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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2209. 

Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и  членовите 118 став 5 и 119 став 1 
од Деловникот на Собранието на Република Македони-
ја („Службен весник на Република Македонија" број 
91/2008), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 27 август 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА 
КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
I. Во Одлуката за  избор на претседатели, заменици 

на претседателите, членови и нивни заменици на коми-
сиите на Собранието на Република Македонија, 
(„Службен весник на Република Македонија'' број 
96/2008, 97/2008, 106/2008, 139/2008, 147/2008, 
165/2008, 6/2009, 76/2009 и 16/2010), во точката I во 
потточката 2) Законодавно-правна комисија, под в) за 
членови: во точката 5 зборовите : „Оливер Деркоски" 
се заменуваат со зборовите : „Катерина Димеска"; 

Под г) за заменици-членови: во точката 4 зборови-
те: „Катерина Димеска“ се заменуваат со зборовите : 
„Даниела Иротова Лазарева “; 

Во потточката 4) Комисија за политички систем и 
односи меѓу заедниците под б) за заменик на претседа-
телот зборовите „Оливер Деркоски" се заменуваат со 
зборовите: „Анита Кипаризовска - Крстеска"; 

Под г) за заменици-членови: во точката 3 зборови-
те: „Анита Кипаризовска-Крстеска“ се заменуваат со 
зборовите: „Цена Матевска “; 

Во потточката 7)  Постојаната анкетна комисија за 
заштита на слободите и правата на граѓанинот  под в) 
за членови: во точката 2 зборовите: „Фијат Цаноски" се 
заменуваат со зборовите: „Илија Димовски“; 

Во потточката 10)  Комисија за финансирање и бу-
џет под в) за членови: во точката 7 зборовите: „Дарко 
Димитриевски" се заменуваат со зборовите: „Живко 
Пејковски''; 

Под г) за заменици-членови: во точката 6 зборови-
те: „Оливер Деркоски" се заменуваат со зборовите: 
„Дарко Димитриевски''; 

Во потточката 11)  Комисија за економски прашања 
под в) за членови: во точката 2 зборовите: „Оливер 
Деркоски" се заменуваат со зборовите: „Никола Котев-
ски"; 

Во потточката 12)  Комисија за земјоделство, шу-
марство и водостопанство под г) за заменици-членови: 
во точката 2 зборовите: „Саве Савевски" се заменуваат 
со зборовите: „Даниела Иротова Лазарева"; 

Во потточката 17-а)  Комисија за локална самоупра-
ва под в) за членовите: во точката 4 зборовите: „Крсто 
Мукоски" се заменуваат со зборовите: „Дарко Дими-
триевски", а во точката 5 зборовите: „Лидија Митева“ 
се заменуваат со зборовите: „Весела Честоева“ и 

Во потточката 18)  Комисија за еднакви можности 
на жените и мажите под в) за членовите: во точката 4 
зборовите: „Весела Честоева" се заменуваат со зборо-
вите: „Даниела Иротова Лазарева". 

II.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави  во „Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр.  07- 3559/1       Претседател 
27 август 2010 година      на Собранието на Република 
         Скопје       Македонија,  
                Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
2210. 

Врз основа на член 78 став 3 од  Уставот на Репуб-
лика Македонија и член 2 од Законот за Комитетот за 
односи меѓу заедниците („Службен весник на Републи-
ка Македонија" број 150/2007), Собранието на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 27 август 
2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ ЗА ОДНОСИ МЕЃУ 

ЗАЕДНИЦИТЕ 
 
I. Во Одлуката за избор на членови на Комитетот за 

односи меѓу заедниците („Службен весник на Републи-
ка Македонија" број 96/2008, 97/2008, 106/2008, 
147/2008 и 31/2010), во точката I алинеја 1 во потточка 
3) зборовите: „Цена Матевска" се заменуваат со зборо-
вите: „Александар Спасеновски". 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се  објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија".    

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр.  07- 3560/1       Претседател 
27 август 2010 година      на Собранието на Република 
         Скопје       Македонија,  
               Трајко Вељаноски, с.р. 
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2211. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и  членовите 17 и 18 од Одлуката за 
основање делегации, пратенички групи и други облици 
на остварување на меѓународна соработка на Собрани-
ето на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија" број 85/2002, 97/2006, 117/2006, 
77/2008), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 27 август 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА  ОСНОВА-
ЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА 
СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ И ИЗ-
БОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПРА-
ТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО  

ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ 
 
I. Во Одлуката за  основање на пратенички групи на 

Собранието на Република Македонија за соработка со 
парламенти на други држави и избор на претседатели и 
членови на пратеничките групи на Собранието на Ре-
публика Македонија за соработка со парламенти на 
други држави („Службен весник на Република Македо-
нија"  број 117/2008, 147/2008, 76/2009, 16/2010, 
57/2010 и 65/2010), во членот 3 точка 3 Пратеничка 
група на Собранието на Република Македонија за сора-
ботка со Парламентот на Австралија, под б) за членови 
во потточката 4 зборовите : „Оливер Деркоски“ се за-
менуваат со зборовите : „Светлана Јакимовска“; 

Во точката 5 Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Кралството Белгија, под б) за членови во потточката 3. 
зборовите: „Оливер Деркоски“ се заменуваат со зборо-
вите: „Даниела Иротова Лазарова“; 

Во точката 20 Пратеничка група на Собранието на 
Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Канада, под б) за членови по потточката 6 се додава 
нова потточка 7, која гласи: 

„7) Александар Николоски“; 
Во точката 25 Пратеничка група на Собранието на 

Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Република Полска, под б) за членови во потточката 1 
зборовите: „Оливер Деркоски“ се заменуваат со зборо-
вите : „Наташа Јаневска“. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави  во "Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр.  07- 3562/1       Претседател 
27 август 2010 година      на Собранието на Република 
         Скопје        Македонија,  
                Трајко Вељаноски, с.р. 

2212. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 3 од Одлуката за основање на 
Делегација на Собранието на Република Македонија во 
Парламентарниот комитет за стабилизација и асоција-
ција („Службен весник на Република Македонија“ број 
88/2004), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 27 август 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНО-
ВИ И ЗАМЕНИЦИ -  ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИ-
ЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНИОТ КОМИТЕТ  

ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА 
 
I. Во Одлуката за избор на претседател, потпретсе-

датели, членови и заменици - членови на Делегацијата 
на Собранието на Република Македонија во Парламен-
тарниот комитет за стабилизација и асоцијација 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
96/2008, 106/2008, 125/2008, 147/2008 и 76/2009), во 
точката I под г) за заменици-членови, во потточката 1) 
зборовите : „Оливер Деркоски“ се заменуваат со зборо-
вите : „Марија Андоновска“. 

II.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр.  07- 3563/1       Претседател 
27 август 2010 година      на Собранието на Република 
         Скопје       Македонија,  
                    Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
2213. 

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и член 26 став (4) од Законот за Со-
бранието на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ број 104/2009), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 27 
август 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА БУЏЕТСКИОТ СОВЕТ 
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I. Во Одлуката за утврдување на составот на Буџет-

скиот совет на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
106/2008, 147/2008 и 76/2009), во точката III Членови 



Стр. 4 - Бр. 114 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 август 2010 
 

на Буџетскиот совет на Собранието на Република Ма-
кедонија, во точката 1) зборовите: „Оливер Деркоски“ 
се заменуваат со зборовите: „Крсто Мукоски“. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр.  07- 3564/1       Претседател 
27 август 2010 година      на Собранието на Република 
         Скопје         Македонија,  
                 Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
2214. 

Врз основа на членот 144 став 3 од Законот за мало-
летничка правда („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 87/2007, 103/2008 и 161/2008), Собрани-
ето на Република Македонија, на седницата одржана на 
27 август 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕ-
ВЕНЦИЈА НА МАЛОЛЕТНИЧКО ПРЕСТАПНИШТВО 

 
I. За член на Државниот совет за превенција на ма-

лолетничко престапништво, се избира: 
Ајет Ајети, од Скопје. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр.  07- 3565/1       Претседател 
27 август 2010 година      на Собранието на Република 
         Скопје       Македонија,  
              Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
2215. 

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-
лика Македонија, а во врска со членот 37 став 2 и член 
38 став 1 од Законот за заштита на личните податоци 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
7/2005 и 103/2008), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 27 август 2010 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА 

ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 
1. Собранието на Република Македонија објавува 

јавен конкурс за избор на директор на Дирекцијата за 
заштита на личните податоци. 

2. За директор на Дирекцијата за заштита на лични-
те податоци може да биде избрано лице кое ги испол-
нува следниве услови: 

- да е државјанин на Република Македонија, 
- да има најмалку петгодишно работно искуство во 

правни работи, 
- да е истакнат правник, 
- да не е казнет со казна, односно да не му е изрече-

на прекршочна санкција забрана на вршење професија, 
дејност или должност и  

- кое поднело Изјава до Комисијата за верификаци-
ја на фактите согласно со Законот за определување до-
полнителен услов за вршење јавна функција („Службен 
весник на Република Македонија“ број 14/2008 и 
64/2009). 

3. Заинтересираните кандидати, пријавите со по-
требните документи за докажување на исполнувањето 
на условите од точката 2 на оваа одлука, во оригинал 
или заверена фотокопија на нотар, да ги поднесат до 
Собранието на Република Македонија во рок од 15 де-
на од денот на објавувањето на оваа одлука во „Служ-
бен весник на Република Македонија“. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, 
„Вечер“ и „Лајм“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр.  07- 3566/1         Претседател 
27 август 2010 година      на Собранието на Република 
         Скопје         Македонија,  
              Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
2216. 

Длабоко свесни за значењето на делото на блажено 
упокоената Мајка Тереза, која во 1950 година го осно-
ваше редот „Мисионерки на љубовта", на која во 1979 
година ѐ беше доделена Нобеловата награда за мир, за 
која одби да го прими финансискиот надоместок, ба-
рајќи сето ова да им биде дадено на сиромашните и ко-
ја во 2003 година е прогласена за Блажена од страна на 
папата Јован Павле II; 

Силно почестени од фактот што Мајка Тереза не-
колкупати ја посети Македонија за време на својот жи-
вот, а последен пат во 1980 година, кога беше прогла-
сена и за почесен граѓанин на нејзиниот роден град 
Скопје; 

Решени да дадеме свој влог во насока на продолжу-
вање на нејзините животни заложби посветени на  Бога 
и човештвото; 

Приклучувајќи се кон обележувањето на  стого-
дишнината од раѓањето на блажената Мајка Тереза, а 
врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Републи-
ка Македонија, Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 27 август 2010 година, донесе 
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Д Е К Л А Р А Ц И Ј А 
ПО ПОВОД СТОГОДИШНИНАТА ОД РАЃАЊЕТО НА 

БЛАЖЕНАТА МАЈКА ТЕРЕЗА 
 

1. Укажуваме голема почит кон Мајка Тереза и на 
нејзината посветеност кон сиромашните и човештвото, 
како и на нејзината љубов кон Бога. 

2. Животот на Мајка Тереза ја праќа универзалната 
порака за помагање на луѓето, за хуманоста и пожртву-
ваноста во името на добрите дела. 

3. Делото на Мајка Тереза претставува охрабрување 
и инспирација за граѓаните на Република Македонија, 
на регионот и на целиот свет. 

4. Декларацијата ќе се достави до Владата на Ре-
публика Македонија, Светата столица во Ватикан, ре-
дот „Мисионерки на љубовта", Владата на Индија, 
Обединетите нации, религиозните групи и институции, 
како и до соодветните невладини организации. 

5. Оваа декларација ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр.  07- 3558/1      Претседател 
27 август 2010 година      на Собранието на Република 
         Скопје       Македонија,  
             Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
 

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
2217. 

По извршеното срамнување на изворниот текст е 
утврдено дека во текстот на Законот за изменување и 
дополнување на Законот за јавна чистота („Службен 
весник на Република Македонија“ број 88/2010) напра-
вена е грешка поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА 

 
Во членот 1 став 2 по зборовите: „стануваат алинеи 

9,10“, треба да стои бројот „11“. 
 

      Бр. 10-3385/2       Од Законодавно - правната 
26 август 2010 година           комисија на Собранието на 
         Скопје                                Република Македонија 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

2218. 
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник  на Република Македо-
нија “ бр. 79/2009), министерот за труд и социјална по-
литика, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА СВЕТИ НИКОЛЕ 
 
1. Се дава согласност на Статутот на ЈУ Меѓуоп-

штински центар за социјална работа-Свети Николе 
број 0101-1666/1  донесен од Управниот одбор на Јав-
ната установа, на седницата одржана на  18.08.2010 го-
дина . 

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

 
    Бр. 10-5789/2  
25 август 2010 година              Министер,  
        Скопје                    Џељаљ Бајрами, с.р. 

__________ 
2219. 

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-
на заштита („Службен весник  на Република Македо-
нија“ бр. 79/2009), министерот за труд и социјална по-
литика, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА СТРУГА 
 
1. Се дава согласност на Статутот на ЈУ Меѓуоп-

штински центар за социјална работа-Струга  број 01-
536/1  донесен од Управниот одбор на Јавната устано-
ва, на седницата одржана на  18.08.2010 година . 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник  на Републи-
ка Македонија “. 
    
    Бр. 10-5791/2  
25 август 2010 година                Министер,  
        Скопје                    Џељаљ Бајрами, с.р. 
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2220. 
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник  на Република Македо-
нија“ бр. 79/2009), министерот за труд и социјална по-
литика, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА РАДОВИШ 
 
1. Се дава согласност на Статутот на ЈУ Меѓуоп-

штински центар за социјална работа-Радовиш број 02-
739  донесен од Управниот одбор на Јавната установа, 
на седницата одржана на  20.08.2010 година . 

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

                                                                                               
      Бр. 10-5829/2  
25 август 2010 година                Министер,  
        Скопје                    Џељаљ Бајрами, с.р. 

__________ 
2221. 

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-
на заштита („Службен весник  на Република Македо-
нија“ бр. 79/2009), министерот за труд и социјална по-
литика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА РЕСЕН 

 
1. Се дава согласност на Статутот на ЈУ Центар за 

социјална работа-Ресен, број 01-223/1 донесен од 
Управниот одбор на Јавната установа, на седницата 
одржана на  18.08.2010 година . 

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

 
      Бр. 10-5831/2  
25 август 2010 година               Министер,  
        Скопје                     Џељаљ Бајрами, с.р. 

__________ 
2222. 

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-
на заштита („Службен весник  на Република Македо-
нија“ бр. 79/2009), министерот за труд и социјална по-
литика донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КРУШЕВО 

 
1. Се дава согласност на Статутот на ЈУ Центар за 

социјална работа-Крушево, број 02-414/2 донесен од 
Управниот одбор на Јавната установа, на седницата 
одржана на  26.07.2010 година . 

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

 
      Бр. 10-5883/2  
25 август 2010 година              Министер,  
        Скопје                    Џељаљ Бајрами, с.р. 

__________ 
2223. 

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-
на заштита („Службен весник  на Република Македо-
нија“ бр. 79/2009), министерот за труд и социјална по-
литика, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА ШТИП 
 
1.Се дава согласност на Статутот на ЈУ Меѓуоп-

штински центар за социјална работа-Штип број 0101-
671/1  донесен од Управниот одбор на Јавната устано-
ва, на седницата одржана на  23.08.2010 година . 

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

                                                                                               
      Бр. 10-5884/2  
25 август 2010 година             Министер,  
        Скопје                    Џељаљ Бајрами, с.р. 

__________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2224. 

Врз основа на член 19, алинеjа 7 од Законот за енер-
гетика  („Службен весник на РМ” бр. 63/06, 36/07 и 
106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен вес-
ник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009 и 
34/2010), 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), Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30.08.2010 година, донесе 
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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 29,648 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 31,093 
   
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 31,131 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 30,502 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 26,020 
  

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 66,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 68,00 
 
б) Дизел гориво          ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 56,00 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 44,50 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 32,225 
  
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. 

 
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-
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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 22,038 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 21,864 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,297 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,170 
   
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 објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 31.08.2010 година. 

 
       Бр. 02-1449/1  
30 август 2010 година            Претседател,  
         Скопје                  Димитар Петров, с.р. 
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-5512400.   
Телефакс: +389-2-5512401.    
Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
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