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ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2253. 
По извршеното срамнување на изворниот текст е 

утврдено дека во текстот на Законот за внатрешни ра-
боти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
92/2009) е направена грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 
Во членот 21 став 2, во вториот ред, наместо „i“ 

треба да стои „и“. 
Во делот „VI Работни односи“ во точката „7. Уна-

предување на овластени службени лица на Министерс-
твото“, по насловот на потточката „7.2. Унапредување 
на друго работно место“ треба да стојат зборовите: 
„Член 102“. 

 
Бр. 10-4004/2           Од Законодавно-правната комисија 

24 септември 2009 година      на Собранието на Република 
           Скопје                            Македонија 

___________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2254. 

Врз основа на член 6, став 4 од Законот за државна-
та помош („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.24/03, 70/06 и 55/07), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 22.09.2009 година, доне-
се  

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ И ПО-
СТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА РЕГИОНАЛНА  

ПОМОШ 
 

Член 1 
Во Уредбата за утврдување на условите и постапка-

та за доделување на регионална помош („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 81/03), во членот 3 
ставот (1) точка 1, зборовите „интензитет на бруто по-
мошта“, се заменуваат со зборовите: „бруто грант екви-
валент“. 

Точката 2 се брише. 
Точката 3 станува точка 2. 
 

Член 2 
По членот 3 се додава нов член 3-а, кој гласи: 
 

„Член 3-а 
За одредување на интензитетот на помошта во од-

нос на износот на инвестицијата или во однос на плата-
та на вработените во новоотворените работни места, 
целата територија на Република Македонија претставу-
ва една статистичка територијална единица по номенк-
латурата NUTS 2, согласно Номенклатурата на Држав-
ниот завод за статистика на Република Македонија.“ 

 
Член 3 

Во член 4 став 1, зборовите „интензитетот на нето 
помошта„, се заменуваат со зборовите: „бруто грант 
еквивалент“. 

Ставот 2 се менува и гласи: 
„За малите претпријатија, интензитетот на помошта 

смее да ја надминува максималната вредност утврдена 
во став 1 од овој член, но не повеќе од 20% бруто грант 
еквивалент“. 

По ставот 2, се додава нов став 3, кој гласи: 
„За средните претпријатијата, интензитетот на по-

мошта смее да ја надминува максималната вредност 
утврдена во ставот 1 од овој член, но не повеќе од 10% 
бруто грант еквивалент“. 

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5. 
Во ставот 5, кој станува став 6, зборовите „ставо-

вите 1 и 2“, се заменуваат со зборовите „ставовите 1, 
2 и 3“. 

Ставот 6 станува став 7. 
По ставот 7, се додава нов став 8, кој гласи: 
„8. Интензитетот на помошта која може да се доде-

лува на основа на ставовите 1, 2 и 3 од овој член, на ни-
вото NUTS 2 од Номенклатурата на Државниот завод 
за статистички единици на Република Македонија, е 
прикажан во регионалната мапа за помош. Регионална-
та мапа за помош е дадена во Прилог кој е составен дел 
од оваа уредба“. 

 
Член 4 

Членот 6 се менува и гласи: 
„Почетните инвестициони проекти со оправдани 

трошоци над 50 милиони евра во денарска противвред-
ност, посебно се нотифицираат до Комисијата за за-
штита на конкуренцијата. 

Интензитетот на помошта за инвестиционите прое-
кти може да изнесува: 

- 100% од максималниот интензитет на регионална 
помош – за делот на оправданите трошоци во висина 
до 50 милиони евра во денарска противвредност; 

- 50% од максималниот интензитет на регионална 
помош – за делот на оправданите трошоци во висина 
од 50-100 милиони евра во денарска противвредност и 

- 34% од максималниот интензитет на регионална 
помош – за делот на оправдани трошоци кои надмину-
ваат 100 милиони евра во денарска  противвредност. 

Одредбите од став 2 на овој член се применуваат за 
проекти за кои почетната инвестиција е остварена во 
период на три години од една или повеќе компании и 
содржи материјални средства поврзани на економски 
неделив начин.“ 

 
Член 5 

Во член 8 во став 2 зборовите „Комисијата за др-
жавна помош“ се заменуваат со зборовите: „Комисија-
та за заштита на конкуренцијата“. 

 
Член 6 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”. 

 
Бр. 19-4647/1                  Заменик на претседателот  

22 септември 2009 година    на Владата на Република 
      Скопје                            Македонија,   
                            м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2255. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
18/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24.08.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ГРАНИЧНИ 
ПРЕМИНИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

СО СОСЕДНИТЕ ДРЖАВИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се формира Комисија за гранични 

премини на Република Македонија со соседните држа-
ви, односно со Република Албанија, Република Бугари-
ја, Република Грција, Република Косово и Република 
Србија (натаму: Комисијата). 

 
Член 2 

Задачите на Комисијата се координирање, иницира-
ње и унапредување на прашањата поврзани со гранич-
ните премини на Република Македонија со Република 
Албанија, Република Бугарија, Република Грција, Ре-
публика Косово и Република Србија: 

- спроведување на Заклучоците на Владата на Ре-
публика Македонија за отворање нови гранични пре-
мини; 

- спроведување контрола и надзор на реализацијата 
на билатералните спогодби за гранични премини; 

- грижа за интересите на населението од општините 
што се протегаат долж граничната линија; 

- спроведување на препораките на ЕУ за јакнење на 
регионалната соработка, а во тие рамки и зајакнување 
на добрососедските односи и прекуграничната сора-
ботка, и 

- други задачи што Владата ќе и ги довери во пред-
метната област. 

 
Член 3 

Комисијата е составена од претставници на: 
- Министерството за надворешни работи; 
- Министерството за внатрешни работи; 
- Министерството за транспорт и врски; 
- Министерството за финансии; 
- Министерството за животна средина и просторно 

планирање; 
- Царинска управа; 
- Агенција за катастар на недвижности, и 
- Агенција за државни патишта. 
 

Член 4 
Комисијата се состои од претседател, 7 (седум) чле-

нови и секретар кои ги именува и разрешува Владата 
на Република Македонија. 

Владата на Република Македонија донесува реше-
ние за именување на претседателот, членовите и секре-
тарот на Комисијата на предлог на институциите наве-
дени во член 3, со мандат од три години. 

По потреба во работата на Комисијата учествуваат 
и повремени членови од редот на експертите од инсти-
туциите во предметната област. 

 
Член 5 

Со Комисијата раководи и за нејзината работа е од-
говорен претседателот на Комисијата, државен секре-
тар во Министерството за надворешни работи. 

Членовите на Комисијата се определуваат од редот 
на раководните државни службеници во институциите 
наведени во член 3 од оваа одлука. 

Стручно-административните работи на Комисијата 
ќе ги врши секретарот на Комисијата, претставник од 
Министерството за надворешни работи. 

Претседателот на Комисијата може да определи 
свој заменик на ниво на државен советник или амбаса-
дор во Министерството за надворешни работи. 

 
Член 6 

Комисијата може да формира работни тела за опре-
делени прашања од делокругот на својата надлежност 
утврдени со оваа одлука. 

 
Член 7 

За својата работа Комисијата доставува извештај до 
Владата на Република Македонија, најмалку еднаш во 
шест месеци. 

 
Член 8 

Со оваа одлука престануваат да важат претходните 
решенија, решенија за определување на состав на ко-
мисиите за отворање нови гранични премини на Репуб-
лика Македонија со Република Албанија, Република 
Бугарија, Република Грција и Република Србија. 

 
Член 9 

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

 
    Бр. 79/1                      Заменик на претседателот 

24 август 2009 година          на Владата на Република  
           Скопје                                Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
2256. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
18/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 24.08.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ЧУВАЊЕ, ОДР-
ЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 
ГРАНИЧНИТЕ ЛИНИИ И ГРАНИЧНИТЕ ОЗНАКИ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО СОСЕДНИТЕ  

ДРЖАВИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се формира Комисија за чување, 

одржување, обновување и обележување на граничните 
линии и граничните ознаки на Република Македонија 
со соседните држави, односно со Република Албанија, 
Република Бугарија, Република Грција, Република Ко-
сово и со Република Србија (натаму: Комисијата). 

 
Член 2 

Задачите на Комисијата се состојат од: 
- имплементирање на ратификуваните билатерални 

спогодби; 
- спроведување на Заклучоците на Владата на Ре-

публика Македонија за чување, одржување, обновува-
ње и обележување на граничните линии и граничните 
ознаки на Република Македонија со Република Алба-
нија, Република Бугарија, Република Грција, Републи-
ка Косово и Република Србија; 
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- грижа за соработката во оваа област со соседните 
држави, а во тие рамки и зајакнување на добрососед-
ските односи и прекугранична соработка, и 

- други задачи што Владата на Република ќе и ги 
довери во предметната област. 

 
Член 3 

Комисијата е составена од претставници на: 
- Министерството за надворешни работи; 
- Министерството за внатрешни работи; 
- Министерството за финансии; 
- Царинска управа; 
- Агенција за катастар на недвижности. 
 

Член 4 
Комисијата се состои од претседател, 4 (четири) 

членови и секретар. 
Министерството за надворешни работи донесува 

решение за именување на претседателот, членовите и 
секретарот на Комисијата на предлог на институциите 
наведени во член 3, со мандат од три години. 

По потреба во работата на Комисијата учествуваат 
и повремени членови од редот на експертите од инсти-
туциите во предметната област. 

 
Член 5 

Со Комисијата раководи и за нејзината работа е од-
говорен претседателот на Комисијата, државен секре-
тар во Министерството за надворешни работи. 

Членовите на Комисијата се определуваат од редот 
на раководните државни службеници во институциите 
наведени во член 3 од оваа одлука. 

Стручно-административните работи на Комисијата 
ќе ги врши секретарот на Комисијата, претставник од 
Министерството за надворешни работи. 

Претседателот на Комисијата може да определи 
свој заменик на ниво на државен советник или амбаса-
дор во Министерството за надворешни работи. 

 
Член 6 

Комисијата може да формира работни тела за опре-
делени прашања од делокругот на својата надлежност 
утврдени со оваа одлука. 

 
Член 7 

За својата работа Комисијата доставува извештај до 
Владата на Република Македонија, најмалку еднаш во 
шест месеци. 

 
Член 8 

Со оваа одлука престанува да важи Решението бр. 
04-10846/1 од 25.12.2008 година на Министерството за 
надворешни работи за составот на македонската деле-
гација во Постојаните мешовити погранични комисии 
за чување, одржување, обновување и обележување на 
граничните линии и граничните ознаки на Република 
Македонија со Република Грција, Република Албанија 
и Република Србија. 

 
Член 9 

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

 
    Бр. 80/1                      Заменик на претседателот 

24 август 2009 година             на Владата на Република 
           Скопје                                Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

2257. 
Врз основа на член 57 став 1 и 2 од Законот за јав-

ните патишта (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.84/08, 52/09 и 114/09), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 22.09.2009 годи-
на, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА 
НАДОМЕСТОКОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ 
ПАТИШТА ЗА МОТОРНИТЕ И ПРИКЛУЧНИТЕ  

ВОЗИЛА (ПАТНА ТАКСА) 
 

Член 1 
Со оваа одлука се пропишува висината и начинот 

на плаќање на надоместокот за употреба на јавните 
патишта за моторните и приклучните возила (патна 
такса). 

 
Член 2 

Имателите на моторни и приклучни возила што 
подлежат на регистрација за користење на јавните па-
тишта плаќаат надоместок (патна такса). 

 
Член 3 

Патната такса за моторните и приклучните возила 
што подлежат на регистрација се плаќа за период од 12 
месеци, односно за период колку што трае регистраци-
јата на возилото. 

Моторните возила што се регистрираат за време по-
кусо од 12 месеци плаќаат сразмерно дел од утврдената 
патна такса. 

 
Член 4 

Висината на патната такса за употреба на јавните 
патишта за моторните и приклучни возила што подле-
жат на регистрација се утврдува во зависност од видот 
на возилото и изнесува: 

 
1. За патнички возила со зафатнина на моторот: 
-      -   900 см3              730,00 денари 
-   901    - 1350 см3         1.060,00 денари    
- 1351    - 1800 см3           1.530,00 денари 
- 1801    - 2500 см3            2.040,00 денари 
- 2501    - 3150 см3            3.040,00 денари 
- 3151    -          см3           4.050,00 денари 
2. Моторцикли 
-      - 125 см3            130,00 денари 
- 126    - 250 см3           230,00 денари 
- 251    - 500 см3             300,00 денари 
- 501             - 1000 см3               430,00 денари 
- 1001        -          см3               520,00 денари 
 
3.Товарни возила 
-         -   10 KN   (         -  1,0 т.)     930,00 денари 
-   11 -   20 КN   ( 1,1   -  2,0 т.)        1.830,00 денари 
-   21 -   30 KN   ( 2,1   -  3,0 т.)       2.740,00 денари 
-   31 -   40 KN   ( 3,1   -  4,0 т.)       3.980,00 денари 
-   41 -   50 KN   ( 4,1   -  5,0 т.)       5.220,00 денари 
-   51 -   60 KN   ( 5,1   -  6,0 т.)       6.460,00 денари 
-   61 -   70 KN   ( 6,1   -  7,0 т.)       7.700,00 денари 
-   71 -   80 KN   ( 7,1   -  8,0 т.)       9.160,00 денари 
-   81 -   90 KN   ( 8,1   -  9,0 т.)      10.630,00 денари 
-   91 - 100 KN   ( 9,1  - 10,0 т.)     12.080,00 денари 
- 101 - 110 КN   (10,1  -11,0 т.)     14.090,00 денари 
- 111 - 120 KN   (11,1 - 12,0 т.)      16.100,00 денари 
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- 121 - 130 KN   (12,1 - 13,0 т.)     18.110,00 денари 
- 131 - 140 КN   (13,1 - 14,0 т.)      20.120,00 денари 
- 141 - 150 КN   (14,1 - 15,0 т.)      22.160,00 денари 
- за секои 10 KN (1,0т) преку  
150 KN (15,0т)                       + 2.010,00 денари 
 
4. Автобуси, комбибуси: 
-   9 седишта            1.230,00 денари 
- 30 седишта                   4.050,00 денари 
- 45 седишта                 6.060,00 денари 
- по седиште                        130,00 денари 
 
5. Работни возила 
- по возило                       300,00 денари 
 
6. Приклучни возила: 
а) товарни приколки  со носивост: 
-   -   10 KN         (          - 1,0 т.)     600,00 денари 
-   11 -   20 КN   ( 1,1    - 2,0 т.)        1.200,00 денари 
-   21 -   30 KN   ( 2,1   -  3,0 т.)  1.810,00 денари 
-   31 -   40 KN   ( 3,1   -  4,0 т.)   2.650,00 денари 
-   41 -   50 KN   ( 4,1   -  5,0 т.)   3.490,00 денари 
-   51 -   60 KN   ( 5,1   -  6,0 т.)   4.340,00 денари 
-   61 -   70 KN   ( 6,1   -  7,0 т.)   5.180,00 денари 
-   71 -   80 KN   ( 7,1   -  8,0 т.)   6.110,00 денари 
-   81 -   90 KN   ( 8,1   -  9,0 т.)    7.030,00 денари 
-   91 - 100 KN   ( 9,1  - 10,0 т.)   7.960,00 денари 
- за секои 10 KN (1,0т) преку  
100 KN (10,0т)        + 920,00 денари 
 
б) Автобуски приколки, број на седишта: 
-   9 седишта                  940,00 денари 
- 30 седишта                  3.140,00 денари 
- 45 седишта               4.720,00 денари 
- по седиште                         110,00 денари 
 
в) Работни приколки                170,00 денари 
7. Влечни возила: 
 
а) Трактори: 
-   - 20 KW (        - 27,2 КS)      360,00 денари 
- 21  - 30 KW (28,6 - 40,8 КS)      470,00 денари 
- 31  - 47 KW (42,1 - 63,9 КS)      560,00 денари 
- преку                  47 KW (63,9 KS)      700,00 денари 
 
б) Теглачи:  
- -  70 KW  (          -   95,2 КS)`     7.570,00 денари 
- 71  -  80 KW  ( 96,5    - 108,8 КS)    8.090,00 денари 
- 81  -  90 KW  ( 110,1  - 122,4 КS)    8.610,00 денари 
- 91  - 100 KW  ( 123,7  - 136,0 КS)   9.140,00 денари 
- 101- 110 KW  ( 137,3  - 149,6 КS)  10.140,00 денари 
- 111 - 120 KW  ( 150,9  - 163,2 КS) 11.150,00 денари 
- 121 - 130 KW  ( 164,5  - 176,8 КS) 12.150,00 денари 
- 131 - 140 KW  ( 178,1  - 190,3 КS) 13.150,00 денари 
- 141 - 150 KW  ( 191,7  - 203,9 КS) 14.160,00 денари 
- 151 - 160 KW  ( 205,3  - 217,5 КS) 15.300,00 денари 
- 161 - 170 KW  ( 218,9  - 231,1 КS) 16.440,00 денари 
- 171 - 180 KW  ( 232,5  - 244,7 КS) 17.580,00 денари 
- 181 - 190 KW  ( 246,1  - 258,3 КS) 18.720,00 денари 
- 191 - 200 KW  ( 259,7  - 271,9 КS) 19.850,00 денари 
- 201 - 210 KW  ( 273,3  - 285,5 КS) 21.130,00 денари 
- 211 - 220 KW  ( 286,9  - 299,1 КS) 22.400,00 денари 
- 221 - 230 KW  ( 300,5  - 312,7 КS) 23.670,00 денари 
- 231 - 240 KW  ( 314,1  - 326,3 КS) 24.950,00 денари 

- 241 - 250 KW  ( 327,7  - 339,9 КS) 26.220,00 денари 
- 251 - 260 KW  ( 341,3  - 353,5 КS) 27.490,00 денари 
- за секои 1-10 KW (1,4-13,6 КS) 
преку 260 KW (353,5 KS)               1.270,00 денари 
 
в) Товарни полуприколки               3.640,00 денари 
 
8. За специјални возила 
- за секое возило           3.630,00 денари 
 
9. Комбинирани возила 
- за секои 10 КN (1,0 т) носивост по    930,00 денари 
- за секое патничко седиште уште по  130,00 денари 
 

Член 5 
Патната такса, имателите на моторни и приклучни 

возила ја плаќаат во постапката за регистрација на во-
зилото односно при продолжувањето на важноста на 
регистрацијата. 

Средствата од патната такса се уплатуваат на соод-
ветно уплатна сметка во рамки на трезорската сметка. 

Уплатата на надоместокот може да се изврши преку 
овластено правно лице за вршење на технички преглед 
на моторни и приклучни возила. 

 
Член 6 

Овластеното правно лице за вршење на технички 
преглед на моторни и приклучни возила води евиден-
ција за бројот на регистрирани возила по видови и ед-
наш месечно доставува извештај до Агенцијата за др-
жавни патишта. 

Член 7 
Имателите на моторните и приклучните возила со 

кои се врши меѓународен сообраќај имаат право да ба-
раат враќање на уплатениот износ сразмерно на време-
то што моторното и приклучното возило го поминале 
надвор од Република Македонија. 

Барањето за враќање на износот од став 1 на овој 
член се поднесува до Агенцијата за државни патишта. 
Кон барањето задолжително се доставува доказ за вре-
мето што возилото поминало надвор од Република Ма-
кедонија. 

 
Член 8 

Со влегување во сила на оваа одлука, престануваат 
да важат Одлуката за висината, начинот на плаќање,  
евиденцијата и контролата на надоместокот за  употре-
ба на јавните патишта за моторните и приклучните во-
зила (патна такса) ("Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр.81/08) и Одлуката за определување на ос-
новицата, висината и начинот на наплата на надоместо-
кот за патишта за странските возила кои ги користат 
патиштата на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр.51/93). 

 
Член 9 

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

  
Бр. 19-4732/1                   Заменик на претседателот  

22 септември 2009 година    на Владата на Република 
      Скопје                          Македонија,   
                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2258. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07,19/08 и 82/08), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 22.09.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2009 ГОДИНА 

 
Член 1 

По основ на Пресуда на Европскиот суд за човеко-
ви права во Стразбур се одобрува исплата на средства 
во вкупен износ од 600 ЕВРА во денарска противвред-
ност по средниот курс на Народна банка на Република 
Македонија на денот на плаќањето. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се обезбедат 
од Буџетот на Република Македонија за 2009 година, 
Раздел 090.02-Министерство за финансии-функции на 
државата, Програма 2-Функции, Потпрограма 20-
Функции, категорија 46-Субвенции и трансфери, ста-
вка 464-Разни трансфери. 

 
Член 3 

Се задолжува Министерството за финансии да ја 
спроведе оваа одлука и средствата од член 1 на оваа 
одлука, во денарска противвредност по средниот курс 
на Народна банка на Република Македонија на денот 
на плаќањето да ги одобри на жалителот Кирил Кангов 
од Гевгелија, на трансакциона сметка во Инвестбанка 
АД Скопје, бр.250-0020001098-47. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

 
  Бр. 19-4531/1                 Заменик на претседателот  

22 септември 2009 година    на Владата на Република 
      Скопје                         Македонија,   
                             м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
2259. 

Врз основа  на член 36 став 5 од Законот за Владата  
на  Република  Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 22.09.2009 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРО-
ГРАМАТА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТ-
НОСТА НА МАКЕДОНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ И 

УСЛУГИ ВО 2009 ГОДИНА 
 

I 
„Во Програмата за подобрување на конкурентноста на 

македонските производи и услуги за 2009 година („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр.3/09), во дел II 
во воведната реченица зборовите: „16.500.000,00 денари" 
се заменуваат со зборовите: „14.800.000,00 денари". 

Во точка 1 зборовите: “4.000.000,00 денари" се за-
менуваат со зборовите: „2.500.000,00 денари“. 

Во потточка 1.1 зборовите: „3.000.000,00 денари" се 
заменуваат со зборовите: 2.000.000,00 денари“. 

Во потточка 1.2 зборовите: “500.000,00 денари" се 
заменуваат со зборовите: „250.000,00 денари". 

Во потточка 1.3 зборовите: „500.000,00 денари" се 
заменуваат со зборовите: „250.000,00 денари". 

Во точка 2 зборовите: „12.500,000,00 денари" се за-
менуваат со зборовите: „11.500.000,00 денари. 

Во потточка 2.3 зборовите: „2.500.000,00 денари" се 
заменуваат со зборовите: „2.000.000.00 денари. 

Во потточка 2.4 зборовите: „1.000.000,00 денари" се 
заменуваат со зборовите: „500.000,00 денари и се дода-
ва нова точка 3 која гласи: 

„3. Други тековни расходи во вкупен износ од 
800.000,00 денари". 

 
II 

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

 
   Бр.19-4509/1                 Заменик на претседателот 

22 септември 2009 година    на Владата на Република 
        Скопје                              Македонија, 

                м-р Владимир Пешевски, с.р. 
____________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

2260. 
Врз основа на член 53 став 11 од Законот за даноч-

на постапка („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 13/06, 88/08, 159/08 и 105/09), министерот за 
финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИДОТ 
НА ДАНОЧНАТА ПРИЈАВА КОЈА ВО ПОТПОЛ-
НОСТ ИЛИ ДЕЛУМНО МОЖЕ ДА СЕ ПОДНЕСЕ 
ПО ПАТ НА ПРЕНОС НА ПОДАТОЦИ ВО ЕЛЕКТ-
РОНСКА ФОРМА И ПОСТАПКАТА ЗА ПРЕНОС 

 
Член  1 

Во  Правилникот за видот на даночната пријава која 
во потполност или делумно може да се поднесе по пат 
на пренос на податоци во електронска форма и постап-
ката за пренос („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 46/06) во член 8 во ставовите (1), (2) и (3) 
зборовите: „Барање за код за идентификација” се заме-
нуваат со зборовите: „Барање за одобрување на код за 
идентификација”. 

 
Член  2 

Обрасците „Барање на код за идентификација“ 
(БКИ) и „Потврда за доделен код за идентификација“ 
(ПКИ) се заменуваат со нови обрасци „Барање за одо-
брување на код за идентификација“ (БКИ) и „Потврда 
за доделен код за идентификација“ (ПКИ) кои се даде-
ни во прилог и се составен дел на овој правилник.  

 
Член  3 

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

 
  Бр.20-24432/6 

22 септември 2009 година                  Министер, 
       Скопје                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

2261. 
Врз основа член 155 став 4 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на РМ” бр.79/09), член 205 
став 1 од Законот за општа управна постапка („Служ-
бен весник на РМ” бр. 38/2005) и член 6 од Правилни-
кот за формата, содржината и начинот на водење на ре-
гистар на здруженија на граѓани од областа на социјал-
ната заштита („Службен весник на РМ” бр.10/2005), 
министерот за труд и социјална политика, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРА-
ЃАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА 
ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА  

ЗАШТИТА 
 
1. Барањето на Здружението на граѓани – „СОС“ од 

Куманово, СЕ УВАЖУВА. 
2. Здружението на граѓани – „СОС“ со седиште во 

Куманово, на ул. „Народна Револуција“ бр.109/2 се 
впишува во Регистарот на здруженија на граѓани од об-
ласта на социјалната заштита, што се води при Мини-
стерството за труд и социјална политика. 

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на 
ова решение се објавува во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

4. Впишувањето на Здружението на граѓани – 
„СОС“ со седиште во Куманово, на ул.„Народна Рево-
луција“ бр.109/2 ќе се изврши најдоцна пет дена од де-
нот на објавувањето на Решението во „Службен весник 
на Република Македонија”. 

 
    Бр. 10-4486/3 

24 септември 2009 година                    Министер, 
        Скопје                       Џељаљ Бајрами, с.р. 

_____________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2262. 
Врз основа на член 64 точка 22 од Законот за На-

родната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 3/02, 51/03, 
85/03, 40/04, 61/05 и 129/06) и член 103 став 1 од Зако-
нот за банките („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 67/07 и 90/09), Советот на Народната банка 
на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА СМЕТКОВНИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ 

 
I. Во прилогот 1 на Одлуката за сметковниот план 

за банките („Службен весник на Република Македони-
ја“  бр. 118/07, 139/08, 163/08, 31/09 и 66/09), се вршат 
следниве изменувања и дополнувања: 

1. Описот на сметките 0009, 00109, 00119, 00129, 
00139, 00149, 00199, 00309, 00319, 00329, 00419, 00429, 
00439, 00449, 00499, 0059, 0079, 0089, 02009, 02019, 
02029, 02109, 02119, 02129, 02139, 02149, 02159, 02169, 
02179, 02189, 0249, 0289 се менува и гласи: „Амортиза-
ција“. 

2. По сметката 64901, се додаваат нови сметки кои-
што гласат:  

„649018 Ефект од курсни разлики на исправката на 
вредноста 

  649019 Останати курсни разлики“. 
3. По сметката 64911, се додаваат нови сметки кои-

што гласат:  
„649118 Ефект од курсни разлики на исправката на 

вредноста 
  649119 Останати курсни разлики“. 
II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
О. бр. 02-15/VIII-3/2009                   Претседател  
24 септември 2009 година    на Советот на Народната банка             
            Скопје                     на Република Македонија 

                                              Гувернер, 
       м-р Петар Гошев, с.р. 

____________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2263. 
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 28.09.2009 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 24,596 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98       до 25,849 
   
б) Дизел гориво                       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                   до 23,945 
   
в) Масло за горење                      ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                       до 23,538 
 
г) Мазут             ден/кг 
- М-1 НС                                                        до 21,588 
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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 59,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98             до 61,00 
 
б) Дизел гориво           ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)           до 47,00 
 
в) Масло за горење          ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)        до 36,00 
   
г) Мазут             ден/кг 
- М-1 НС               до 26,123 
 
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 цените за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цените 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 цените 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 акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини          ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95         до 22,048 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98         до 22,066 
 
б) Дизел гориво          ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 12,156 
 
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 5 

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 6 
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 
29.09.2009 година. 

 
         Бр. 02-2176/1                            
28 септември 2009 година                   Претседател, 

      Скопје                                 Димитар Петров, с.р. 
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