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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
1416. 

Врз основа на член 26 став 1 од Законот за управу-
вање со кризи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.  29/2005), а во врска со член 8 од Изборниот 
законик („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 40/2006), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 9 август 2006 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ДИРЕКТОР НА 
ЦЕНТАРОТ  ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ-СКОПЈЕ 

 
1. На м-р Агрон Буџаку му престанува функцијата ди-

ректор на Центарот за управување со кризи - Скопје, зак-
лучно со 25 јули 2006 година, поради неговиот избор за 
пратеник во Собранието на Република Македонија. 

2. Оваа решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
     Брoj 33-3581/1                     Претседател на Владата 
9 август 2006 година              на Република Македонија, 

   Скопје         д-р Владо Бучковски, с.р. 

 Стр. 
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1417. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.  
58/2000 и 44/2002), а во врска со член 8 од Изборниот 
законик („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 40/2006), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 9 август 2006 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ДИРЕКТОР 
НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА 

СРЕДИНА  
1. На Влатко Серафимов му престанува функцијата 

директор на Државниот инспекторат за животна среди-
на, орган во состав на Министерството за животна сре-
дина и просторно планирање, заклучно со 25 јули 2006 
година, поради неговиот избор за пратеник во Собра-
нието на Република Македонија. 

2. Оваа решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  
     Брoj 33-3582/1                     Претседател на Владата 
9 август 2006 година              на Република Македонија, 

    Скопје         д-р Владо Бучковски, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А



Стр. 2 - Бр. 91 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 август 2006 
 

1418. 
Врз основа на член 13 став 3 од Законот за држав-

ните службеници („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.  108/2005 - пречистен текст), а во врска 
со член 36 став 6 од Законот за Владата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.  59/2000, 12/2003, 55/2005 и 37/2006), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 9 
август 2006 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН 
СЕКРЕТАР ВО  МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ 

 
1. Се разрешува Мелаим Адеми од должноста др-

жавен секретар во Министерството за финансии, на не-
гово барање. 

2. Оваа решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
      Брoj 33-3588/2                    Претседател на Владата 
9 август 2006 година              на Република Македонија, 

    Скопје         д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

1419. 
Врз основа на член 19 алинеа 5 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06), Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија, 
на седницата одржана на 18.08.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНА ЦЕНА НА ЕЛЕ-
КТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПО КОЈА ОПЕРАТОРОТ НА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ НА МАКЕ-
ДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРЕ-
НОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВА-
ЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ, ВО 
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ АД МЕПСО – СКОПЈЕ, 
ГИ СНАБДУВА ТАРИФНИТЕ ПОТРОШУВАЧИ НА  

ГОЛЕМО 
 
1. Просечната цена на електрична енергија по која 

АД МЕПСО – Скопје ги снабдува тарифните потрошу-
вачи на големо изнесува 1,8180 денари за киловат час 
електрична енергија. 

2. Во согласност со просечната цена на електрична 
енергија утврдена во точка 1 на оваа одлука, АД МЕП-
СО – Скопје може да ги зголеми тарифните ставови за 
продажба на електрична енергија за 10,53%.  

3. Во цената од точка 1 на оваа одлука е вклучена и 
цената на услугата за пренос на електрична енергија во 
износ од 0,1039 денари за пренесен киловат час еле-
ктрична енергија, одобрена со Одлуката на Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија 
за одобрување на цена за услугата пренос на електрич-
на енергија Бр.02-145/1 од 31 јануари 2006 година 
(„Службен весник на РМ“ бр.13/06), која што ќе се 
применува до одобрувањето на регулирана цена и при-
ход на АД МЕПСО – Скопје, за регулираниот период.  

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 септември 2006 година. 

 
       Бр. 02-1169/1                 Претседател, 
18 август 2006 година             Славе Ивановски, с.р. 
           Скопје 

1420. 
Врз основа на член 19 алинеа 5 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ бр. 63/06), Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија, 
на седницата одржана на 18.08.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНА ЦЕНА НА ЕЛЕ-
КТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПО КОЈА АД „ЕЛЕКТРО-
СТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА“, АКЦИОНЕР-
СКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУ-
ВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ГИ СНАБДУ-

ВА ТАРИФНИТЕ ПОТРОШУВАЧИ НА МАЛО 
 
1. Просечната цена на електрична енергија по која 

АД ЕСМ – Скопје ги снабдува тарифните потрошувачи 
на мало изнесува 2,9577 денари за киловат час еле-
ктрична енергија. 

2. Во согласност со просечната цена на електрична 
енергија утврдена во точка 1 на оваа Одлука, АД ЕСМ 
– Скопје може да ги зголеми тарифните ставови за про-
дажба на електрична енергија за 9,14%.  

3. Во цената од точка 1 на оваа Одлука е вклучена и 
цената на услугата за дистрибуција на електрична енерги-
ја во износ од 0,9052 денари за дистрибуиран киловат час 
електрична енергија, одобрена со Одлуката на Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија за 
одобрување на цена за услугата дистрибуција на еле-
ктрична енергија бр.02-147/1 од 31 јануари 2006 година 
(„Службен весник на РМ“ бр.13/06), која што ќе се приме-
нува до одобрувањето на регулирана цена и приход на АД 
ЕСМ – Скопје, за регулираниот период.  

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 септември 2006 година.  
       Бр. 02-1170/1             Претседател, 
18 август 2006 година              Славе Ивановски, с.р. 
           Скопје 

___________ 
1421. 

Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енер-
гетика (“Службен весник на РМ” бр. 63/06), член 28 од 
Законот за акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 
32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), 
член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вред-
ност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 59/99, 86/99, 
11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната среди-
на (“Службен весник на РМ” бр. 53/05), Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија, на 
седницата одржана на 21.08.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА  
Член 1 

 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 
нафта можат да ги формираат цените на одделни на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                         ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)                         до     32,205 
- БМБ-90  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)   до     32,155 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ) до    32,479    
б) Дизел гориво                              ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                            до    32,878  
в) Масло за горење                          ден/лит                                  
- екстра лесно (ЕЛ)                          до    32,955  
г) Мазут                                     ден/кг 
- М-1 (М)                                               до    19,336 
- М-2                                                      до    19,312 
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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: 

А.Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ)  да   изнесуваат и тоа: 

   
 а) Моторни бензини                         ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)                           до  71,50 
- БМБ-90  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)     до   68,00 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)   до  68,50    
б) Дизел гориво                             ден/лит 
- Д    (ДИЗЕЛ)                                           до  57,50      
в) Масло за горење                        ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)                           до   47,00    
г) Мазут                                      ден/кг 
- М-1     (М)                                              до  23,465 
- М-2                                                         до  23,437 
   
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 потточката “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 ЦЕ-
НИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

   

НАФТЕН ДЕРИВАТ 
( 2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

( 3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

( 4 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

МБ - 96 (ПРЕМИУМ)     71,00 70,50 70,00 
БМБ - 90 (БЕЗОЛО-
ВЕН РЕГУЛАР) 67,50 67,00 66,50 
БМБ - 95 (БЕЗОЛО-
ВЕН ПРЕМИУМ) 68,00 67,50 67,00 
Д - ДИЗЕЛ 57,00 56,50 56,00 
 Е Л  - ЕКСТРА ЛЕСНО  46,50 46,00 45,50 

 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати 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 цените за мазутот М-1 
и М-2, важат франко пумпна станица, а цените  на мазу-
тот М-1 и М-2 важат франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цените за ма-
зутот М-1 и М-2, 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 
- МБ-96  (ПРЕМИУМ)                                 0,150 
- БМБ-90  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         0,080 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)       0,080 
 
б) Дизел гориво                              ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                  0,030 
 
в) Масло за горење                                    ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)                           0,040    
г) Мазут                                            ден/кг 
- М-1 (М)                                                       0,050 
- М-2                                                              0,050 

Член 4 
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 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)                               24,538 
- БМБ-90  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         21,692 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)       21,792    
б) Дизел гориво                                ден/лит 
- Д  (ДИЗЕЛ)                                                 12,121  
в) Масло за горење                                 ден/лит                                 
- екстра лесно (ЕЛ)                            3,136    
г) Мазут                                       ден/кг 
- М-1 (М)                                                       0,100 
-  М-2                                                     0,100 

Член 5 
 Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 

од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој поодделен 
нафтен дериват од секоја  ценовна група изнесуваат: 

 

НАФТЕН  
ДЕРИВАТ 

(1 ГРУ-
ПА НА 
ЦЕНИ) 
ден/лит 

( 2 ГРУ-
ПА НА 
ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУ-
ПА НА 
ЦЕНИ) 
ден/лит 

(4 ГРУ-
ПА НА 
ЦЕНИ) 
ден/лит 

МБ - 96 (ПРЕ-
МИУМ)       3,200 2,776 2,353 1,929 
БМБ - 90 (БЕ-
ЗОЛОВЕН РЕ-
ГУЛАР) 3,200 2,776 2,353 1,929 
БМБ- 95 (БЕ-
ЗОЛОВЕН 
ПРЕМИУМ) 3,200 2,776 2,353 1,929 
Д - ДИЗЕЛ 3,200 2,776 2,353 1,929 
Е Л   - ЕКСТРА 
ЛЕСНО 3,200 2,776 2,353 1,929 
МАЗУТ М - 1 0,400 0,400 0,400 0,400 
МАЗУТ М - 2 0,400 0,400 0,400 0,400 

 
Член 6 

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 22.08.2006 година.  
       Бр. 02-1184/1                                  Претседател, 
21 август 2006 година              Славе Ивановски, с.р. 

    Скопје 
___________ 

 
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА  

Врз основа на член 17 од Законот за данок на добивка - 
пречистен текст („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 27/2006) и член 41 став 1 од Законот за персонал-
ниот данок на доход - пречистен текст („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 74/2006), Државниот завод 
за статистика ги утврдува и објавува  

КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ВО РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 2006 

ГОДИНА 
- претходни податоци -  

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 
производители на индустриски производи во јули 2006 
година во однос на јуни 2006 година е 0.016. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на месецот е 0.052. 

3. Коефициентот на пораст на цените на производители 
на индустриски производи во јуни 2006 година во однос на 
истиот месец од претходната година изнесува 0.054.  

    Директор, 
      Апостол Симовски, с.р. 



Стр. 4 - Бр. 91 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 август 2006 
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