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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2553. 

Врз основа на член 10, став 2 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010 ), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 27.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ 
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – 
ТУФ НА „ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ“ АД СКОПЈЕ, НА 
ЛОКАЛИТЕТОТ „РАСЈЕ“ ОПШТИНА  КУМАНОВО 

 
1. Во Одлуката за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на минерална суровина – 
туф на „Цементарница УСЈЕ“ АД Скопје, на локалите-
тот „Расје“ општина Куманово („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 109/2009), во насловот и во 
точките 1 и 4 зборовите: „општина Куманово“ се заме-
нуваат со зборовите: „општина Старо Нагоричане“. 

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

 
     Бр. 51-4436/1                     Заменик на претседателот 
27 јули 2010 година                на Владата на Република 
           Скопје                                       Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2554. 

Врз основа на член 10, став 2 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010 ), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 27.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШ-
КИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИ-
НА – ТУФ НА „ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ“ АД 
СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГАБЕР“ С. МАКРЕШ, 

ОПШТИНА  КУМАНОВО 
 
1. Во Одлуката за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на минерална суровина – 
туф на „Цементарница УСЈЕ“ АД Скопје, на локалите-
тот „Габер“ с.Макреш, општина Куманово („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 109/2009 и 
142/2009), во насловот и во точките 1 и 4 зборовите: 
„општина Куманово“ се заменуваат со зборовите: „оп-
штина Старо Нагоричане“. 

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

 
     Бр. 51-4437/1                     Заменик на претседателот 
27 јули 2010 година                на Владата на Република 
           Скопје                                      Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2555. 

Врз основа на член 10, став 2 од Законот за мине-
ралните суровини („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 24/2007, 88/2008, 52/2009 и 6/2010 ), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 27.07.2010 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШ-
КИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИ-
НА – КАЈАНИТ НА „АЛПИНЕ БАУ ГМБХ АВСТ-
РИЈА“ ПОДРУЖНИЦА СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ  

„КАШКА“ С.КИШИНО, ОПШТИНА ВЕЛЕС 
 
1. Во Одлуката за доделување на концесија за де-

тални геолошки истражувања на минерална суровина – 
кајанит на „АЛПИНЕ БАУ Гмбх Австрија“ подружни-
ца Скопје, на локалитетот „Кашка“ с.Кишино, општина 
Велес („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
94/2010), во насловот и во точката 1 зборовите: „по-
дружница Скопје“ се бришат. 

2. Во насловот на Одлуката и во точките 1 и 4, збо-
ровите: „општина Велес“ се заменуваат со зборовите: 
„општина Лозово“. 

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

 
     Бр. 51-4438/1                     Заменик на претседателот 
27 јули 2010 година                на Владата на Република 
           Скопје                                       Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
2556. 

Врз основа на член 41 став 9 од Законот за данокот 
на додадена вредност („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 
21/03,19/04, 33/06, 45/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09,  
133/09, 95/10 и 102/10), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДАНОЧНАТА 
ПРИЈАВА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на даночната пријава на данокот на додадена 
вредност. 

 
Член 2 

Даночната пријава на данокот на додадена вредност 
се поднесува на образецот “ДДВ-04”, кој е даден во 
прилог и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на даночната пријава на данокот на додадена 
вредност („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 157/2009). 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, а ќе се применува од 1 октомври 
2010 година. 

  
 Бр. 20-31127/2             Заменик претседател на Влада 

23 септември 2010 година     и министер за финансии, 
        Скопје                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
2557. 

Врз основа член 8 став 1 од Законот за безбедност 
на храната и на производите и материјалите што доаѓа-
ат во контакт со храната („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 54/2002 и 84/2007), министерот за 
здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ  
НА ПИВОТО 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат посебните бара-
ња за безбедност што треба да ги исполнува пивото, 
како и минималните услови за постигање и зачувување 
на квалитетот на пивото во текот на производството и 
прометот. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. Пиво е слаб алкохолен пијалак добиен со алко-
холно вриење на захмељена пивска сладовина со при-
мена на пивски квасец, при што пивската сладовина ка-
ко дел од јачмениот слад може да се замени со пчени-
чен слад, несладовaни жита или со нивни преработки 
односно со соодветна количина на јаглени хидрати. 

2. Квалитет е хемискиот состав, физичко-хемиските 
и орагнолептичките особини на пивото. 

 
Член 3 

Во производството на пиво можат да се користат:  
1) jаглен диоксид;  
2) природни средства за боење на пивото, (пржен 

слад, односно карамела од слад и шеќер); 
3) средства за бистрење и филтрација, ензимски 

препарати и конзерванси пропишани со прописите за 
адитиви во храната. 

 
Член 4 

Пивото се пушта во промет како:  
1) светло или темно пиво со содржина на екстракти 

во основната сладовина преку 10% (m/m) (стандардни, 
специјални или регионални пива). Ова пиво се означу-
ва и со содржина на екстракти во основната сладовина; 

2) лесно пиво со содржина на екстракти во основна-
та сладовина под 10 % (m/m). Ова пиво се означува со 
енергетска вредност од максимално 120 kJ/100g; 

3) безалкохолно пиво со содржина на алкохол ма-
ксимално 0,5% (V/V). Oва пиво се означува и со содр-
жина на алкохол;  

4) диетално пиво со содржина на јаглени хидрати и 
максимално 0,75 g/100 g и со содржина на алкохол ма-
ксимално 4,0% (V/V). Ова пиво се означува и со содр-
жина на јаглени хидрати и  

5) пченично пиво, бистро или со содржина на пив-
ски квасец, произведено со учество на најмалку 50% 
(m/m) пченичен слад. 

Видовите пива од став 1 на овој член можат да се 
пуштаат во промет и како нефилтрирано пиво.  

 
Член 5 

Пивото што се пушта во промет треба да ги испол-
нува следните барања:  

1) да е бистро и без талог освен пченичното пиво; 
2) да има мирис и вкус својствен на пивото и да не 

содржи туѓи мириси и вкусови; 

3) да содржи најмалку 0,3% (V/V) јаглен диоксид; 
4) да содржи екстракти на основната сладовина, ал-

кохол, јаглени хидрати и енергетската вредност во пи-
вото да одговара на означените вредности; 

5) pH на пивото да се движи од 4 до 4,8 и 
6) непосредно по точењето во чаша висока од 10 до 

11cm, широка од 4 до 5 cm да се формира пена во виси-
на од 3 до 4 cm и при температура од 100С до 150С пе-
ната да се одржи најмалку 3 минути. 

 
Член 6 

Од означената содржина на екстракти во основната 
сладовина отстапувањето може да изнесува до 0,2%.  

Од означената содржина на алкохол кај безалкохол-
ното пиво отстапувањето може да изнесува до 0,2%. 

 
Член 7 

Пивото во оригинално пакување не треба да се др-
жи на места изложени на директна сончева светлина и 
влијание на топлина. 

Пивото во текот на прометот се чува на температу-
ра меѓу 50С и 150С. 

 
Член 8 

Притисокот во апаратите за точење на пиво од бу-
риња се остварува исклучиво со јаглен диоксид. 

 
Член 9 

За да се зачува квалитетот на пивото што се точи од 
буре кое преостанало од претходниот ден и не  е држа-
но под притисок на јаглен диоксид, таквото пиво не 
може да се точи. 

 
Член 10 

За пивото за кое со овој правилник се пропишани 
барања за квалитетот и барања за постигање и зачуву-
вање на квалитетот производителите треба да донесат 
производителска спецификација пред почетокот на 
производството на тоа пиво. 

 
Член 11 

Производителската спецификација треба да содржи:  
1) назив на пивото и неговото трговско име, ако го 

има; 
2) назив и седиште на производителот, односно на 

оној кој извршил полнење; 
3) нето количина (маса, зафатнина) на пивото, ако 

се пушта во промет во оригинално пакување; 
4) основни состојки и други материи користени во 

производство на пивото; 
5) вид и маса на материите од биолошка вредност 

додадени на пивото, како и вид и маса на средствата за 
биолошка и колоидна стабилизација; 

6) хемиски состав на пивото и 
7) краток опис на технолошката постапка на произ-

водството. 
 

Член 12 
Пивото се пушта во промет во оригинално пакување.  
Под оригинално пакување од став 1 на овој член се 

подразбира стаклено шише со различна зафатнина и 
сад од друг материјал кој не го менува квалитетот на 
пивото. 

 
Член 13 

За пивото што се пушта во промет во оригинално 
пакување, на обвивката, садот, етикетата или затвора-
чот треба да има означување. 
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Означувањето од став 1 на овој член треба да ги со-
држи следните податоци:  

1) назив на пивото и неговото трговско име, ако го 
има; 

2) назив и седиште на производителот, односно на 
оној кој извршил полнење на пивото, со назнака „про-
изведено“ односно „полнето“; 

3) датум на производството и рок на употреба од-
носно „употребливо до“; 

4) нето – количина (маса односно зафатнина) на пи-
вото; 

5) податок за додадениот конзерванс; 
6) податок за содржината на екстракти во основната 

сладовина, во проценти на масата (на пример екстра-
кти 12%); 

7) ако пивото е пастеризирано – ознака „пастеризи-
рано“; 

8) услови за чување на пивото; 
9) енергетска вредност на лесно пиво во килоџули; 
10) содржина на алкохол кај безалкохолното пиво, 

во проценти на зафатнината; 
11) содржина на јагленохидрати кај диеталното пи-

во, во грамови на 100g пиво; 
12) податок за присуството на пивски квасец кај 

пченичното пиво и нефилтрираното пиво и 
13) други податоци од интерес за потрошувачите. 
Покрај податоците од став 2 на овој член во означу-

вањето на пивото треба да се наведат и податоци во 
согласност со Правилникот за начинот на означување-
то на храната.  

Озаначувањето на содржината на алкохол во пиво-
то се врши во волуменски проценти во согласност со 
Правилникот за начинот на означувањето на храната. 

Означувањето треба да биде читливо и лесно вооч-
ливо. 

Означувањето не треба да содржи ознаки (називи, 
слики, цртежи и сл.) што би можеле да ги доведат во 
заблуда потрошувачите во поглед на потеклото и ква-
литетот на пивото. 

 
Член 14 

Мострата на пивото што се испраќа на анализа тре-
ба да биде запечатена или пломбирана и треба да има 
назив на производителот или физичкото лице од кое е 
земена, како и датум и час на земањето и испраќањето 
на анализа, и услови под кои е чувано пивото. 

Од моментот на земање на мостра и испраќање на 
анализа не треба да помине повеќе од 12 часа. Мостра-
та за анализа и суперанализа се чува согласно член 8 на 
овој правилник. 

Анализа на мострата треба да се изврши најдоцна 
во рок од 3 дена од денот на земањето на мострата. 

 
Член 15 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да се применува Правилникот за квалитет 
на пивото („Службен лист на СФРЈ“ бр. 91/91). 

 
Член 16 

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

 
   Бр. 20-7508/1 

21 септември 2010 година                      Министер, 
        Скопје                         д-р Бујар Османи, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2558. 
Врз основа на член 78 став 3 од Законот за јавни 

службеници („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 52/2010), директорот на Агенцијата за држав-
ни службеници донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА ПОДАТОЦИТЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ЈАВНИ 

СЛУЖБЕНИЦИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се уредува содржината на Го-

дишниот извештај за податоците од Регистарот на јав-
ни службеници (во натамошниот текст: Регистар), кој 
го води Агенцијата за државни службеници (во ната-
мошниот текст: Агенцијата). 

 
Член 2 

Годишниот извештај задолжително ги содржи след-
ниве збирни податоци: 

1. вкупен број на јавни службеници; и 
2. структура на јавните службеници според 
- вид на работно место, 
- пол, 
- возраст, 
- степен на образование и 
- национална припадност. 
 

Член 3 
Покрај збирното прикажување на податоците од 

членот 2, податоците треба да се претстават и според 
поделбата на институции по дејности: 

- образование, 
- здравство, 
- култура, 
- наука, 
- труд и социјални работи,  
- социјална и детска заштита, 
- установи, фондови, агенции, јавни претпријатија 

основани од Република Македонија, општините и Град 
Скопје. 

 
Член 4 

Податоците од членовите 2 и 3 треба да се искажат 
и со меѓусебно вкрстување, секаде каде што истото е 
возможно и логично. 

 
Член 5 

Извештајот може да содржи и дополнителни пода-
тоци и информации со кои располага Регистарот на јав-
ни службеници. 

 
Член 6 

Годишниот извештај е јавен и се објавува најдоцна 
до крајот на првото тримесечје на наредната година за 
изминатата година, на официјалната веб локација на 
Агенцијата за државни службеници. 

 
Член 7 

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

 
    Бр. 01-4395/1 

21 септември 2010 година                Директор, 
        Скопје           Александар Гештаковски, с.р.  
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2559. 
Врз основа на член 76 став 3 од Законот за јавни 

службеници („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 52/2010), директорот на Агенцијата за држав-
ни службеници донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИ-
ТЕ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА 

ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува формата и содржи-

ната на обрасците за евидентирање на податоците за 
јавните службеници во Регистарот на јавни службени-
ци (во натамошниот текст: Регистар), кој го води Аген-
цијата за државни службеници (во натамошниот текст: 
Агенцијата). 

 
Член 2 

Податоците за јавните службеници, кои се внесува-
ат во Регистарот, се обезбедуваат преку пополнување 
на соодветни обрасци, изготвени од Агенцијата и тоа: 

- Образец ЈС - 1 (општи податоци за јавен службе-
ник); 

- Образец ЈС - 2 (пријава-одјава на јавен службе-
ник); 

- Образец ЈС - 4 (податоци за дисциплинска  и мате-
ријална одговорност на јавен службеник); 

- Образец ЈС - 5 (податоци за оценување на јавен 
службеник). 

 
Член 3 

Образецот ЈС-1 содржи: лого на Агенцијата, Репуб-
лика Македонија, Агенција за државни службеници, 
грб на Република Македонија, општи податоци за јавен 
службеник, назив и место на институцијата во која е 
вработен јавниот службеник, лични податоци за јавни-
от службеник (име, татково име, презиме, пол, ЕМБГ, 
датум на раѓање, место на раѓање, општина на раѓање, 
држава, припадност на заедница, адреса на живеење, 
место на живеење и општина на живеење), вид на обра-
зование (степен на образование, образовна институци-
ја, насока) и потпис на јавниот службеник. 

Образецот ЈС-1  содржи општи податоци за јавниот 
службеник и се доставува до Агенцијата при стекнува-
ње статус на јавен службеник  и при секоја промена на 
податоците содржани во образецот. 

 
Член 4 

Образецот ЈС-2 содржи: лого на Агенцијата, Репуб-
лика Македонија, Агенција за државни службеници, 
грб на Република Македонија, пријава - одјава на јав-
ниот службеник, пријава – назив и место на институци-
јата во која јавниот службеник се пријавува, име, пре-
зиме, ЕМБГ, датум на пријавување, работно место, вид 
на работно место, основ на пријавување и работно 
искуство во струката, одјава – назив и место на инсти-
туцијата од која јавниот службеник се одјавува, име, 
презиме, ЕМБГ, датум на одјавување, основ за одјаву-
вање и потпис на јавниот службеник кој врши работи и 
задачи од областа на управување со човечки ресурси во 
институцијата. 

Образецот ЈС-2  претставува пријава, односно одја-
ва на јавен службеник на/од работно место и се доста-
вува до Агенцијата кога е настаната промена во врска 
со работното место и статусот на јавниот службеник. 

Член 5 
Образецот ЈС-4 содржи: лого на Агенцијата, Репуб-

лика Македонија, Агенција за државни службеници, 
грб на Република Македонија, податоци за дисциплин-
ска и материјална одговорност, назив и место на инсти-
туцијата во која е вработен јавниот службеник, лични 
податоци за јавниот службеник  - (име, презиме, работ-
но место и ЕМБГ), податоци за дисциплинска и мате-
ријална одговорност  (вид на одговорност, основ за  од-
говорност, изречена мерка, дата на конечноста на ре-
шението) и потпис на јавниот службеник кој врши ра-
боти и задачи од областа на управување со човечки ре-
сурси во институцијата. 

Образецот ЈС-4 евидентира податоци за дисциплин-
ска и материјална одговорност на јавниот службеник  и 
се доставува до Агенцијата по конечноста на одлуката 
донесена по завршување на  дисциплинската постапка. 

 
Член 6 

Образецот ЈС-5 содржи: лого на Агенцијата, Репуб-
лика Македонија, Агенција за државни службеници, 
грб на Република Македонија, податоци за оценување 
на јавен службеник, назив и место на институцијата во 
кој е вработен јавниот службеник, лични податоци за 
јавниот службеник - (име, презиме, работно место, 
ЕМБГ), податоци за оценување на јавниот службеник - 
период за која се однесува оценувањето (полугодие/го-
дина), дали службеникот е оценет (ДА, НЕ), оценка 
(нумеричка и дескриптивна), причина за неоценетост и 
потпис на јавниот службеник кој врши работи и задачи 
од областа на управување со човечки ресурси во инсти-
туцијата. 

Образецот ЈС-5, евидентира податоци во врска со 
оценувањето на јавниот службеник  и се  доставува до 
Агенцијата секои шест месеци за секој вработен служ-
беник во институцијата (без оглед на тоа дали е извр-
шено оценувањето или не). 

 
Член 7 

Обрасците ЈС-1, ЈС-2,  ЈС-4 и ЈС-5 се составен дел 
на овој правилник. 

Образецот ЈС-1 го пополнува лично јавниот служ-
беник и се доставува до Агенцијата преку јавниот 
службеник кој врши работи и задачи од областа на 
управување со човечки ресурси во институцијата. 

Обрасците ЈС-2, ЈС-4 и ЈС-5 ги пополнува и  доста-
вува до Агенцијата  јавниот службеник кој врши рабо-
ти и задачи од областа на управување со човечки ре-
сурси во институцијата. 

 
Член 8 

Обрасците ЈС-1, ЈС-2, ЈС-4 и ЈС-5, се доставуваат 
до Агенцијата во електронска форма со користење на 
информациониот систем за водење на Регистарот или 
во писмена форма.  

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 24 април 2011 година. 

 
    Бр. 01-4396/1 

21 септември 2010 година                Директор, 
        Скопје           Александар Гештаковски, с.р.  
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Стр. 16 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 септември 2010 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2560. 
Врз основа на член 19, алинеjа 7 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ” бр. 63/06, 36/07 и 
106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен вес-
ник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009 и 
34/2010), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена 
вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 
8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната 
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија, 
на седницата одржана на 27.09.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини         ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95       до 30,607 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98       до 32,011 
   
б) Дизел гориво          ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 32,383 
 
в) Масло за горење         ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)       до 31,774 
   
г) Мазут            ден/кг 
- М-1 НС          до 25,575 
  

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 67,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98        до 69,00 

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 31,700 
 
Б.  Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни на-
фтени деривати во однос на највисоките цени од точка-
та А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕ-
НИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

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

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

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

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

 
Член 3 

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

 
а) Моторни бензини         ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95        до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98        до 0,080 
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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 
Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени 
деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој 
закон при увоз и/или производство на нафтени 
деривати и тоа: 

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

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

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

 
а) Моторни бензини         ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95       до 21,927 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98       до 21,793 

 
б) Дизел гориво          ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 12,316 
 
в) Масло за горење          ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)         до 3,169 
   
г) Мазут              ден/кг 
- М-1 НС             до 0,100 

 
Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-
нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

њето во „Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 28.09.2010 година. 

 
         Бр. 02-1597/1  
27 септември 2010 година          Претседател,  
             Скопје                  Димитар Петров, с.р. 

__________ 
 

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2561. 
Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-

вање („Службен весник на РМ” бр. 35/2005 и 50/2006), 
Комората на извршители на РМ, на ден 24.09.2010 го-
дина, го донесе следново 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-

ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 
 
На извршителот Васко Еленов, со живеалиште на 

ул. „Гоце Делчев” бр.1 во Кавадарци, именуван за по-
драчјето на Основниот суд Велес, Основниот суд Ге-
вгелија, Основниот суд Кавадарци и Основниот суд 
Неготино, датумот 30.09.2010 година, му се определува 
како ден за отпочнување со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот.  

Ова решение се објавува во „Службен весник” на 
Република Македонија. 

 
     Бр. 01-1472                     Комора на извршители  

24 септември 2010 година     на Република Македонија 
        Скопје                          Претседател,  
                              Антончо Коштанов, с.р. 



Стр. 18 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 септември 2010 
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Стр. 20 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 27 септември 2010 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 
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бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
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Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
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