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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3563.
Врз основа на член 36 став (3) од Закoнот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15,
142/16 и 140/18), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 16.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД СТОПАНИСУВАЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР ОД АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО
СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука се иззема од стопанисување недвижната ствар – деловен простор, со вкупна површина
од 63,00 м2, кој се наоѓа на улица „Илинденска“ бр. 36
(приземје), Скопје, на КП 9604, КО Центар 1, намена
Згради во останато стопанство, запишана во Имотен
лист број 41278, сопственост на Република Македонија, од Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од
значење за Републиката – Скопје.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-9427/1
16 октомври 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

3564.
Врз основа на член 26 став 2 од Одлуката за основање на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 37/98, 45/98, 28/99, 61/99,
21/2001, 30/2001, 21/2002, 69/2003, 147/2007, 139/2008,
87/2009, 135/2009, 67/2010, 37/2011, 136/2012, 95/2013,
34/2014, 38/2014, 90/2014, 88/2015, 45/2016 и 188/2018),
Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ
НА ВЛАДАТА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За заменик на директорот на Службата за општи
и заеднички работи на Владата на Република Македонија се именува Ернад Фејзула.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-9667/1
22 октомври 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3565.
Врз основа на член 2 став 1 точка 28, член 9 и член
27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник
на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010,
135/2011, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016
и 83/2018), постапувајќи по барањето на друштвото за
осигурување Нова Осигурување АД Скопје за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност од
01.10.2018 година и дополнето на 04.10.2018 година,
Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 16.10.2018 година
го донесе следното
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ
НА ПРИВАТНА ПОНУДА
1. На Друштвото за осигурување Нова Осигурување
АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - четврта емисија на 125.000
обични акции, во вредност од 1.250.000 евра согласно
Одлуката број 0201-04/03 од 28.09.2018 година за зголемување на основната главнина на друштвото за осигурување НОВА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, преку
издавање на нови акции од четврта емисија по пат на
приватна понуда, донесена од Собранието на акционери.
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот
предвиден со Законот и Одлуката број 0201-04/03 од
28.09.2018 година за зголемување на основната главнина на друштвото за осигурување НОВА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, преку издавање на нови акции од четврта емисија по пат на приватна понуда, донесена од
Собранието на акционери.
3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис
зголемувањето на основната главнина во трговскиот
регистар.
4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот на хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина
во трговскиот регистар.
5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од
вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.
6. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.
УП 1 Број 10-54
16 октомври 2018 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Нора Алити, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
3566.
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), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД
ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА
ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ЧУМА КАЈ
МАЛИ ПРЕЖИВАРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз и транзит на живи
животни, производи и нуспроизводи од животинско
потекло заради заштита од внесување на вирусот на чума кај мали преживари во Република Македонија по
потекло од Република Бугарија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 124/18 и 128/18), во членот
1 алинеја 2 по зборот “Јамбол/Yambol“ се става запирка и се додава зборот “Хасково/Haskovo“.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-2356/7
25 октомври 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

__________
3567.
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), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА
ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА
ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО
ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз на живи животни,
производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по
потекло од Република Бугарија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 181/18), во членот 1 ставот
(1) се менува и гласи:

“(1) Со ова решение заради заштита од внесување
на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се
забранува увозот во Република Македонија на живи
животни, производи и нуспроизводи од животинско
потекло кои потекнуваат од следните региони во Република Бугарија:
- Хасково/Haskovo и
- Пловдив/Plovdiv.“.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-3156/2
25 октомври 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

__________
3568.
Врз основа на член 85 став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и
53/16) директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, објавува
ЛИСТА
НА ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО
КОИ НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ИНСПЕКЦИЈА ПРИ
УВОЗ И ТРАНЗИТ ОД СТРАНА НА ОФИЦИЈАЛЕН
ВЕТЕРИНАР НА ГРАНИЧЕН ПРЕМИН (*)
I
Производи од животинско потекло, кои не подлежат на инспекција при увоз и транзит од страна на
официјален ветеринар на граничен премин се:
а) мешовити производи кои во својот состав не содржат производи од месо, но содржат помалку од половина преработени производи од животинско потекло,
кои се:
- стабилни на собна температура или во процесот
на нивното производство биле подложни на целосен
процес на варење или процес на третман со топлина
низ нивната супстанца, така да секој сиров производ е
денатуриран;
- јасно идентификувани како наменети за исхрана
на луѓе;
- безбедно спакувани или запечатени во чисти контејнери;
- придружени со соодветен документ и означени на
македонски јазик и неговото кирилично писмо, така
што документот и етикетата заедно даваат информаци(* )

Со оваа листа се врши усогласување со Одлуката на Комисијата (ЕУ) бр. 2007/275/ЕЗ од 17 април 2007 година за листата на
животни и производи кои подлежат на ветеринарни прегледи на
ветеринарни инспекциски места на граничен премин согласно
Директивите на Советот 91/496/ЕЕЗ и 97/78/ЕЗ (CELEX број
32007D0275) и Одлуката на Комисијата (ЕУ) бр. 2016/1196 од 20
јули 2016 година со која се надополнуваат Анексите на Одлуката
2007/275/ЕЗ за листата на животни и производи кои подлежат на
ветеринарни прегледи на ветеринарни инспекциски места на граничен премин согласно Директивите на Советот 91/496/ЕЕЗ и
97/78/ЕЗ, (CELEX број 32016D1196).
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ја за природата, количеството и бројот на пакети на мешовитите производи, земјата на потекло, производителот и составот на производот; и
б) мешовити прозводи кои во својот состав не содржат производи од месо и тоа:
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Кога е потребно, официјалниот ветеринар на ветеринарно инспекциско место на граничен премин, проценува и одредува дали состојката на мешовитиот производ е доволно преработена и согласно тоа не поделжи на понатамошнa инспекција при увоз и транзит кои
се бараат со законодавството на Република Македонија.
II
Со денот на отпочнувањето на примена оваа листа
престанува да важи Листата на производи и нуспроизводи од животинско потекло кои не подлежат на
инспекција при увоз од страна на официјален ветеринар на граничен премин („Службен весник на Република Македонија” бр. 59/11).
III
Oваа листа се објавува во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од
31.10.2018 година.
Бр. 02-2914/3
19 октомври 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО

За практична примена на оваа листа, кратенките на
колоните го имаат следното значење:
1. Колона (1) – CN код
Во оваа колона е наведен CN кодот. CN кодот е базиран на интернационалниот Хармонизиран Опис на
стоки и Систем на Кодови (HS) и утврден во “HS Конвенцијата”. CN кодот го претставува тарифниот број и
тарифниот подброј на HS-от до шест цифри, со седма и
осма бројка кои ги креираат понатамошните тарифни
подброеви за кои се определени.
Каде се применува четири цифрен код: освен ако не
е поинаку определено, сите мешовити производи со
префикс или опфатени со овие четири цифри, не подлежат на инспекција при увоз и транзит од страна на
официјален ветеринар на граничен премин на ветеринарно инспекциско место на граничен премин.
Каде само одредени специфицирани производи под
било кои четири, шест или осум цифрен код, подлежат
на инспекција при увоз и транзит од страна на официјален ветеринар на граничен премин и не постои специфична поделба под овој код во CN, кодот се означува
како Ex (на пример Ex 2001 90 65: ветеринарна проверка не е потребнa за производите од Колона (2) од Дел I
на оваа листа).
2. Колона (2) – Појаснување
Оваа колона дава детали за мешовитите производи
кои не подлежат на инспекција при увоз и транзит од
страна на официјален ветеринар на граничен премин на
ветеринарно инспекциско место на граничен премин.

3569.
Врз основа на член 61 став 2 и член 80 од Законот
за воздухопловство („Службен весник на Република
Македонија” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12,
80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18),
директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОЗДУШНИОТ
СООБРАЌАЈ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕРЕН И ЗА
НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА
ЛЕТАЛИШТЕ
Член 1
Во Правилникот за условите за безбедност на воздушниот сообраќај за користење на терен и за начинот
и условите за одржување на леталиште („Службен весник на Република Македонија” бр.151/07) членот 14 се
менува и гласи:
„Член 14
(1) За безбедно слетување, престој и полетување на
воздухопловите, операторот на леталиштето треба да
го користи и одржува леталиштето согласно условите
утврдени во овој правилник и Прирачникот за леталиштето изработен согласно член 9 од Правилникот за
формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување, промена и пренос на
уверението за исполнување на условите за безбедно користење на аеродром односно леталиште.
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(2) За безбедно полетување и слетување на воздухопловите, корисникот на теренот треба да го одржува
теренот и да овозможи истиот да се користи согласно
условите утврдени во овој правилник и начинот и правилата на летање наведени во Упатството за теренот,
само за терен кој се користи за летање со крила за слободно летање, одобрено од Агенцијата за воздухопловство согласно член 11 од Правилникот за начинот и
правилата на летање со крила за слободно летање.”
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 10-1369/3
Директор на Агенцијата
25 октомври 2018 година за цивилно воздухопловство,
Скопје
Горан Јандреоски, с.р.
__________
3570.
Врз основа на член 72 став (3) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12,
155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТEР
НА АЕРОДРОМИ, РЕГИСТЕР НА ЛЕТАЛИШТА И
ЕВИДЕНЦИЈА НА ТЕРЕНИ
Член 1
Во Правилникот за формата, содржината и начинот
на водење на регистeр на аеродроми, регистер на леталишта и евиденција на терени („Службен весник на Република Македонија” бр.151/07) во членот 2 став (4)
зборот „аеродроми“ се заменува со зборот „терени“.
Член 2
Во членот 3 став (2) по точката 4 се додава нова
точка 5 која гласи:
„5. Согласност од сопственикот на земјиштето или
носителот на правото на користење на земјиштето, за
користење на истото како терен;”.
Точката 5 која станува точка 6 се менува и гласи:
„6. Упатство за користење на терен, само за терен
кој се користи за летање со крила за слободно летање,
одобрено од Агенцијата за воздухопловство согласно
член 11 од Правилникот за начинот и правилата на летање со крила за слободно летање. ”
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 10-1370/5
25 октомври 2018 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за цивилно воздухопловство,
Горан Јандреоски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3571.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 24, став 1, точка 1,
алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика
(„Службен весник на РМ“ бр. 96/2018), 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, 34/10, 24/11, 55/11,
135/11, 82/13, 98/13, 43/14 , 167/14, 188/14, 129/15,
154/15, 192/15, 23/16 и 171/17), член 28 и 29 од Законот
за данокот на додадена вредност („Службен весник на
РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 21/2003,
19/2004, 33/2006, 45/2006, 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 надоместокот за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз
и/или производство на нафтени деривати („Службен
весник на РМ“ бр. 138/09, 52/11 и 51/14), на седницата
одржана на 29.10.2018 година, донесе
ОДЛУКА
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 нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
33,906
35,502

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
38,052

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
37,521

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
30,417

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:
A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:
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а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
71,50
73,00

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
0,080
0,080

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
67,50

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
0,030

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
56,50

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
0,040

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
37,414

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
0,050

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 подточката “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 мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот 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 обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
0,890
0,890

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
0,300

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
22,017
21,692

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
15,121

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
6,320

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
0,100
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Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 30.10.2018
година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
Бр. 02-2080/1
29 октомври 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3572.
Врз основа на член 4-в став (5) од Законот за Геолошкиот завод на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 41/14,
61/16 и 64/18), директорот на Геолошкиот завод на Република Македонија донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА КАТАСТАРОТ НА НАОЃАЛИШТА
И ПОЈАВИ НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на Kатастарот на наоѓалишта
и појави на минерални суровини.
Член 2
Kатастарот на наоѓалишта и појави на минерални
суровини (во натамошниот текст: Катастарот) се состои од Главна книга и осум помошни книги и тоа:
- Главна книга: KАТАСТАР НА НАОЃАЛИШТА И
ПОЈАВИ НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ,

- Книга I: Активни наоѓалишта на минерални суровини доделени под концесии за експлоатација,
- Книга II: Наоѓалишта на минерални суровини каде
е прекината или завршена експлоатацијата на минералната суровина,
- Книга III: Наоѓалишта оптимално истражени и
пред отпочнување со експлоатација,
- Книга IV: Наоѓалишта на техногени минерални
суровини,
- Книга V: Научни геолошки истражувања,
- Книга VI: Проспекциски геолошки истражувања,
- Книга VII: Основни геолошки истражувања и
- Книга VIII: Детални геолошки истражувања.
Член 3
Главната книга е во А-4 формат, со тврди корици во
зелена боја.
На предната страна на корицата на Главната книга
во горниот дел во средината сe испишани зборовите
„ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, а под
нив зборовите „ГЕОЛОШКИ ЗАВОД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“. Во средината на листот се испишани зборовите „ГЛАВНА КНИГА“, а под нив зборовите „KАТАСТАР НА НАОЃАЛИШТА И ПОЈАВИ
НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ“.
Главната книга се состои од евиденциски лист за
катастарски број на наоѓалишта и појави на металични,
неметалични, енергетски минерални суровини, подземна вода и гас во кои се внесуваат следните податоци:
- група на минерални суровини,
- идентификациски број на минералните суровини
подземна вода и гас,
- број на наоѓалиштето, минералната или рудната
појава,
- рудно тело или ревир во наоѓалиштето/појавата,
- степен на важност, големина (наоѓалиште, појава,
техногено наоѓалиште),
- лице кое ги внесува податоците и
- датум на внесување на податоците.
Формата и содржината на Главната Книга се дадени
во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Книгата I е во А-3 формат, со тврди корици во зелена боја.
На предната страна на корицата на Книгата I во
горниот дел во средината сe испишани зборовите
„КНИГА I“, а под нив зборовите „АКТИВНИ НАОЃАЛИШТА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ДОДЕЛЕНИ
ПОД КОНЦЕСИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА“.
Книгата I се состои од евиденциски листови во кои
се внесуваат следните податоци:
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- наоѓалиште,
- локалитет,
- вид на минерална суровина,
- општина,
- населено место,
- катастарски број,
- лист на Основна геолошка карта (ОГК) во размер
1:100 000,
- лист на топографска карта во размер 1:25 000,
- басен/реон,
- почеток на експлоатација,
- начин на експлоатација,
- носител на концесијата за експлоатација,
- почеток на експлоатационо право,
- завршеток на експлоатационо право,
- контакт телефон на носителот,
- координати на истражниот простор или на експлоатационото поле,
- местоположба на геолошка карта во размер 1:100 000,
- геолошки податоци:
- минерална суровина,
- симбол,
- генетски тип наоѓалиште,
- име на наоѓалиште,
- фотографија од наоѓалиштето,
- податоци за истражни работи:
- вид на истражни работи,
- број на истражни работи,
- обем на истражни работи (m),
- време на изведба (година),
- техничка документација (година, автор и место каде се наоѓа),
- резерви, квалитет, потенцијал и можност за примена на минералната суровина:
- категорија на билансни резерви (m3 или t),
- категорија на вонбилансни резерви (m3 или t),
- потенцијални резерви C2 категорија,
- потенцијални резерви D1 категорија,
- просечен хемиски состав на минералната суровина:
- физичко-механички особини на минералната суровина,
- минерален состав или минерална парагенеза,
- можност за примена,
- дополнителни податоци,
- лице кое ги внесува податоците и
- датум на внесување на податоците.
Формата и содржината на Книгата I се дадени во
Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.
Член 5
Книгата II е во А-3 формат, со тврди корици во зелена боја.

29 октомври 2018

На предната страна на корицата на Книгата II во
горниот дел во средината сe испишани зборовите
„КНИГА II“, а под нив зборовите „ НАОЃАЛИШТА
НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ КАДЕ Е ПРЕКИНАТА ИЛИ ЗАВРШЕНА ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА“.
Книгата II се состои од евиденциски листови во кои
се внесуваат следните податоци:
- наоѓалиште,
- локалитет,
- вид на минерална суровина,
- општина,
- населено место,
- катастарски број,
- лист на Основна геолошка карта (ОГК) во размер
1:100 000,
- лист на топографска карта во размер 1:25 000,
- басен/реон,
- прекин на експлоатација,
- начин на поранешна експлоатација,
- последен носител на концесијата на експлоатационо право,
- координати на истражниот простор или на експлоатационото поле,
- местоположба на геолошка карта во размер 1:100
000,
- геолошки податоци:
- минерална суровина,
- симбол,
- генетски тип на наоѓалиште,
- име на наоѓалиште,
- фотографија од наоѓалиштето,
- податоци за истражни работи:
- вид на истражни работи,
- број на истражни работи,
- обем на истражни работи (m),
- време на изведба (година),
- техничка документација (година, автор и место каде се наоѓа),
- преостанати познати резерви, квалитет, потенцијал и можност за примена на минералната суровина:
- категорија на билансни резерви (m3 или t),
- категорија на вонбилансни резерви (m3 или t),
- потенцијални резерви C2 категорија,
- потенцијални резерви D1 категорија,
- просечен хемиски состав на минералната суровина:
- физичко механички особини на минералната суровина,
- минерален состав или минерална парагенеза,
- можност за примена,
- дополнителни податоци,
- лице кое ги внесува податоците и
- датум на внесување на податоците.
Формата и содржината на Книгата II се дадени во
Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.
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Член 6
Книгата III е во А-3 формат, со тврди корици во зелена боја.
На предната страна на корицата на Книгата III во
горниот дел во средината сe испишани зборовите
„КНИГА III“, а под нив зборовите „НАОЃАЛИШТА
ОПТИМАЛНО ИСТРАЖЕНИ И ПРЕД ОТПОЧНУВАЊЕ СО ЕКСПЛОАТАЦИЈА“.
Книгата III се состои од евиденциски листови во
кои се внесуваат следните податоци:
- наоѓалиште,
- локалитет,
- вид на минерална суровина,
- општина,
- населено место,
- катастарски број,
- лист на Основна геолошка карта (ОГК) во размер
1:100 000,
- лист на топографска карта во размер 1:25 000,
- басен/реон,
- планиран почеток на експлоатација,
- начин на експлоатација,
- носител на концесија за детални геолошки истражувања,
- носител на концесија за експлоатација,
- почеток на експлоатационото право,
- завршеток на експлоатационото право,
- контакт телефон,
- координати на истражниот простор или на експлоатационото поле,
- местоположба на геолошка карта во размер 1:100
000,
- геолошки податоци:
- минерална суровина,
- симбол,
- генетски тип на наоѓалиште,
- генетски тип на рудната појава,
- генетски тип на минералната појава,
- име на појавата,
- фотографија од наоѓалиштето,
- податоци за истражни работи:
- вид на истражни работи,
- број на истражни работи,
- обем на истражни работи (m),
- време на изведба (година),
- техничка документација (година, автор и место каде се наоѓа),
- познати резерви, квалитет, потенцијал и можност
за примена на минерална суровина:
- категорија на билансни резерви (m3 или t),
- категорија на вонбилансни резерви (m3 или t),
- потенцијални резерви C2 категорија,
- потенцијални резерви D1 категорија,
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- просечен хемиски состав на минералната суровина:
- физичко-механички особини на минералната суровина,
- минерален состав или минерална парагенеза,
- можност за примена,
- дополнителни податоци,
- лице кое ги внесува податоците и
- датум на внесување на податоците.
Формата и содржината на Книгата III се дадени во
Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.
Член 7
Книгата IV е во А-3 формат, со тврди корици во зелена боја.
На предната страна на корицата на Книгата IV во
горниот дел во средината сe испишани зборовите
„КНИГА IV“, а под нив зборовите „НАОЃАЛИШТА
НА ТЕХНОГЕНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ“.
Книгата IV се состои од евиденциски листови во
кои се внесуваат следните податоци:
- наоѓалиште,
- локалитет,
- вид на минерална суровина,
- општина,
- населено место,
- катастарски број,
- лист на Основна геолошка карта (ОГК) во размер
1:100 000,
- лист на топографска карта во размер 1:25 000,
- басен/реон,
- планиран почеток на експлоатација,
- начин на експлоатација,
- носител на концесија за експлоатација,
- почеток на концесиско право,
- завршеток на концесиско право,
- контакт телефон,
- координати на истражниот простор или на експлоатационото поле,
- местоположба на геолошка карта во размер 1:100
000,
- геолошки податоци:
- минерална суровина,
- симбол,
- начин на формирање на техногеното наоѓалиште,
- време на депонирање на минералната суровина,
- можност за експлоатација,
- име на појавата,
- фотографија од наоѓалиштето,
- податоци за истражни работи:
- вид на истражни работи,
- број на истражни работи,
- обем на истражни работи (m),
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- време на изведба (година),
- техничка документација (година, автор и место каде се наоѓа),
- резерви, квалитет, потенцијал и можност за примена на минералната суровина:
- категорија на билансни резерви (m3 или t),
- категорија на вонбилансни резерви (m3 или t),
- потенцијални резерви C2 категорија,
- потенцијални резерви D1 категорија,
- просечен хемиски состав на минералната суровина:
- физичко-механички особини на минералната суровина,
- минерален состав или минерална парагенеза,
- можност за примена,
- дополнителни податоци,
- лице кое ги внесува податоците и
- датум на внесување на податоците.
Формата и содржината на Книгата IV се дадени во
Прилог 5 кој е составен дел на овој правилник.
Член 8
Книгата V е во А-3 формат, со тврди корици во зелена боја.
На предната страна на корицата на Книгата V во
горниот дел во средината сe испишани зборовите
„КНИГА V“, а под нив зборовите „НАУЧНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА“.
Книгата V се состои од евиденциски листови во кои
се внесуваат следните податоци:
- вид на геолошки истражувања,
- наслов на научна тема/научен проект,
- број и датум на Согласност за вршење на научни
геолошки истражувања,
- времетраење на научно геолошкото истражување,
- површина на одобрениот простор за геолошки истражувања,
- орган кој издава Согласност за вршење на научни
геолошки истражувања,
- локалитет или населено место,
- катастарски број,
- општина,
- вршител на научно геолошкото истражување,
- лист на топографска карта во размер 1:25 000,
- контакт телефон на вршителот,
- лист на Основна геолошка карта (ОГК) во размер
1:100 000,
- датум на последна промена,
- координати на просторот на кој ќе се вршат научните геолошки истражувања,
- местоположба на истражниот простор нанесен на
топографска карта во размер од 1:25 000 до 1:300 000
во размер (во зависност од големината на површината
на одобрениот простор за научни геолошки истражувања) во координатен систем,
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- местоположба на истражниот простор нанесен на
геолошка карта во размер од 1:25 000 до 1:300 000 во
размер (во зависност од големината на површината на
одобрениот простор за научни геолошки истражувања)
во координатен систем,
- дополнителни податоци,
- лице кое ги внесува податоците и
- датум на внесување на податоците.
Формата и содржината на Книгата V се дадени во
Прилог 6 кој е составен дел на овој правилник.
Член 9
Книгата VI е во А-3 формат, со тврди корици во зелена боја.
На предната страна на корицата на Книгата VI во
горниот дел во средината сe испишани зборовите
„КНИГА VI“, а под нив зборовите „ПРОСПЕКЦИСКИ
ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА“
Книгата VI се состои од евиденциски листови во
кои се внесуваат следните податоци:
- вид на геолошки истражувања,
- вид на проспекциски геолошки истражувања,
- број и датум на доделена концесија за проспекциски геолошки истражувања,
- времетраење на проспекциски геолошки истражувања,
- површина на одобрениот простор за геолошки истражувања,
- концедент,
- локалитет или населено место,
- катастарски број,
- општина,
- имател на концесија за проспекциски геолошки
истражувања,
- лист на топографска карта во размер 1:25 000,
- контакт телефон,
- лист на Основна геолошка карта (ОГК) во размер
1:100 000,
- датум на последна промена,
- координати на просторот на кој ќе се вршат проспекциските геолошки истражувања,
- местоположба на истражниот простор нанесен на
топографска карта во размер од 1:25 000 до 1:300 000
во размер (во зависност од големината на површината
на одобрениот простор за проспекциски геолошки истражувања) во координатен систем,
- местоположба на истражниот простор нанесен на
геолошка карта во размер од 1:25 000 до 1:300 000 во
размер (во зависност од големината на површината на
одобрениот простор за проспекциски геолошки истражувања) во координатен систем,
- дополнителни податоци,
- лице кое ги внесува податоците и
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- датум на внесување на податоците.
Формата и содржината на Книгата VI се дадени во
Прилог 7 кој е составен дел на овој правилник.
Член 10
Книгата VII е во А-3 формат, со тврди корици во
зелена боја.
На предната страна на корицата на Книгата VII во
горниот дел во средината сe испишани зборовите
„КНИГА VII“, а под нив зборовите „ОСНОВНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА“.
Книгата VII се состои од евиденциски листови во
кои се внесуваат следните податоци:
- вид на геолошки истражувања,
- вид на основни геолошки истражувања,
- број и датум на актот за вршење на основни геолошки истражувања,
- времетраење на основни геолошки истражувања,
- површина на одобрениот простор за геолошки истражувања,
- локалитет или населено место,
- општина,
- катастарски број,
- вршител на основни геолошки истражувања,
- лист на топографска карта во размер 1:25 000,
- контакт телефон,
- лист на Основна геолошка карта (ОГК) во размер
1:100 000,
- датум на последна промена,
- координати на просторот на кој ќе се вршат основните геолошки истражувања,
- местоположба на истражниот простор нанесен на
топографска карта во размер од 1:25 000 до 1:300 000
во размер (во зависност од големината на површината
на одобрениот простор за основни геолошки истражувања) во координатен систем,
- местоположба на истражниот простор нанесен на
геолошка карта во размер од 1:25 000 до 1:300 000 во
размер (во зависност од големината на површината на
одобрениот простор за основни геолошки истражувања) во координатен систем,
- дополнителни податоци,
- лице кое ги внесува податоците и
- датум на внесување на податоците.
Формата и содржината на Книгата VII се дадени во
Прилог 8 кој е составен дел на овој правилник.
Член 11
Книгата VIII е во А-3 формат, со тврди корици во
зелена боја.
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На предната страна на корицата на Книгата VIII во
горниот дел во средината сe испишани зборовите
„КНИГА VIII“, а под нив зборовите „ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА“
Книгата VIII се состои од евиденциски листови во
кои се внесуваат следните податоци:
- вид на геолошки истражувања,
- вид на минерална суровина за истражување,
- број и датум на доделување на концесија за детални геолошки истражувања,
- времетраење на концесијата за детални геолошки
истражувања,
- површина на одобрениот простор за геолошки истражувања,
- концедент,
- локалитет или населено место,
- катастарски број,
- општина,
- вршител на детални геолошки истражувања,
- лист на топографска карта во размер 1:25 000,
- контакт телефон,
- лист на Основна геолошка карта (ОГК) во размер
1:100 000,
- датум на последна промена,
- координати на просторот на кој ќе се вршат деталните геолошки истражувања,
- местоположба на истражниот простор нанесен на
топографска карта во размер од 1:1 000 до 1:50 000 во
размер (во зависност од големината на површината на
одобрениот простор за детални геолошки истражувања) во координатен систем,
- местоположба на истражниот простор нанесен на
геолошка карта во размер од 1:1 000 до 1:100 000 во
размер (во зависност од големината на површината на
одобрениот простор за детални геолошки истражувања) во координатен систем,
- дополнителни податоци,
- лице кое ги внесува податоците и
- датум на внесување на податоците.
Формата и содржината на Книгата VIII се дадени во
Прилог 9 кој е составен дел на овој правилник.
Член 12
Катастарот на наоѓалишта и појави на минерални
суровини се води во пишана и во електронска форма.
Член 13
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
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