџетите 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05, 
4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11 и 171/12) и член 27-а 
став 3 од Деловникот за работа на Владата на Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 
5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07. 
157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 144/08, 42/09, 62/09, 141/09, 
162/09,  40/10,  83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 
170/11, 67/13 и 145/14), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 22.4.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИТЕ ПРИОРИТЕ-
ТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО 2016 ГОДИНА 
 

Член 1 
За стратешки приоритети во 2016 година се утврду-

ваат: 
- зголемување на економскиот раст и на вработе-

носта, пораст на животниот стандард на граѓаните и 
подобар и поквалитетен живот; 

- интеграција на Република Македонија во Европ-
ската унија и НАТО;  

- безкомпромисна борба против корупцијата и кри-
миналот и ефикасно спроведување  на правото; 

- одржување добри меѓуетнички односи врз 
принципите на меѓусебна толеранција и почитување и 
подеднаков третман на сите пред законот; 

- инвестирање во образованието, иновациите и ин-
форматичката технологија како клучни елементи за 
креирање општество базирано на знаење. 

Приоритетите од став 1 на овој член имаат еднакво 
значење. 

 
Член 2 

За остварување на стратешките приоритети од член 
1 став 1 од оваа одлука се утврдуваат следните приори-
тетни цели: 

- јакнење на позицијата на Република Македонија 
во регионалната и мултилатералната заедница и унап-
редување на односите и соработката на билатерален, 
регионален и мултилатерален план; 

- олеснување на пристапот на меѓународните паза-
ри на стоки и услуги преку склучување на договори за 
слободна трговија за трговска и економска соработка, 
либерализација на трговијата со стоки и услуги и иден-
тификување и намалување на бариерите во трговијата 
во рамките на склучените договори; 

- промоција на Република Македонија во странство 
како атрактивна дестинација за привлекување на стран-
ски инвестиции; 

- поддршка и промоција на извозот; 
- политика насочена кон вработувањето и отвора-

њето на нови работни места; 
- политика насочена кон проширување на финан-

сиската понуда за раст на малите и средни претприја-
тија; 

- фискална политика  во функција  на  фискална од-
ржливост и етапна консолидација на јавните финан-
сии,поддршка на економијата со значителни инвести-
ции во инфраструктурни проекти; 

- макроекономска политика насочена кон безуслов-
но задржување на макроекономската стабилност и зго-
лемување на конкурентноста на економијата на трајна 

основа, зголемување на вработеноста и социјална заш-
тита на најранливите категории, пред се преку ната-
мошно подобрување на деловното окружување и креи-
рање еднакви можности за економски раст и развој  на 
сите учесници во економските процеси; 

- даночна и царинска политика во функција на под-
дршка на развојот на економските субјeкти, поттикну-
вање на економскиот раст и привлекување на странски 
инвестиции,  

- задржување на стабилноста на финансискиот сис-
тем; 

- континуитет во спроведување на дисциплинирана 
фискална политика и зајакната контрола на јавните 
трошења која обезбедува умерено ниво на буџетски де-
фицит, одржливо ниво на јавниот долг и подобрена 
структура на јавните финансии со зголемување на ка-
питалните расходи; 

- зајакнување на внатрешната финансиска контрола 
преку воспоставување на децентрализиран систем на 
управување со финансиите во институциите во јавниот 
сектор; 

- обезбедување на повисоко ниво на апсорпција на 
средствата од инструментот за прет-пристапна помош 
(ИПА) во услови на децентрализиран систем на упра-
вување преку поефикасна подготовка и спроведување 
на проектите финансирани од ИПА и зајакнување на 
координацијата меѓу надлежните институции; 

- зголемување на инвестициите  во истражување и 
развој во функција на јакнење на капацитетот за инова-
тивност; 

- подобрување на конкурентноста на  македонските 
производи; 

- обезбедување на сигурност во снабдувањето на 
потрошувачите со сите видови на енергија и енергенси; 

- зголемување на учеството на обновливите видови 
енергија во финалната потрошувачка на енергија и зго-
лемување на енергетската ефикасност; 

- зголемување на туристичката понуда и градење на 
препознатлив туристички имиџ со воведување на свет-
ски стандарди во туристичко-угостителските услуги;  

- развојно ориентирани единици на локалната само-
управа преку натамошно спроведување на процесот на 
децентрализација на власта и јакнење на фискалниот 
капацитет; 

- рамномерен развој преку зголемување на конку-
рентноста и препознавање и искористување на по-
тенцијалите на планските региони како и развој на се-
лата и на подрачјата со специфични развојни потреби; 

- развој на пограничните региони преку реализација 
на проекти за прекугранична соработка и повисоко ни-
во на апсорпција на средствата од ИПА-прекугранична 
соработка со зајакнување на капацитетите за спроведу-
вање на Програмата и на проектите; 

- обезбедување на воедначени, квалитетни и ефек-
тивни јавни услуги за граѓаните од страна на единици-
те на локалната самоуправа преку воспоставување на 
иновативни партнерства и партиципативност; 

- унапредување на квалитетот на лабораториските 
услуги во функција на зголемување на приносот во 
земјоделството и безбедноста на храната од примарно-
то растително потекло; 

- поврзување на подрачните единици со софтвер-
ските апликации за субвенции за непречено аплицира-
ње на земјоделците во тие региони; 

- намалување на структурната невработеност, спро-
ведување на активни политики за вработување, зголе-
мување на вештините и квалификациите на работната 
сила; 
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- намалување на сиромаштијата и социјалната ис-
клученост на различни социјални ризични групи, ин-
клузија на деца  во системот за згрижување и воспита-
ние на деца од предучилишна возраст, спречување и 
санкционирање на злоупотреби на материјалните и со-
цијалните права на корисниците; 

- промовирање  на семејството и креирање полити-
ки за поддршка на семејството; 

- зголемување на учеството на граѓанскиот сектор и 
социјалните партнери во процесот на креирање и им-
плементација на политики; 

- изградба и опремување на центри за давање на по-
мош во домашни услови, детски градинки, транзитни 
центри, дневни центри кои се наменети за користење 
на различни категории од населението; 

- зајакнување на концептот за родова еднаквост и 
недискриминација во буџетските политики на нацио-
нално и локално ниво и унапредување на еднаквите 
можности на сите нивоа; 

- јакнење на борбата против корупцијата и органи-
зираниот криминал; 

- одржување на стабилноста на јавната безбедност и 
јакнење на административните капацитети за борба со 
прекуграничниот криминал; 

- подобрување на ефикасноста во борбата против 
тероризмот и заштитата на националната безбедност; 

- заокружување на процесот на  реформи во поли-
цијата; 

- одбрана и заштита на територијалниот интегритет 
и независност на Република Македонија; 

- континуирано унапредување и модернизација на 
одбранбените способности и подобрување на одбран-
бената инфраструктура; 

- интеграција во политичката и воената структура 
на НАТО; 

-  придонес во операциите на мисиите на ООН, НА-
ТО и Европската унија, како дел од заедничката без-
бедносна и одбранбена политика; 

- поддршка на другите државни институции во слу-
чај на природни и други катастрофи (пожари, поплави 
и сл); 

- заокружување на реформите во правосудството; 
- јакнење на владеењето на правото;  
- создавање на ефикасен систем за заштита и почи-

тување на човековите права и слободи; 
- натамошно спроведување на  Рамковниот договор; 
- градење на доверба и взаемно разбирање меѓу за-

едниците во Република Македонија; 
- интегрирано, ефикасно и модерно работење на ад-

министрацијата и обезбедување на услуги целосно 
приспособени на потребите на граѓаните и бизнис заед-
ницата; 

- создавање на компетентна администрација – сер-
висно и услужно ориентирана кон  одржлив социјален 
и економски развој на земјата; 

- развој и примена на информациските технологии 
во сите сегменти на живеењето; 

- намалување на дигиталниот јаз со создавање олес-
нети услови за пристап до информатичко комуника-
циски технологии и зголемување на информатичко-ко-
муникациските вештини на граѓаните; 

- квалитетно управување и координација со струк-
турите во процесот на пристапување во Европската 
унија преку исполнување на обврските од Спогодбата 
за асоцијација и стабилизација и другите правни акти 
кои ги регулираат билатералните односи со Европската 
унија; 

- квалитетно управување со процесот на пристапни 
преговори со зајакнување на позицијата на Република 
Македонија во соработката со институциите на Европ-
ската унија и  на земјите членки на Европската унија; 

- управување со процесот на подготовка на Нацио-
налната верзија на acquis communitaire и зајакнување 
на механизмите и процедурите за координација и реа-
лизација на НПАА; 

- натамошен развој на европските демократски 
вредности во процесот на пристапување; 

- продолжување на реформите, модернизацијата и 
унапредувањето на здравствениот сектор; 

- одржлив, ефикасен и достапен систем за обезбеду-
вање на здравствена заштита на населението и подобар 
квалитет на здравствените услуги на населението ; 

- здравствена заштита ориентирана кон заедницата 
на сите нивоа: превентивна, примарна, секундарна и 
терциерна; 

- поттикнување на развојот на културата во насока 
на создавање естетски плурализам на уметничките 
вредности со јакнење на едукативната, забавната, еко-
номската, кохезивната и другите димензии на култу-
рата: 

- континуирана заштита на културното наследство 
независно од неговото историско, цивилизациско и ет-
нокултурно обележје; 

- подобрување на квалитетот на образованието и 
науката преку спроведување на стратегии и реформи 
во образованието и науката; 

- осовременување на образовниот систем и науката 
со цел да се обезбедат компетенции потребни за паза-
рот на труд и развој на економијата; 

- поголема примена на достигнувањата на совреме-
ните информациско -комуникациски технологии за зго-
лемување на воспитно образовното ниво;  

- продолжување со инвестирањето во патната и же-
лезничката инфраструктура; 

- натамошен развој на патниот, железничкиот и воз-
душниот сообраќај; 

- изградба на социјални станови и развој на кому-
налната  инфраструктура;  

- планирање и одржливо користење на просторот и 
природните богатства; 

- развивање на институционалните капацитети во 
функција на заштита на животната средина, природата 
и планирање на просторот; 

- натамошно зголемување на нивото на инвестиции 
во животната средина; 

- развој на концепти на општествена одговорност и 
унапредување на општествено одговорни практики. 

 
Член 3 

Средствата потребни за финансирање на стратеш-
ките приоритети од член 1 од оваа одлука ќе се предви-
дат во Фискалната стратегија за периодот 2016-2018 
година. 

 
Член 4 

Во рамките на буџетскиот процес за 2016 година 
министерствата и другите органи на државната управа 
ги дефинираат програмите за остварување на стратеш-
ките приоритети и приоритетните цели од членовите 1 
и 2 од оваа одлука, а средствата  за нивно финансирање  
ќе ги вклучат  во максималните износи на расходи за 
секој буџетски корисник одделно, утврдени со буџет-
скиот циркулар за 2016 година. 

 
Член 5 

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

 
Бр.42-3948/1 Заменик на претседателот 

22 април 2015 година на Владата на Република 
Скопје Mакедонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

2424. 
Врз основа на член 71 став (4) од Законот за Царин-

ската управа („Службен весник на Рeпублика Македо-

нија” бр. 46/04, 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 

48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/14, 167/14, 33/15 и 

61/15), министерот за финансии, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА  НАЧИНОТ НА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЦАРИН-

СКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ВО ЦАРИНСКАТА УПРАВА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на унап-

редување на царинските службеници во Царинската 

управа. 

 

Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значење: 

- „унапредување“ е движење на царинскиот служ-

беник во системот на кариера ако е распореден на ра-

ботно место, кое согласно со хиерархијата на работни 

места утврдени во Законот за Царинската управа се на-

оѓа во повисоката категорија на работните места или е 

на повисоко ниво во категоријата на работни места, од 

нивото на работното место на кое дотогаш работел и 

- „слободно работно место“ е работно место на кое 

со договор за вработување или со решение за распоре-

дување не е распореден царински службеник. 

 

Член 3 

Унапредувањето на царинските службеници се 

врши во транспарентна постапка со спроведување на 

интерен оглас врз основа на професионалните актив-

ности и квалификации на царинските службеници, нив-

ната работна способност и оценката на работната из-

ведба, независно од полот, расата, бојата на кожата, по-

литичкото и верското уверување. 

 

Член 4 

Царински службеник може да биде унапреден на 

друго работно место кое се наоѓа во повисоката катего-

рија на работните места или е на повисоко ниво во ка-

тегоријата од работното место на кое дотогаш работел, 

согласно хиерархијата на работните места утврдена во 

Законот за Царинската управа.  

 

Член 5 

Царинскиот службеник може да биде унапреден на 

работно место во повисоко ниво во категоријата или во 

повисока категорија, доколку: 

- работното место на кое се унапредува е слободно; 

- ги исполнува условите утврдени од Законот за Ца-

ринската управа и актот за систематизација на работ-

ните места; 

- бил оценет со оценки утврдени со овој правилник и 

- во последната година не бил казнуван поради 

кршење на работниот ред и дисциплина или неиспол-

нување на работните обврски.  

Член 6 
(1) Царински службеник може да биде унапреден 

доколку ги исполнува условите од член 5 на овој пра-
вилник и три пати едноподруго бил оценет со конечна 
оцена „се истакнува“ или „задоволува“ согласно актот 
за системот на оценување на работата на царинските 
службеници во Царинската управа. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член, за раковод-
ните царински службеници помошник директор, уп-
равник на царинарница, началник на независно одделе-
ние и советник на директорот кои најмалку три години 
биле на овие работни места треба да се оценети еднаш 
со оценка „се истакнува“ или „задоволува“ согласно 
актот за системот на оценување на работата на царин-
ските службеници во Царинската управа. 

 
Член 7 

(1)  Во процесот на унапредување на друго работно 
место во  повисоко ниво не треба да се врши прескок-
нување на нивото во рамките на категоријата на работ-
ните места утврдени со актот за систематизација на ра-
ботните места  и во Законот за Царинската управа. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член, унапредува-
ње на царински службеник на работно место во повисоко 
ниво  може да се изврши и за повеќе нивоа, доколку на 
интерниот оглас не се јави ниту еден кандидат. 

 
Член 8 

Ако царински службеник во текот на неговиот ра-
ботен однос бил распореден на работно место кое при-
паѓа на определена категорија, неговото повторно рас-
поредување на истото работно место од категоријата, 
не претставувa унапредување. 

 
Член 9 

 Постапката за унапредување на царински службе-
ник се спроведува со објавување на интерен оглас за 
слободното работно место согласно актот за спроведу-
вање на интерен оглас за пополнување на слободни ра-
ботни места во Царинската управа, со која е пропиша-
на постапката по интерен оглас.  

 
Член 10 

Во случај кога на интерниот оглас нема да се јави 
ниту еден кандидат, а пополнувањето на слободно ра-
ботно место е неопходно поради потребите на служ-
бата, ќе се изврши распоредување на вработен кој ги 
исполнува условите од член 5 на овој правилник. 

 
Член 11 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за начинот на унапре-
дување на царинските службеници во Царинската уп-
рава („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
150/11 и 59/12). 

 
Член 12 

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

 
Бр. 20-3193/1  

24 април 2015 година Министер за финансии, 
Скопје Зоран Ставрески, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

2425. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 9.4.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Плаќе, која е во надлежност на 

одржување на Одделението за катастар на недвижнос-

ти  Оxрид. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Плаќе, престануваат да важат аналогни-

те катастарски планови за катастарската општина  

Плаќе. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-5642/1  

9 април 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

2426. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 

на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 9.4.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Ростуша, која е во надлежност на 

одржување на Одделението за катастар на недвижнос-

ти  Гостивар. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Ростуша, престануваат да важат аналог-

ните катастарски планови за катастарската општина  

Ростуша. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 09-5643/1  

9 април 2015 година Директор, 

Скопје Славче Трпески, с.р. 

2427. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот 
на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 9.4.2015 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Никуштак-Вон-град, која е во 
надлежност на одржување на Одделението за катастар 
на недвижности Куманово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Никуштак-Вон-град, престануваат да 
важат аналогните катастарски планови за катастарска-
та општина Никуштак-Вон-град. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-5644/1  

9 април 2015 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 
       

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

2428. 
Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска 

со член 38 од Законот за безбедност на храната 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, и 43/14), директорот 
на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗГОЛЕ-
МЕНО НИВО НА ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА 
ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И ХРАНА ОД НЕЖИВО-
ТИНСКО ПОТЕКЛО ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Решението за зголемено ниво на официјални 

контроли на храна за животни и храна од неживотин-
ско потекло при увоз во Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 93/11, 
129/11, 181/11, 65/12, 95/12, 135/12, 9/13, 48/13, 56/13, 
110/13, 150/13, 12/14, 66/14, 123/14, 168/14 и 195/14) 
Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1, кој е составен 
дел на ова решение. 

 
Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 17-2489/3  

27 април 2015 година Директор, 
Скопје м-р Зоран Поповски, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2429. 
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 136/2011, 
79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 и 33/2015), 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, 
55/2011, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 и 167/14), член 28 и 
29 од Законот за данокот на додадена вредност („Служ-
бен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 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 и 130/14), Законот за животната средина 
(„Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уредбата за 
начинот на утврдување, пресметување и уплатување на 
надоместокот за задолжителни резерви на нафта и наф-
тени деривати што се плаќаат при увоз и/или производ-
ство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ 
бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија, на седницата одржана 
на 4.5.2015 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 34,295 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                  до 36,011 

  
      б) Дизел гориво                   ден/лит 

 - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                           до 32,570 
  

в) Масло за горење                                     ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                               до 31,807 

  
г) Мазут                                                     ден/кг 

      - М-1 НС                                                  до 23,827 
   

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 72,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 74,00 

 
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 29,639 

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 подточката “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 де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа од-
лука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,080 
  
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,040 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа: 

 
а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,890 
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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 22,052 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 22,031 
  
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,129 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,136 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 0,100 
 

Член 6 
Во малопродажните цени утврдени согласно членот  

2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој по-
одделен нафтен дериват од секоја  ценовна група изне-
суваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 5.5.2015 го-
дина и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија. 

 
Бр. 02 –946/1  

4 мај 2015 година Претседател, 
Скопје   Димитар Петров, с.р. 
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 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.  

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

