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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

454. 

Врз основа на член 9-а, став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11, 84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 3.3.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К A 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА  

НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ  

ТРАНСПОРТ АД - СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Co оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат на Македонски же-

лезници Транспорт - АД Скопје, без надомест 400.000 литри Еуродизел БС гориво и тоа со следната динамика: 

- за  февруари 2017 година се отстапуваат 100.000 литри Еуродизел БС гориво; 

- за март 2017 година се отстапуваат 150.000 литри Еуродизел БС гориво и 

- за април 2017 година се отстапуваат 150.000 литри Еуродизел БС гориво. 

Нафтените деривати од став 1 од овој член, се отстапуваат на Македонски железници Транспорт - АД 

Скопје за извршување на работите од нивната дејност – превоз на патници и стока со железницата. 

 

Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените 

нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат на товар на Македонски железници Транспорт - АД Скопје. 

 

Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-

лука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

        Бр. 44-322/1 Заменик на претседателот 

  3 март 2017 година на Владата на Република 

           Скопје Македонија, 

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

РАБОТИ 

455. 
Врз основа на член  394 став 1 алинеја 25 од Зако-

нот за безбедност на сообраќајот на патиштата  

(„Службен  весник на Република Македонија“ бр. 

169/15, 226/16 и 55/16), министерот за внатрешни рабо-

ти донесе 

  

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА БОДУВАЊЕ НА СТРУЧНИОТ 

ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ПРЕДАВАЧ И 

ВОЗАЧ-ИНСТРУКТОР ВО АВТОШКОЛАТА, КОН-

ТРОЛОР, ИСПИТУВАЧ ПО НАСТАВНА ПРОГРА-

МА ОД СООБРАЌАЈНИ ПРАВИЛА И ПРОПИСИ 

(ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ) И ИСПИТУВАЧ ПО НАСТАВ-

НА ПРОГРАМА ОД УПРАВУВАЊЕ СО ВОЗИЛО  

(ПРАКТИЧЕН ДЕЛ) ВО ИСПИТЕН ЦЕНТАР 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на боду-

вање на стручниот испит за вршење работи на преда-

вач и возач-инструктор во автошколата, контролор, ис-

питувач по наставна програма од сообраќајни правила 

и прописи (теоретски дел) и испитувач по наставна 

програма од управување со возило (практичен дел) во 

испитен центар. 

 

Член  2 

(1) Стручниот испит за вршење работи на предавач 

и возач-инструктор во автошколата, контролор, испи-

тувач по наставна програма од сообраќајни правила и 

прописи (теоретски дел) и испитувач по наставна прог-

рама од управување со возило (практичен дел) во испи-

тен центар (во натамошниот текст:стручниот испит) се 

состои од 50 прашања од следните области: 

- дваесет и осум прашања од областа на правила на 

сообраќајот и опасности и последици кои настануваат 

поради непрописно или неправилно преземање на деј-

ствија во сообраќајот на патиштата, 

- шеснаесет прашања од областа на сообраќајни 

знаци и знаци што ги даваат полициските службеници, 

возачи на возило на моторен погон, уреди на моторно-

то возило што се од значење на безбедноста на сообра-

ќајот, како и општи прашања за прописите за безбед-

носта на сообраќајот  на патиштата и  

- шест прашања од областа на хумани односи и со-

лидарност спрема другите учесници во сообраќајот, 

психологија и култура во сообраќајот, како и негатив-

ното влијание на некои фактори врз безбедноста на со-

обраќајот на патиштата. 

(2) Прашањата од стручниот испит од ставот (1) на 

овој член содржат  три опции за заокружување од кои 

една точна, една е слична и една не е точна. 

 

Член 3 

(1) Oдговорите на прашањата од стручниот испит 

за вршење работи на предавач и возач-инструктор во 

автошколата се вреднуваат со  поени, и тоа: 

- точниот одговор на прашањата од член 2 став 1 

алинеја 1 од овој правилник се вреднува со 5  поени, 

сличниот одговор со 2 поени  и неточниот одговор со 0 

поени,  

-  точниот одговор на прашањата од член 2 став 1 

алинеја 2 од овој правилник се вреднува со 3 поени, 

сличниот одговор со 1 поен и неточниот одговор со 0 

поени и  

 - точниот одговор на прашањата од член 2 став 1 

алинеја 3 од овој правилник се вреднува со 2 поени, 

сличниот одговор со 1 поен и неточниот одговор со 0 

поени. 

(2) Прашањата во тестот за кои не е даден одговор, 

се вреднуваат со 0  поени.  

(3) Кандидатот може да добие најмногу 200 поени 

на тестот. 

 

Член 4 

(1) Oдговорите на прашањата од стручниот испит 

за вршење работи на контролор, испитувач по наставна 

програма по сообраќајни правила и прописи (теоретски 

дел) и испитувач по наставна програма од управување 

со возило (практичен дел) во испитен центар се вред-

нуваат со поени, и тоа: 

- точниот одговор на прашањата од член 2 став 1 

алинеја 1 од овој правилник се вреднува со 5 поени,  

сличниот одговор со 2 поени, а за неточниот одговор се 

одзема 2  поени,  

-  точниот одговор на прашањата од член 2 став 1 

алинеја 2 од овој правилник се вреднува со 3 поени,  

сличниот одговор со 1  поен, а за неточниот одговор се 

одзема 1 поен и  
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 - точниот одговор на прашањата од член 2 став 1 

алинеја 3 од овој правилник се вреднува со 2  поени,  

сличниот одговор со 1  поен, а за неточниот одговор се 

одзема 1  поен. 

(2) Прашањата во тестот за кои не е даден одговор, 

се вреднуваат со 0  поени.  

(3) Кандидатот може да добие најмногу 200 поени 

на тестот. 

 

Член  5 

Се смета дека кандидатот го положил стручниот ис-

пит ако со точни одговори на прашањата  постигнал 

најмалку 70% од вкупниот број предвидени  поени.  

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 13.1.1-12651/1 Министер 

27 февруари 2017 година за внатрешни работи, 

Скопје д-р Агим Нухиу, с.р. 

 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

456. 

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 

113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директо-

рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕ-

НИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА 

ГОВЕДА И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, СЕМЕ, ЈАЈЦЕ 

КЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ ОД ГОВЕДА И ДИВИ 

ПРЕЖИВАРИ, КОЖИ И ПОДКОЖЈА  КАКО И 

ОДРЕДЕНИ НУСПРОИЗВОДИ ОД ГОВЕДА И ДИ-

ВИ ПРЕЖИВАРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА, РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА  

И РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

  

Член 1 

Во Решението за забрана на увоз и транзит на 

говеда и диви преживари, семе, јајце клетки и ем-

бриони од говеда и диви преживари, кожи и под-

кожја  како и одредени нуспроизводи од говеда и 

диви преживари во Република Македонија од Ре-

публика Бугарија, Република Грција и Република 

Хрватска („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 216/16), во членот 1 точка 3) зборот “При-

логот“ се заменува со зборовите “Прилогот - Дел 2“. 

 

Член 2 

По членот 6 се додава нов член 6-а кој гласи:  

 

„Член 6-а 

(1) По исклучок од член 1 точка 3) од ова реше-

ние, може да се дозволи увоз и транзит на колос-

трум, млеко и производи од млеко наменети за ис-

храна на животни кои се добиени од говеда и диви 

преживари одгледани во одгледувалишта кои се нао-

ѓаат во  области наведени во Прилогот - Дел 2 на ова 

решение доколку колострумот, млекото и произво-

дите од млеко биле подложени на најмалку еден од 

следните третмани:  

(а) стерилизација со кој се постигнува вредност 

на F0 еднаква или поголема од три, или 

(б) третман на ултра висока температура (UHT) 

на 132
о
С во времетраење од најмалку една секунда, 

или 

(в) третман на краткотрајна пастеризација на 

висока температура (HTST) од 72
о
С во времетрае-

ње од најмалку 15 секунди применет двократно на 

млеко со рН еднаква или над 7,0 со која се пости-

гнува негативна реакција на тестот на алкална 

фосфатаза изведен веднаш после процесот на заг-

ревање, или 

(г) третман на краткотрајна пастеризација на ви-

сока температура (HTST) со рН под 7,0, или 

(д) третман на краткотрајна пастеризација на ви-

сока температура (HTST) комбиниран со дополните-

лен физички третман и тоа: 

- намалување на рН под 6 за еден час, или 

- загревање на температура од 72
о
С или пови-

сока, во комбинација со сушење.“ 
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(2) Во случај кога колострумот, млекото и про-

изводите од млеко ги исполнуваат условите од 

став (1) на овој член, во соодветниот ветеринарно-

здравствен сертификат утврден во Прилогот 4 од 

Правилникот за начинот и постапката за увоз и 

транзит, начинот и постапката на вршење на про-

верка и преглед при увоз и транзит на пратка со 

нуспроизводи од животинско потекло, формата и 

содржината на ветеринарно-здравствениот серти-

фикат или други документи што ја придружуваат 

пратката со нуспроизводи од животинско потекло, 

како и листата на трети земји од кои е одобрен 

увоз и транзит (
*

), треба да се додаде следната до-

полнителна реченица: 

„Колострум, млеко или производи од млеко во 

согласност со член 6-а став (1) од Решението за заб-

рана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, 

семе, јајце клетки и ембриони од говеда и диви пре-

живари, кожи и подкожја  како и одредени нуспро-

изводи од говеда и диви преживари во Република 

Македонија од Република Бугарија, Република Грци-

ја и Република Хрватска“. 

 

Член 3 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 02 – 807/1 Директор на Агенцијата 

1 март 2017 година за храна и ветеринарство, 

Скопје м-р Зоран Поповски, с.р. 

 

 

                            
() Прилог 4 од Правилникот за начинот и постапката за увоз и 

транзит, начинот и постапката на вршење на проверка и преглед 

при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од животинско 

потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот 

сертификат или други документи што ја придружуваат пратката 

со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети 
земји од кои е одобрен увоз и транзит е усогласен со 

Регулативата Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 142/2011 од 25 

февруари 2011 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 
1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување 

на здравствените правила во однос на нуспроизводи од 

животинско потекло и преработени производи од нив кои не се 
наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата 

97/78/EЗ на Советот во однос на одредени примероци и предмети 

кои се ослободени од гранични ветеринарни проверки и прегледи 
според истата Директива, CELEX бр. 32011R0142. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

457. 

Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-

лика Македонија, врз основа на член  22, алинеjа 5 

од Законот за енергетика  („Службен весник на РМ” 

бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 

192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 28 од За-

конот за акцизите („Службен весник на РМ” бр. 

32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 

96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/11, 

135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 

154/15, 192/15 и 23/16), 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, 

133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 

112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), 

Законот за животната средина („Службен весник на 

РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 

48/10, 124/10, 51/11, 123/12,  93/13, 187/13, 42/14, 

44/15, 129/15, 192/15 и 39/16 ) и Уредбата за начинот 

на утврдување, пресметување и уплатување на надо-

местокот за задолжителни резерви на нафта и нафте-

ни деривати што се плаќаат при увоз и/или произ-

водство на нафтени деривати („Службен весник на 

РМ“ бр. 138/09 и 52/11), на седницата одржана на 

6.3.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 

ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 

 

Член 1 

 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-

тени деривати така што највисоките производни цени 

да изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 30,013 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 31,764 
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б) Дизел гориво ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 29,309 

  

в) Масло за горење ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 28,747 

  

г) Мазут ден/кг 

- М-1 НС до 22,686 

  

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 67,00 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 69,00 

  

б) Дизел гориво ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 54,00 

  

в) Масло за горење ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 42,50 

  

г) Мазут ден/кг 

- М-1 НС до 28,292 

 

 

Б.  Претпријатијата што вршат промет на нафте-

ни деривати можат да ги формираат цените  за од-

делни нафтени деривати во однос на највисоките це-

ни од точката 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 по-

ниски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит понис-

ки (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната  табела 

и да изнесуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-

делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-

на од групите на цени определени согласно оваа од-

лука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 

согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 

М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-

зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-

ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-

зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 

0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 

член содржан е данокот на додадена вредност согласно 

Законот. 

 

Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 

на активностите во областа на животната средина кои 

согласно Законот за животната средина го плаќаат об-

врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 

а) Моторни бензини ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 0,080 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 0,080 

  

б) Дизел гориво ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030 

  

в) Масло за горење ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,040 
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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 22,097 

- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 22,041 

  

б) Дизел гориво ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,424 

  

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 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 донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 7.3.2017 го-

дина и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-

публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-

торната комисија за енергетика на Република Македо-

нија. 

 

Бр. 02-438/1  

6 март 2017 година Заменик претседател, 

Скопје Куштрим Рамадани, с.р. 

__________ 

458. 

И С П Р А В К А 

 

Во Одлуката за менување на лиценца за вршење на 

енергетска дејност трговија со електрична енергија 

УП1 бр. 12-27/17 од 10.2.2017 година, на Друштвото за 

производство, трговија и услуги ЕЦП ТИМ ДОО 

Скопје, објавена во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 16/17, се врши исправка во Прилог 1 точ-

ка 1, и тоа: зборовите: „ул. 16-та Македонска Бригада 

бр. 18 Скопје“ се заменуваат со зборовите: „с. Визбего-

во (индустриска зона Визбегово) Република Македо-

нија“. 

 

УП1 бр. 12-27/17  

2 март 2017 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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