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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

2606. 
Врз основа на член 183 став 3 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр.104/2019 и 146/2019) и член 36 
став 6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015, 
140/2018 и 98/2019), Владата на Република Северна 
Македонија на седницата одржана на 30 јули 2019 го-
дина, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР- ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР 

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ДЕЛЧЕВО 
 
1. Драган Апостоловски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор-претставник на основачот на 
ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дел-
чево, на негово барање. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија.“  

 
Број 24 – 5377/2   Претседател на Владата 
30 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
__________ 

2607. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 
154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 20/2019, 101/2019 
и 153/2019), Владата на Република Северна Македони-
ја на седницата одржана на 30 јули 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-
ВАЧОТ НА ЈЗУ  УНИВЕРЗИТЕТСКИ   ИНСТИТУТ 

ЗА РАДИОЛОГИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. За член на Управниот одбор - претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Универзитетски институт за радиологи-
ја – Скопје, се именува Газменд Зулбеари. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија.“  

 
Број 24 – 6023/1   Претседател на Владата 
30 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
__________ 

2608. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 
25/2015, 61/2015, 39/2016, 64/2018 и 35/2019), Владата 
на Република Северна Македонија на седницата одржа-
на на  30 јули 2019 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈАВНО  ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ  

ПАТИШТА 
 
1. За член на Управниот одбор на Јавно претприја-

тие за државни патишта, се именува Даут Хајрулахи. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“. 

 
Број 24 – 6024/1   Претседател на Владата 
30 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
__________ 

2609. 
Врз основа на член 51 од Законот за организација и 

работа на органите на државната управа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.58/2000, 44/2002, 
82/2008, 167/2010, 51/2011, 96/2019 и 110/2019), Влада-
та на Република Северна Македонија, на седницата од-
ржана на 30 јули 2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 

 
1. За заменик на директорот на Агенцијата за млади 

и спорт, се именува Измит Нура. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“. 

 
Број 24 – 6025/1   Претседател на Владата 
30 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
__________ 

2610. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 
15/2013, 139014, 196/15, 142/16, 140/2018 и 98/2019) 
Владата на Република Северна Македонија на седница-
та одржана на 30 јули 2019 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОР-
МИРАЊЕ  СОВЕТ  ЗА  РЕФОРМА НА ЈАВНАТА  

АДМИНИСТРАЦИЈА 
 
1. Во Решението за формирање Совет за реформа на 

јавната администрација („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 192/17 и 137/2018), во точка 2 пот-
точка б): во алинејата 2 зборовите „Хазби Лика – заме-
ник на претседателот на Владата задолжен за рамковен 
договор и политички систем“ се заменуваат со зборо-
вите „Садула Дураки - заменик на претседателот на 
Владата и министер за политички систем и односи ме-
ѓу заедниците“; во алинејата 4 зборовите „Драган Тев-
довски – министер за финансии“ се заменуваат со збо-
ровите „Ширет Елези – заменик министер за финан-
сии“; и во алинејата 8 зборовите „Сухејл Фазлиу“ се за-
менуваат со зборовите „Горан Милевски“.  

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“. 

 
Број 24 – 6026/1   Претседател на Владата 
30 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 
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2611. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016, 20/2019, 101/2019 

и 153/2019), Владата на Република Северна Македони-

ја на седницата одржана на 30 јули 2019 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 

- ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИ-

ВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА  ЗА КАРДИОЛОГИЈА 

- СКОПЈЕ 

 

1. За член на Управниот одбор - претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиоло-

гија - Скопје, се именува Емри Зибери. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија.“  
 
Број 24 – 6027/1   Претседател на Владата 

30 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2612. 

Врз основа на член 156 од Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 98/2012, 166/2012, 15/2013, 

170/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 113/2013, 

160/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 97/2015, 

129/2015, 147/2015, 154/2015, 173/2015, 217/2015, 

27/2016, 120/2016, 132/2016, 35/2018, 220/2018 и 

245/2018), Владата на Република Северна Македонија 

на седницата одржана на 30 јули 2019 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВА-

ЛИДСКОТО  ОСИГУРУВАЊЕ  НА  РЕПУБЛИКА  

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

1. За член на Управниот одбор на Фондот на пен-

зиското и инвалидското осигурување на Република Се-

верна Македонија, се именува Aзиз Јакупи. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“. 

 

Број 24 – 6056/1   Претседател на Владата 

30 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

2613. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 

25/2015, 61/2015, 39/2016, 64/2018 и 35/2019), Владата 

на Република Северна Македонија на седницата одржа-

на на  30 јули 2019 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР 

ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИС-

КОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 

ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“ - КИЧЕВО 

 

1. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-

теријално-финансиското работење на Јавно претприја-

тие за водоснабдување „Студенчица“-Кичево, се име-

нува Бујар Зенели-Гафурри. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“. 

 

Број 24 – 6077/1   Претседател на Владата 

30 јули 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

2614. 

Врз основа на член 173 став (4) од Законот за енер-

гетика („Службен весник на Република Македонија“  

бр. 96/18 и ,,Службен весник на Република Северна 

Македонија’’ бр. 96/19) министерот за економија, до-

несе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРЕСМЕТКА НА 

УЧЕСТВОТО НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА 

ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ ВО БРУТО ФИНАЛНА  

ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА (
*
) 

 

Предмет на уредување 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува методологијата за 

пресметка на учеството на енергија произведена од об-

новливи извори во бруто финална потрошувачка на 

енергија. 

Цели 

 

Член 2 

(1) Учеството на енергија од обновливите извори во 

бруто финалната потрошувачка на енергија во Репуб-

лика Северна Македонија е утврдено во Одлуката за 

националните задолжителни цели за учеството на енер-

гија произведена од обновливи извори во бруто финал-

ната потрошувачка на енергија и за учеството на енер-

гија произведена од обновливи извори во финалната 

потрошувачка на енергија во транспортот. 

(2) За следењето на исполнување на целта од став 

(1) на овој член се користи методологијата пропишана 

во овој правилник. 

                            
 Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 

бр.2009/28/EC на Европскиот парламент и Советот од 23 април 

2009 година за промоција за користење на енергија од обновливи 

извори и изменување и дополнување на Директивите 2001/77/ЕЗ 

и 2003/30/ЕЗ (CELLEX бр.32009L0028). 
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Основи за пресметка на бруто финалната 

потрошувачка на енергија од обновливи извори 

 

Член 3 

(1) Бруто финалната потрошувачка на енергија од 

обновливи извори е збир од: 

1) бруто финалната потрошувачка на електрична 

енергија од обновливи извори; 

2) бруто финалната потрошувачка на енергија од 

обновливи извори за греење и ладење и 

3) финалната потрошувачка на енергија од обнов-

ливи извори во транспортот. 

(2) Заради избегнување на двојно пресметување, 

при одредување на уделот на енергија од обновливи 

извори во бруто финалната потрошувачка на енергија, 

гасот, електричната енергија и водородот добиени од 

обновливи извори се користат како влезни параметри 

само еднаш во некоја од точките 1), 2) или 3) од став 

(1) на овој член.  

 

 

Бруто финална потрошувачка на електрична  

енергија од обновливи извори 

 

Член 4 

(1) Бруто финалната потрошувачка на електрична 

енергија од обновливи извори од член 3 став (1) точка 

1) од овој правилник е збир од вкупно произведената 

електрична енергија од електроцентралите кои корис-

тат различни видови на обновливи извори и тоа: 

1) Хидроелектрични централи (нормализирано): 

а) Нереверзибилни: 

- <1 MW; 

- 1 MW-10 MW и 

- >10 MW. 

б) Реверзибилни, исклучувајќи го производството 

на електрична енергија од водата која претходно била 

вратена во акумулацијата 

2) Геотермални електроцентрали; 

3) Соларни: 

- Фотонапонска електроцентрала и 

- Електроцентрала со концентратор 

4) Ветерна електроцентрала (нормализирано); 

5) Електроцентрала на биомаса; 

- Тврда и 

- Биогас 

6) Течни биоенергенси. 

(2)   За да се намалат годишните варијации во про-

изводството на електрична енергија како резултат на 

различните временски услови (брзина на ветерот, 

дожд, снег итн.) во различни години, треба да се врши 

нормализација на произведената електрична енергија 

од хидро или ветерна електроцентрала со примена на 

правилата за нормализација од членовите 5 и 6 на овој 

правилник. 

(3) Кај електроцентралите кај кои во процесот на 

производство на електрична енергија се користат фо-

силни горива и обновливи извори на енергија, во 

пресметката од став (1) на овој член треба да се земе 

само делот на електрична енергија произведен од об-

новливи извори.  

(4) Учеството на секој извор на енергија во проце-

сот на производство на електрична енергија се пресме-

тува врз основа на неговиот енергетски состав. 

 

Нормализација на произведена електрична енергија 

од хидроелектроцентрали 

 

Член 5 

(1) Нормализација на произведената електрична 

енергија од хидроелектроцентрали треба да се врши 

врз основа на произведената електрична енергија и 

инсталираната моќност на хидроелектроцентралите во 

последните 15 години.  

(2) За пресметките од став (1) на овој член се корис-

ти следната равенка: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормализација на произведена електрична енергија 

од ветерни електроцентрали 

 

Член 6 

(1) Нормализација на произведената електрична 

енергија од ветерните електроцентрали се врши врз ос-

нова на произведената електрична енергија и инстали-

раната моќност на ветерните електроцентрали во по-

следните четири години или од соодветниот број на го-

дини за кој се достапни податоци.  

(2) За пресметката од став (1) од овој член се корис-

ти следната равенка: 
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Бруто финална потрошувачка на енергија од 
обновливи извори за греење и ладење 

 
Член 7 

(1) Бруто финалната потрошувачка на енергија од 
обновливи извори за греење и ладење од член 3 став (1) 
точка 2) од овој правилник  е збир од енергијата за цен-
трално греење и ладење произведена од обновливи из-
вори и потрошувачката на друг вид на енергија од об-
новливи извори која се користи во индустријата, дома-
ќинствата, услужниот сектор, земјоделството, шумар-
ството и рибниците, за целите на греење, ладење и пре-
работка. 

(2) Кај електроцентралите кај кои во процесот на 
производство на енергија за греење и ладење се корис-
тат фосилни горива и обновливи извори на енергија, 
само делот на енергијата за греење и ладење кој е про-
изведен од обновливи извори се зема предвид во 
пресметката од став (1) на овој член, а учеството на се-
кој извор на енергија во процесот на производство на 
електрична енергија се пресметува врз основа на него-
виот енергетски состав. 

(3) Амбиентната топлинска енергија што ја користи 
топлотната пумпа се зема во предвид во пресметката 
од став (1) на овој член, под услов енергија што се до-
бива од топлотната пумпа значително да ја надминува 
енергија потребена за работење на топлотната пумпа, 
согласно член 8 од овој правилник. 

(4) Во пресметките од ставовите (1), (2) и (3) од 
овој член не се зема во предвид топлинската енергија 
што ја произведуваат пасивните енергетски системи во 
кои помала потрошувачка на енергијата се постигнува 
на пасивен начин преку дизајнот на објектот или од 
топлина произведена од енергија од извори кои не се 
обновливи. 

 
Начин на пресметка на количеството на обновлива 

енергија добиена од топлотна пумпа 
 

Член 8 
(1) Количеството на амбиентната енергија што ја 

користи топлотната пумпа, а кое се смета за енергија 
од обновливи извори, се пресметува со следната ра-
венка: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финална потрошувачка на енергија и учество на 
обновливи извори во транспортот 

 
Член 9 

(1) Финалната потрошувачка на енергија од обнов-
ливи извори во транспортот од член 3 став (1) точка 3) 
од овој правилник треба да се пресметува како збир од 
сите видови на обновливи извори потрошени во тран-
спортот.  

(2) Учеството на обновливи извори на енергија во 
транспортот треба да се пресметува како однос од 
вкупната финална потрошувачка на енергија од обнов-
ливи извори во транспортот и вкупната финална потро-
шувачка на енергија во транспортот. 

(3) Во вкупната финална потрошувачка на енергија 
во транспортот од став (2) од овој член се земаат во 
предвид само бензинот, дизелот и биогоривата, како и 
електричната енергија потрошена во патниот и желез-
ничкиот транспорт. 

(4) За одредување на учеството на електричната 
енергија произведена од обновливи извори и потроше-
на во електричните возила во сите форми на транспорт 
за целите од став (2) и став (3) од овој член, може да се 
користи просечниот удел на електрична енергија од об-
новливи извори во Енергетската заедница или уделот 
на електрична енергија од обновливи извори во Репуб-
лика Македонија, мерено две години пред годината за 
која се прави пресметката. 

(5) Електричната енергија потрошена од електрич-

ните возила во патниот транспорт, а произведена од 

обновливи извори на енергија се помножува со фактор 

2,5.  

(6) За пресметување на уделот на обновливи извори 

на енергија во сите видови на транспорт од став (1) од 

овој член треба да се земе во предвид и енергетскиот 

состав на горивата, според следната табела.  
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Пресметка на уделот на енергија од обновливи  

извори 

 

Член 10 

(1) За пресметување на учеството на енергија од об-

новливи извори во бруто финалната потрошувачка на 

енергија, вкупната количина на бруто финална потро-

шувачка на енергија од обновливи извори се дели со 

вкупната количина на бруто финалната потрошувачка 

на енергија од сите извори на енергија. 

(2) Уделот на енергија од обновливи извори во бру-

то финалната потрошувачка на енергија од став (1) од 

овој член се изразува во проценти. 

 

Завршна одредба 

 

Член 11 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“.  

 

Бр. 12-2144/3  

29  јули 2019 година Министер за економија, 

Скопје Крешник Бектеши, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
2615. 

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 и “Службен весник на РСМ” 

бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на 

највисоки малопродажни цени на одделни нафтени де-

ривати и горива за транспорт (“Службен весник на 

РСМ” бр. 103/2019), а имајќи ги во предвид Законот за 

акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 32/2001...120/18 

и “Службен весник на РСМ” бр.108/2019), Законот за 

данокот на додадена вредност (“Службен весник на 

РМ” бр. 44/99...198/18 и “Службен весник на РСМ” 

бр.98/2019 и 124/2019), Законот за животната средина 

(“Службен весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18) и Уред-

бата за начинот на утврдување, пресметување и упла-

тување 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...51/14), Регулаторната коми-

сија за енергетика и водни услуги на Република Север-

на Македонија, на седницата одржана на 12.08.2019 го-

дина, донесе  

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРО-

ДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И 

ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ 

 

Член 1 

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените 

деривати и горива за транспорт, изнесуваат: 

- Моторен бензин -  

ЕУРОСУПЕР БС -  95  

 66,50 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 68,50 (денари/литар) 

- Дизел гориво -  

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 60,00 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

 50,00 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС   32,361 (денари/килограм) 

 

(2) Трговците на големо и трговците на мало со 

нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги 

формираат цените на одделни нафтени деривати и го-

рива за транспорт и пониско од највисоките цени ут-

врдени од став (1) од овој член.  

(3) Највисоките малопродажни цени 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 склад на трговец на големо 

со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата. 

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани 

согласно овој член содржан е данокот на додадена 

вредност согласно Законот за данокот за додадена 

вредност. 

 

Член 2 

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени-

те деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 

од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни 

цени, кои изнесуваат: 

 

- Моторен бензин -  

ЕУРОСУПЕР БС -  95  

 27,054 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

 ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 28,859 (денари/литар) 

- Дизел гориво -  

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 28,623  (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

 29,108  (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС  25,335 (денари/килограм) 
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Член 3 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа Одлука, содржан е  и највисокиот на-

доместок за големопродажна маржа во износ од 1,20 

денари/литар, односно 1,20 денари/килограм за мазу-

тот М-1 НС. 

  

Член 4 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа Одлука, содржан е надоместокот за 

највисока малопродажна маржа за Еуросупер БС-95 и 

Еуродизел БС (Д-Е V) во износ од 4,60 денари/литар, 

односно за Еуросупер БС-98 во износ од 4,58 де-

нари/литар и за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) во износ од 4,66 

денари/литар, и вклучени транспортни трошоци од 

склад до бензински станици во износ од  0,75  де-

нари/литар за сите нафтени деривати, со исклучок за 

мазутот М-1 НС. 

 

Член 5 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  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: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95  

 0,080 (денари/литар) 

- Моторен бензин -  

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 0,080 (денари/литар) 

- Дизел гориво -  

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 0,030 (денари/литар) 

- Масло за горење -  

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

 0,040 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС   0,050 (денари/килограм) 

 

Член 6 

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 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: 

- Моторен бензин -  

ЕУРОСУПЕР БС -  95  

 0,890 (денари/литар) 

- Моторен бензин -  

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 0,890 (денари/литар) 

- Дизел гориво -  

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 0,300 (денари/литар) 

- Масло за горење -  

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

 0,300 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС   0,740 (денари/килограм) 

 

Член 7 

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

ласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа: 

 

- Моторен бензин -  

ЕУРОСУПЕР БС -  95  

 21,782 (денари/литар) 

- Моторен бензин -  

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

 21,692 (денари/литар) 

- Дизел гориво -  

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

 15,344 (денари/литар) 

- Масло за горење -  

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

 6,315 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС   0,100 (денари/килограм) 

 

Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 13.08.2019 

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

публика Северна Македонија“ и на веб-страницата на 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 

на Република Северна Македонија. 

 

УП1 бр. 02-2825/1  

12 август 2019 година       Заменик претседател, 

Скопје Куштрим Рамадани, с.р. 

__________ 

 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

2616. 

Врз основа на член 44, став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 

27/16, 83/18 и 220/18), Државниот завод за статистика 

го утврдува и објавува 

 

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА 

МАЛО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  

ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 2019 ГОДИНА 

 

Индексот на цените на мало во Република Северна 

Македонија во периодот јануари-јули 2019 година, во 

однос на просечните цени на мало во 2018 година, из-

несува 0.1%. 

 

                                                           Директор, 

Апостол Симовски, с.р. 
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