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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
811. 

Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Законот 
за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 23.03.2010 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 

СТОКОВИ РЕЗЕРВИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник-Мини-

стерството за образование и наука му престанува кори-
стењето на дел од недвижна ствар-поден магацин, со 
површина од 3000 м2, на КП 5067 по ПЛ  бр. 1022 из-
даден на Државниот завод за геодетски работи-Одделе-
ние за премер и катастар КО Неготино, сопственост на 
Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на Агенцијата за стокови резерви на користење, без на-
домест. 

 
Член 3 

Агенцијата за стокови резерви и Министерството за 
образование и наука, комисиски да извршат примопре-
давање на објектот, во рок од седум дена од денот на 
влегување во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.19-3330/2                      Заменик на претседателот 

23 март 2010 година                на Владата на Република   
   Скопје                               Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р.  
____________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

812. 
Врз основа на член 38 став 2 од Законот за буџетите 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 64/05, 
4/08 и 103/08), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРИХОДИТЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за класификација на приходите 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 76/09 
и 153/09), во Класификацијата на приходите на синте-
тичките конта од класата 7-Приходи, во поткатегорија-
та 71-Даночни приходи, во ставката 711, во аналитич-
ката ставка 7111-Персонален данок на доход, по пот-
ставка 711140 се додава нова потставка 711141 која 
гласи: 

“711141 Данок на доход на приходи од земјоделска 
дејност според паушално утврден приход” 

 
Во аналитичката ставка 7112 - Данок од добивка, по 

потставка 711229 се додава нова потставка 711230 која 
гласи:     

 
“711230 Данок на исплатена дивиденда и друга рас-

пределба од добивката” 
 
Во ставката 716-Еднократни посебни такси, во ана-

литичката ставка 7161-Еднократни посебни такси,  по 
потставката 716111, се додава нова потставка  716112 
која гласи: 

 
“716112 Еднократна такса при присилна наплата на 

царински долг”. 
 

Член  2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
      Бр. 08-9402/1             Заменик претседател  на Влада 
18 март 2010 година           и министер за финансии, 

  Скопје                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

813. 
Врз основа на член 38 став 2 од Законот за буџетите 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 64/05, 
4/08 и 103/08), министерот за финансии донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-
НОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ, РАСПОРЕДУВАЊЕ И 

ПОВРАТ НА ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ 
 
1. Во Упатството за начинот на евидентирање, 

распоредување и поврат на јавните приходи (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 114/09 и 
153/09) во шифрарникот на уплатни сметки за јавни 
приходи, во делот I.Приходи на Републиката и на 
единиците на локалната самоуправа во точка 1. Да-
нок на добивка по уплатната сметка под реден број 
10 се додава нова уплатна сметка под реден број 11 
која гласи:  

 
11 840-1648 данок на исплатена дивиден-

да и друга распределба од до-
бивката   

711230 

 
2. Во точка 2. Персонален данок на доход во пот-

точката 2.2 Данок на доход на приходи од земјоделс-
тво и шумарство по уплатната сметка под ред број 2 
се додава нова уплатна сметка под реден број 3 која 
гласи:  

 
3 840-1632 данок на доход на приходи од 

земјоделска дејност според 
паушално утврден приход 

711141 
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3. Во точка 6. Царински и посебни увозни давачки 
по потточката 6.1 се додава нова потточка 6.2 и нова 
уплатна сметка кои гласат:  

 
“6.2 Споредни царински давачки:  
 

1 840-4660 еднократна такса при при-
силна наплата на царински 
долг 

716112” 

  
4. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од 

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

 
      Бр.08-9403/1              Заменик претседател  на Влада 
18 март 2010 година           и министер за финансии, 

  Скопје                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

814. 
По извршеното срамнување со изворниот текст 

утврдено е дека во Правилникот за формата и содржи-
ната на пријавата за производство на афион, книгата за 
евиденција, договорот за производство и поблиските 
критериуми за производство на афион и откуп на афи-
он за производство на опојни дроги и психотропни 
супстанции („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 34/10) направена е техничка грешка, поради 
што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНА-
ТА НА ПРИЈАВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АФИ-
ОН, КНИГАТА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА, ДОГОВОРОТ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО И ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АФИОН И ОТКУП НА 
АФИОН ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОПОЈНИ ДРОГИ  

И ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ 
 
Прилозите во Прилог 3 на Правилникот, за подрач-

на единица на МЗШВ, за одгледувачот и за регистрира-
но правно лице, производител на опојни дроги и психо-
тропни супстанци се бришат.  

 
     Бр. 08-740/5      Од Министерството за земјоделство,  
22 март 2010 година      шумарство и водостопанство 

    Скопје  

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

815. 
Врз основа на член 45 и 64 став 1 точка 22  од Зако-

нот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 3/02, 
51/03, 85/03, 40/04 и 61/05 и 129/06), Советот на Народ-
ната банка на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ЗАМЕНА НА 
КНИЖНИТЕ И КОВАНИТЕ ПАРИ ШТО СТАНАЛЕ  

НЕПОГОДНИ ЗА ПРОМЕТ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
1. Со оваа одлука се утврдуваат критериумите за 

препознавање на книжните и кованите пари што стана-
ле непогодни за промет (во понатамошниот текст: кри-
териуми) и се утврдува постапката за нивна замена кај 
Народната банка на Република Македонија (во поната-
мошниот текст: Народната банка). 

2. Под книжни и ковани пари што станале непогод-
ни за промет, во смисла на оваа одлука, се подразбира-
ат излитени книжни и ковани пари, оштетени книжни 
пари и книжни и ковани пари изработени со грешка 
(макулатури). 

3. Народната банка прима и заменува книжни и ко-
вани пари што станале непогодни за промет од банки 
основани во Република Македонија (во понатамошни-
от текст: банки). 

4. Банките се должни да ги достават книжните и ко-
ваните пари што станале непогодни за промет до На-
родната банка. 

 
II. ИЗЛИТЕНИ КНИЖНИ ПАРИ 

 
5. За излитени се сметаат книжните пари коишто со 

текот на употребата се дотраени, истенчени, испреви-
ткани заради што станале меки и како такви, не се со-
одветни за промет. Исто така излитените книжни пари 
значително се избледени, извалкани, намален е квали-
тетот на хартијата и бојата заради што некои од нивни-
те основни карактеристики (апоен, мотиви на банкно-
тата, елементи на заштита) се слабо видливи и несоод-
ветни за понатамошна употреба. 

 
III. ОШТЕТЕНИ КНИЖНИ ПАРИ 

 
6.  За оштетени се сметаат книжните пари: 
- чијашто преостаната површина изнесува повеќе 

од 50% и имаат барем една неоштетена (видлива) ну-
меричка ознака (сериски број на банкнотата); 

- коишто се поткинати и залепени со леплива лента; 
- коишто се скинати на повеќе делови и залепени со 

леплива лента, а со споредбата на сериските броеви мо-
же да се утврди дека неоспорно станува збор за иста 
банкнота; 

- коишто се закинати повеќе од 5 мм; 
- коишто имаат една или повеќе дупки;  
- на коишто им недостасуваат агли, од кои должи-

ната на барем еден дел е подолга од 5 мм;    
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- коишто по должина или по ширина отстапуваат 
повеќе од 2 мм од нормалната; 

- на кои е пишувано, цртано, коишто се нагризени, 
изгниени, избледени заради перење, исчадени, стутка-
ни со повеќекратни набори; 

- коишто се полиени со мастило, боја, маснотија, 
хемикалија;   

- коишто се изгорени, а јагленосаниот дел овозмо-
жува препознавање на банкнотата и 

- коишто се обоени со јака боја со која се врши хе-
миска заштита на банкнотите во транспорт, односно 
кога банкнотите се обојуваат при насилно отворање на 
пакување со банкноти. 

 
IV. ОШТЕТЕНИ КОВАНИ ПАРИ 

 
7. За оштетени се сметаат кованите пари коишто 

станале неупотребливи за натамошен промет под дејс-
тво на некоја надворешна сила, којашто предизвикала 
механичка деформација, нарушување на релјефот на 
монетата, или нејзините основни карактеристики се 
слабо видливи под дејство на хемиски оштетувања и се 
несоодветни за понатамошна употреба. 

 
V. КНИЖНИ И КОВАНИ ПАРИ ИЗРАБОТЕНИ              

СО ГРЕШКА (МАКУЛАТУРИ) 
 
8. За пари изработени со грешка се сметаат приме-

роците од книжни и ковани пари коишто се изработени 
со одредени грешки и како такви се пуштени во про-
мет. 

 
VI. НАЧИН НА ЗАМЕНА НА ИЗЛИТЕНИ И ОШТЕТЕ-
НИ КНИЖНИ И КОВАНИ ПАРИ И МАКУЛАТУРИ 

 
9.  Банките се задолжени да вршат обработка на го-

товината  и книжните и кованите пари што ги иденти-
фикувале како непогодни за промет при обработката и 
согласно со критериумите утврдени со оваа одлука, ги 
отстрануваат од прометот, ги пакуваат и ги доставува-
ат до Народната банка за замена.   

10. Банките, преку своите организациски делови, 
примаат и вршат замена на книжните и кованите пари 
што станале непогодни за промет од физички и правни 
лица.  

11. Банките не смеат повторно да ги пуштат во про-
мет книжните и кованите пари што станале непогодни 
за промет и треба задолжително да ги достават до На-
родната банка. 

12. Народната банка ја врши замената на книжните 
и кованите пари што станале непогодни за промет до-
колку ги исполнуваат критериумите за замена согласно 
со оваа одлука.  

13. Народната банка ги обработува книжните и ко-
ваните пари што станале непогодни за промет и одлу-
чува за нивната замена. 

14. Оштетените книжни и ковани пари коишто ќе се 
откријат во текот на обработката во Народната банка, а 
чиј степен на оштетување е поголем од критериумите 
утврдени во точка 6 и 7 од оваа одлука, се сметаат за 
кусок. 

15. Банките, врз основа на записник изготвен од На-
родната банка, утврдениот кусок треба да го надомести 
во рок од три работни дена од  неговиот прием. 

16. Народната банка ги заменува оштетените кова-
ни пари од банките, доколку е можно да се утврди дали 
се оригинални (имајќи ја предвид големината, тежина-
та, бојата, видот на легурата, гравурата и другите зна-
ци). 

17. Народната банка врши замена на книжните и 
кованите пари со грешка во полн износ, откако тие ќе 
се достават од страна на банката. 

 
VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
18. Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од 

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

 
О.бр. 02-15/IV-1/2010      Гувернер и претседател 
 25 март 2010 година      на Советот на Народната банка 
            Скопје                 на Република Македонија, 

                          м-р Петар Гошев, с.р. 
__________ 

816. 
Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија" бр. 3/02, 51/03, 
85/03, 40/04, 61/05 и 129/06), а во врска со член 26 од 
Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ" 
бр. 136/07 и 130/08), Советот на Народната банка на 
Република Македонија, донесе 
  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ 
НАБАВКИ ВО 2010 ГОДИНА НА НАРОДНАТА 

БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Годишниот план за јавни набавки во 2010 го-

дина на Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 157/09), се вршат следни-
ве измени: 

- Во точката 1, износот: „826.610 илјади денари“, се 
заменува со износот: „831.241 илјади денари“. 

- Во делот II Договори и рамковни спогодби за јав-
ни набавки на услуги, износите: „80.864 илјади денари 
и 68.529 илјади денари“, се заменуваат со износите: 
„85.495 илјади денари и 72.454 илјади денари“. 

Во делот IV ВКУПНО (I+II+III), износите: „826.610 
илјади денари и 700.516 илјади денари“, се заменуваат 
со износите: „831.241 илјади денари и 704.441 илјади 
денари“. 

2. Во точката 4, износот: „13.140 илјади денари“ се 
заменува со износот „13.370 илјади денари“. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
 О.бр. 02-15/IV-3/2010      Гувернер и претседател 
 25 март 2010 година      на Советот на Народната банка 
            Скопје                  на Република Македонија, 

                           м-р Петар Гошев, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

817. 
Врз основа на член 19, алинеја 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. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 
96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на 
додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 
59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за жи-
вотната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, на седницата одржана на 29.03.2010 годи-
на, 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 31,769 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98       до 33,130 
   
б) Дизел гориво                       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                   до 30,355 
 
в) Масло за горење                      ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                       до 30,018 
 
г) Мазут             ден/кг 
- М-1 НС                                                        до 25,055 

 
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 69,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98             до 70,50 
 
б) Дизел гориво           ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)           до 55,00 
 
в) Масло за горење          ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)        до 44,00 
 
г) Мазут             ден/кг 
- М-1 НС               до 31,087 

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 
деривати можат да ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од 
точката 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 ЦЕНИ), согласно следната  
табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да вршат промет на секој дериват 
поодделно по една од цените утврдени за тој дериват 
во една од групите на цени определени согласно 
оваа одлука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен 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 
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: 
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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 22,035 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98         до 21,945 
 
б) Дизел гориво          ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 12,225 
 
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 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 објаву-

вањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 00,01 часот на 
30.03.2010 година. 

 
      Бр. 02-621/1                            
29 март 2010 година                             Претседател, 

   Скопје                                    Димитар Петров, с.р. 

818. 
Врз основа на член 19, став1, алинеја 6 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08) Регулаторната комисија 
за енергетика на Република Македонија на седницата 
одржана на 26 март 2010 година, донесе  

 
ТАРИФЕН  СИСТЕМ  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФ-
НИОТ СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРИРОДЕН 

ГАС НА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ 
 

Член 1 
Во Тарифниот систем за продажба на природен гас 

на тарифни потрошувачи („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.94/05), членот 5, се менува и гласи: 

„(1) Продажната цена на природниот гас за тариф-
ните потрошувачи непосредно приклучени на системот 
за пренос на природен гас е изразена во ден/nm3 и се 
пресметува квартално по следната формула: 

  stqztkdtqpt PTCC ++=  

KCC kkdt *=  
 
Каде што: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Доколку курсот на САД $ во месеците од изми-

натиот пресметковен период (квартал), согласно доста-
вените заклучници за купопродажба на САД $ за тој 
период, е поголем од + 2%, односно помал од - 2%,  во 
однос на курсот од ставот 1 на овој член, продажната 
цена на природниот гас од став 1 на овој член, се прес-
метува на следниот начин:  

   

11
'

−− ∆−∆−= qzkdqqptqpt TCCC  

 

1−∆ kdqC  се пресметува по следната формула:  
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Каде што:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆Tqz-1 се пресметува на следниот начин:  
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(3) На почетокот на секој квартал се врши контрола 

на вкалкулираната корекција на кварталната продажна 
цена на природниот гас од претходниот квартал во за-
висност од реализираните количини на природниот гас.  

(4) Набавната цена на природен гас корегирана сог-
ласно долната топлинска моќ на природниот гас, се 
определува по следната формула: 

 
          

 
каде што: 
 
 
 
 
 
 
(5) Корекцијата на набавната цена на природниот 

гас од ставот 4 на овој член според испорачаната топ-
линска моќ на природниот гас, како и порамнувањето 
по овој основ, се врши на начин како што е утврдено во 
Договорот за набавка на природниот гас од увоз (во по-
натамошниот текст: Договор за набавка).  

(6) Набавна цена на природниот гас од ставот 4 на 
овој член, претставува  цена  за 1nm3 природен гас која 
што се пресметува  согласно условите и критериумите 
утврдени во договорите за набавка на природен гас, за 
природен гас со основна долна топлинска моќ од 33500 
кЈ/nm3 . 

 
Член 2 

Членот 6 се менува, и гласи: 
„(1) Продажната цена на природниот гас се утврду-

ва периодично (квартално), согласно договорите за на-
бавка на природниот гас. Носителите на лиценца за 
снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи 
непосредно приклучени на системот за пренос на при-
роден гас, должни се за секоја квартална промена на 
набавната цена на природниот гас да поднесат барање 
за одобрување на продажната цена до Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија, со 
предлог за нова продажна цена. 

 (2) Барањето за одобрување на продажната цена на 
природниот гас, се поднесува до Регулаторната коми-
сија за енергетика најмногу 7 дена по истекот на прет-
ходниот пресметковен период (квартал), при што бара-
телот ги наведува причините за промена и ја приложу-
ва потребната документација за оправданоста на про-
мената, односно доставува: 

- податоци за реализирани испорачани количини на 
природен гас, по месеци за претходниот квартал; 

- заклучници за купопродажба на девизи, по месеци 
за претходниот квартал; 

- доказ за платени зависни трошоци за испорака на 
природен гас;  

- копии од фактурите за плаќање на испорачаните 
количини на природен гас спрема странскиот добаву-
вач; 

- сертификат за квалитетот на испорачаниот приро-
ден гас; 

- потврда за увозната цена на природниот гас од 
странскиот добавувач на природниот гас и  

- други податоци по барање на Регулаторната коми-
сија за енергетика. 

(3) Регулаторната комисија за енергетика  е должна 
во рок од 7 дена од приемот на барањето од став 2 на 
овој член, да донесе одлука за новата продажна цена на 
природниот гас и истата да ја објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

(4) Во одлуката од став 3 на овој член, освен про-
дажната цена на природниот гас, се објавува и нејзина-
та структура, односно:  

- набавната цена на природниот гас и продажниот 
курс на САД $ за последниот месец од претходниот 
пресметковен период (квартал), согласно заклучницата 
за купопродажба на девизи (денари/ САД $), според кој 
е утврдена набавната цена; 

- цената за услугата снабдување на тарифните по-
трошувачи непосредно приклучени на системот за пре-
нос на природен гас, 

- цената за услугите пренос и управување со систе-
мот за пренос на природен гас и 

- износот на ДДВ“. 
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Член 3 
Овој тарифен систем, влегува вo сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”.   

 
Бр. 01-615/1         

26 март 2010 година                            Претседател, 
  Скопје                                   Димитар Петров, с.р. 

___________ 
 

ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
819. 

Врз основа на член 66 став 9 од Законот за заштита 
и спасување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 36/04, 49/04 и 86/08), директорот на Дирекци-
јата за заштита и спасување донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА 
ЗА ИЗГРАДЕНИТЕ ЗАСОЛНИШТА И ДРУГИТЕ 

ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на воде-

ње на евиденцијата за изградените засолништа и други-
те заштитни објекти (во натамошниот текст: евиденци-
јата). 

 
Член 2 

Евиденцијата се води рачно и електронски. 
 

Член 3 
Податоците од евиденцијата се внесуваат во две по-

себни книги за евиденција и тоа: 
- евидентна книга за изградени засолништа и 
- евидентна книга за други заштитни објекти. 
 

Член 4 
Евиденцијата на податоци за изградени засолништа 

се води на Образец 1 и Образец 2. 
Образецот 1 од став 1 на овој член содржи подато-

ци за јавните засолништа во сопственост на Република-
та кои се запишуваат во 11 колoни, на следниов начин: 

1. во колоната 1 - реден број на уписот, 
2. во колоната 2 - број на актот на Владата на Ре-

публика Македонија со кој засолништето е дадено на 
управување на Дирекцијата за заштита и спасување, 

3. во колоната 3 - адреса на која се наоѓа засолни-
штето, 

4. во колоната 4 - површина на земјиштето (градеж-
на парцела) на кое се наоѓа објектот, односно просто-
ријата, 

5. во колоната 5 - број на катастарска општина,  
6. во колоната 6 - број на катастарска парцела, 
7. во колоната 7 - број на имотен лист и датум на 

издавање, 
8. во колоната 8 - површина на објектот, односно 

просторијата, 
9. во колоната 9 - бројна простории и опрема, 
10. во колоната 10 - број на актот за давање во за-

куп на засолништето и 
11. во колоната 11 - забелешка. 
Образецот 2 од став 1 на овој член содржи подато-

ци за засолништата во приватна сопственост кои се за-
пишуваат во 12 колони, на следниов начин: 

1. во колоната 1 - реден број на уписот, 
2. во колоната 2 - број на градежно-техничката до-

кументација со која е определена намената на засолни-
штето,  

3. во колоната 3 - адреса на која се наоѓа засолни-
штето, 

4. во колоната 4 - податоци за сопственикот на за-
солништето (улица и број на живеалиштето и матичен 
број од важечка лична исправа), 

5. во колоната 5 - површина на земјиштето (градеж-
на парцела) на кое се наоѓа објектот, односно просто-
ријата, 

6. во колоната 6 - број на катастарска општина, 
7. во колоната 7- број на катастарска парцела, 
8. во колоната 8 - број на имотен лист и датум на 

издавање, 
9. во колоната 9 - површина на објектот, односно 

просторијата, 
10. во колоната 10 - број на простории и опрема, 
11. во колоната 11 - број на акт за пренамена и 
12. во колоната 12 - забелешка. 
  

Член 5 
Евиденцијата на податоци за други заштитни обје-

кти се води на Образец 3. 
Образецот 3 од став 1 на овој член содржи подато-

ци за други заштитни објекти кои се запишуваат во 11 
колини, на следниов начин: 

1. во колоната 1 - реден број на уписот, 
2. во колоната 2 - број на актот на Владата на Ре-

публика Македонија со кој заштитниот објект е даден 
на управување на Дирекцијата за заштита и спасување, 

3. во колоната 3 - адреса на која се наоѓа објектот, 
4. во колоната 4 – површина на земјиштето (градеж-

на парцела) на кое се наоѓа објектот,  
5. во колоната 5 – број на катастарска општина,  
6. во колоната 6 – број на катастарска парцела, 
7. во колоната 7 – број на имотен лист и датум на 

издавање, 
8. во колоната 8 - површина на објектот, 
9. во колоната 9 – број на простории и опрема, 
10. во колоната 10 – број на акт за пренамена и 
11. во колоната 11 - забелешка. 
 

Член 6 
Евиденцијата од член 1 од овој правилник ја води 

Секторот за заеднички работи при Дирекцијата за за-
штита и спасување. 

Податоците од евидентната книга од членовите 4 и 
5 од овој правилник се евидентираат од страна на лице-
то задолжено за водење и чување на архивата во Секто-
рот за заеднички работи при Дирекцијата за заштита и 
спасување. 

 
Член 7 

Обрасците број 1, 2 и 3 кои се дадени во прилог се 
составен дел на овој правилник.  

 
Член 8 

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

  
Бр. 03-683/8                        

19 март 2010 година                                 Директор, 
         Скопје                                         Шабан Салиу, с.р.  
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