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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2696. 
Врз основа на членот 9 став 1 алинеја 2, а во врска 

со членовите 10 и 26 од Законот за Судскиот совет  на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006, 69/2006, 150/10 и 100/11) пре-
тседателот на Собранието на Република Македонија, 
на 9 август 2013 година, распиша 

 
О Г Л А С 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СУДСКИОТ СОВЕТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ШТО ГИ ИЗБИРА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Собранието на Република Македонија ќе врши 

избор на два члена на Судскиот совет на Република 
Македонија. 

2. Заинтересираните кандидати, универзитетски 
професори по право, адвокати и други истакнати прав-
ници, пријавите со потребните документи за докажува-
ње на исполнувањето на условите од членот 26 од За-
конот за Судскиот совет  на Република Македонија, во 
оригинал или копие заверено на нотар, да ги поднесат 
до Собранието на Република Македонија во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на Огласот во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

3. Овој оглас ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, 
„Вечер“ и „Лајм“. 

 
Бр. 07-3109/1 Претседател 

9 август 2013 година на Собранието на Република 
Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

 
АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 

ОСИГУРУВАЊЕ 
2698. 

Врз основа на членовите 202 и 222 став (3), а во вр-
ска со член 145 став (2) од Законот за супервизија на 
осигурување - пречистен текст („Службен весник на 
Република Македонија” бр.30/2012), Одлука на Уста-
вен суд бр. 202/2011 („Службен весник на РМ” 
бр.45/2012), Одлука на Уставен суд бр. 130/2011 
(„Службен весник на РМ” бр.60/2012), Одлука на Уста-
вен суд бр. 122/2011 („Службен весник на РМ” 
бр.64/2012) и Одлука на Уставен суд бр. 129/2011 
(„Службен весник на РМ” бр.23/2013) и член 4 став (2) 
од Правилникот за потребната документација за доби-
вање на дозвола за вршење на осигурително брокерски 
работи („Службен весник на РМ” бр. 153/2011), Сове-
тот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигу-
рување, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ ОСИГУ-
РИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ 

 
1. Се издава дозвола за вршење на осигурително 

брокерски работи на  Осигурителното брокерско друш-
тво МЕГА БРОКЕР АД, Скопје со седиште на ул. Кеј 
13 Ноември зграда 3/18, Скопје при што како основачи 
се јавуваат физичките лица: 

- Марија Василевска со адреса на живеење ул. 
„Вељко Влаховиќ“ бр. 22/3-1, Скопје, со 50% учество 
во акционерскиот капитал; и 

- Горан Василевски со адреса на живеење ул. „Вељ-
ко Влаховиќ“ бр. 22/3-1, Скопје, со 50%  учество во ак-
ционерскиот капитал. 

 2. Осигурително брокерското друштво од точка 1 
на ова Решение ќе врши исклучиво осигурително  бро-
керски работи. 

 3. Осигурително брокерското друштво од точка 1 на 
ова Решение е должно да склучи договор за осигурува-
ње од професионална одговорност со коj ќе ги осигура 
своите обврски кон сопствениците на полиси во случај 
на прекршување на одредбите од договорот за посреду-
вање до еден осигурен износ, кој во однос на поедине-
чен случај не смее да биде помал од 250.000 ЕВРА (две-
сте и педесет илјади евра) и/или во врска со сите осигу-
рени случаи во една година не смее да биде помал од 
500.000 ЕВРА (петстотини илјади евра), веднаш по упи-
сот во Централниот Регистар на Република Македонија,  
за што е должно да ја  извести Агенцијата за супервизија 
на осигурување во рок од 5 (пет) работни дена од  денот 
на склучување на договорот за осигурување. 

4. Осигурително брокерското друштво од точка 1 
од ова решение, за вршење на осигурително брокерски 
работи е должно да вработи најмалку двајца осигури-
телни брокери , веднаш по уписот во Централниот Ре-
гистар на Република Македонија, за што е должно да ја 
извести Агенцијата за супервизија на осигурување во 
рок од 5 (пет) работни дена од денот на пријавување на 
работниците во Агенцијата за вработување на Републи-
ка Македонија. 

5. Уписот во Централниот Регистар на Република 
Македонија, да се изврши по приложен доказ за упла-
тени парични средства во износ од 50.000 ЕВРА ( педе-
сет илјади евра) во денарска противвредност на име на 
основачки капитал на Друштвото, на сметка кај носи-
тел на платен промет во Република Македонија. 

6. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија” и истото ќе се запише во реги-
старот на осигурителни брокерски друштва што го во-
ди Агенцијата за супервизија на осигурување. 

7. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

       
Бр. УП 07-1-386 Претседател 

19 јули 2013 година на Совет на експерти, 
Скопје д-р Климе Попоски, с.р. 

___________ 
       

2699. 
Врз основа на членовите 202 и 222, а во врска со 

член 134 –ѓ став (4) од Законот за супервизија на оси-
гурување - пречистен текст („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 30/2012), Одлука на Уставен 
суд бр. 202/2011 („Службен весник на РМ” бр.  
45/2012), Одлука на Уставен суд бр. 130/2011 („Служ-
бен весник на РМ” бр. 60/2012)  Одлука на Уставен суд 
бр. 122/2011 и Одлука на Уставен суд бр. 129/2011 
(„Службен весник на РМ” бр. 23/2013)  и член 4 од 
Правилникот за потребната документација за добивање 
дозвола за вршење работи на застапување во осигуру-
вање („Службен весник на РМ” бр. 41/2011), Советот 
на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурува-
ње, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ 
НА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕТО 
 
1. Се издава дозвола за вршење работи на застапува-

ње во осигурувањето на Акционерското друштво за за-
стапување во осигурување МАКО АС, Струмица, со се-
диште на ул. „Ленинова“ бб ГТЦ, Струмица при што ка-
ко основач се јавува лицето Александар Иванов со адре-
са на живеење на ул. „Широк дол“ бр. 19, Струмица. 
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2. Друштвото за застапување во осигурувањето од 
точка 1 на ова Решение ќе врши работи на застапување 
во осигурувањето како единствена дејност. 

3. Друштвото за застапување во осигурувањето од точ-
ка 1 на ова Решение е должно да вработи најмалку еден за-
стапник во осигурувањето со полно работно време кој врз 
основа на договор за вработување ќе биде одговорно лице 
во друштвото за застапување во делот на вршење на работи 
на застапување во осигурувањето, веднаш по уписот на 
друштвото во Централниот Регистар на Република Македо-
нија, за што е должно да ја извести Агенцијата за суперви-
зија на осигурување во рок од 5 (пет) работни дена од денот 
на пријавување на работениот во Агенцијата за вработува-
ње на Република Македонија. 

4. Друштвото за застапување во осигурувањето од 
точка 1 на ова Решение е должно да склучи договор за 
осигурување од професионална одговорност со коj ќе 
ги осигура своите обврски кон сопствениците на поли-
си во случај на прекршување на одредбите од догово-
рот за застапување до еден осигурен износ, кој во од-
нос на поединечен случај не смее да биде помал од 
250.000 ЕВРА (двесте и педесет илјади евра)  и/или во 
врска со сите осигурени случаи во една година не смее 
да биде помал од 500.000 ЕВРА (петстотини илјади 
евра), веднаш по уписот на друштвото во Централниот 
Регистар на Република Македонија. 

5. Уписот во Централниот Регистар на Република 
Македонија, да се изврши по приложен доказ за упла-
тени парични средства во износ од 15.000 ЕВРА (пет-
наесет илјади евра) во денарска противвредност на име 
на основачки капитал на Друштвото, на сметка кај но-
сител на платен промет во Република Македонија.  

6.  Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија” и истото ќе се запише во реги-
старот на Друштвата за застапување во осигурување 
што го води Агенцијата за супервизија на осигурување.  

 
Бр. УП 07-1-390 Претседател 

19 јули 2013 година на Совет на експерти, 
Скопје д-р Климе Попоски, с.р. 

___________ 
       

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2697. 
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011 и 136/11), 
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, 34/2010 и 
55/11), 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) и Уредба-
та за начинот на утврдување, пресметување и уплату-
вање на надоместокот за задолжителни резерви на на-
фта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или 
производство на нафтени деривати („Службен весник 
на РМ“ бр. 138/09 и 52/11),  Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 12.8.2013 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 41,866 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 43,252 
  
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 42,515 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  до 41,910 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 33,803 

 
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 81,00 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 82,50 
  
б) Дизел гориво                                                                                                    ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 69,50 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)  до 58,00 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 41,410 

 
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), 
освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски 
(2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУ-
ПА 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 одлу-
ка. 

 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. 
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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 
  
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 22,109 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 21,993 
  
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,353 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,203 
  
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 донесување-

то, а ќе се применува од 00:01 часот на 13.8.2013 година и 
истата ќе се објави во „Службен весник на Република Ма-
кедонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија 
за енергетика на Република Македонија. 

 
Бр. 02-1413/1  

12 август 2013 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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