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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2482. 
Врз основа на член 7 став (4) од Законот за квали-

тет на земјоделски производи („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.140/10 и 53/11), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МИНИМАЛНИТЕ УСЛОВИ ЗА КВАЛИТЕТ, СВОЈ-
СТВА И КЛАСИРАЊЕ НА ЖИТАТА И ОРИЗОТ( ∗)  

 
I. Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат минималните 
услови за квалитет, својства и класирање на житата и 
оризот што се ставаат во промет. 

 
Член 2 

Поимите употребени во овој правилник, го имаат 
следното значење: 

1. „Нелупени жита“ се цели, зрели и здрави зрна-
плодови на пченица (мека и тврда), пченка, `рж, јач-
мен, овес, елда, тритикале со изглед, форма, боја и сјај 
својствени на видот, сортата односно линијата. 

2. „Лупени жита“ се жита добиени со лупење или 
со друга соодветна обработка на здрави и добро исчи-
стени зрна на пченица, јачмен, овес, елда, тритикале и 
ориз. 

3. „Примеси во житата и оризот” се сите туѓи мате-
рии што не претставуваат основно жито и ориз и оште-
тени зрна. 

4. „Хектолитарска маса“ е масата на пченицата 
изразена на единица зафатнина и е изразена во кило-
грами на хектолитар (kg/hl). 

5. „Квалитет на житaта и оризот“ е збир на својс-
твата од кои зависи нивната употребна вредност како 
суровина за преработка на мелнички производи за чо-
вечка исхрана и за непосредна човечка потрошувачка, 
а се определени од ботаничката припадност, органо-
лептичките својства, количината и видот на примесите, 
содржината на влага, хектолитарската маса, физичките 
и хемиските својства, количината и видот на примеси-
те, присуството на штетници, микроорганизмите и нив-
ни штетни метаболити.  

6. „Скршени зрна“ се зрна што се помали од 2/3 од 
целото лупено зрно. 

7. „Нелупен ориз“  е зрно ориз заедно со плевиците; 
8. „Лупен ориз“ е зрно ориз  од кое се отстранети 

само плевиците, како и оризот со следните комерцијал-
ни описи „кафеав ориз“, „ориз карго“, „ориз лонзаин“ и 
„ориз збрамато“; 

9. „Бел ориз“ е оризово зрно од кое се отстранети 
семената и плодовата обвивка и ’ртулецот.   

10. „Цели зрна од бел ориз“ се зрна од кои е отстра-
нет само дел од зрното, независно од карактеристиките 
што ќе се појават во секоја фаза на лупењето. 

11. „Искршени зрна“ се зрна од кои е откршен дел 
од зрното и тоа:    

- големи искршени зрна-парче зрно чија должина не 
е помала од половина од должината на зрното, но не 
сочинува цело зрно; 

- средноискршени зрна-парчиња од зрна со должи-
на не помала од една четвртина од должината на зрно-
то, но кои се помали од „големи искршени зрна“; 
                            
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со одредбите на Ре-
гулативата (ЕЗ) бр. 1234/2007 на Советот од 22 октомври 2007 го-
дина за утврдување на заедничка организација на земјоделски па-
зари и за специфични одредби за одредени земјоделски 
производи (Единствена регулатива за ЗОП), CELEX 32007R1234. 

- ситноискршени зрна-парчиња зрна помали од ед-
на четвртина, но толку големи да не можат да поминат 
низ сито со отвори од 1,4 mm; 

- парчиња (мали парченца или делчиња од зрно) 
што можат да поминат низ сито со отвори од 1,4 mm, 
расцепени зрна (парченца добиени при надолжно цепе-
ње на зрното) спаѓаат во оваа дефиниција.  

12.„Кредести зрна“ се зрна кај кои најмалку три че-
твртини од површината е брашнеста и кредеста. 

13. „Зрна со црвени пруги“ се зрна на кои се пока-
жуваат надолжни црвени бразди со различен интензи-
тет и нијанси, поради остатоци од обвивките на зрното. 

14. „Зрна со дамки“ се зрна на кои се покажува мал 
темен круг со повеќе или помалку правилна форма, ка-
ко и зрна со слабо црни бразди само на површината, а 
браздите и дамките немаат жолт или темен ореол. 

15. „Шарени зрна“ се зрна кои на мал дел од својата 
површина претрпеле видлива промена на природната 
боја при што шарите може да бидат со различна боја 
(црнкавести, црвеникави, кафени), a длабоките црни 
бразди се сметаат за шари. Доколку бојата на шарите е 
доволно интензивна (црна, розова, црвеникаво-кафена) 
за да може веднаш да се забележи и доколку шарите 
покриваат не помалку од половина од  зрното, зрната 
се сметаат дека се жолти.  

16. „Жолти зрна“ се зрна кои претрпеле целосна 
или делумна промена на својата природна боја и доби-
ле лимонова или портокалово- -жолта нијанса, освен 
при сушење и 

17. „Зрна со боја на килибар“ се зрна кои претрпеле 
мала еднообразна промена на природната боја преку 
целата површина во светло килибарно-жолта нијанса, 
освен при сушење. 

 
II. Минимални услови за квалитет на житата и оризот 

 
1. Органолептички својства 

 
Член 3 

Житата и оризот наменети за преработка во мел-
нички производи и за непосредна човечка потрошувач-
ка треба да бидат зрели и здрави. Изгледот, формата и 
бојата треба да се својствени на видот и да не содржат 
туѓ мирис и вкус, а особено не треба да имаат:  

 1) мирис и вкус на житни плевели;  
 2) мирис и вкус на мувла и гламна; 
 3) мирис на складишни штетници; 
 4) мирис и вкус на расипаност поради лошо скла-

дирање и 
 5) мирис апсорбиран во текот на превозот или 

складирањето. 
 

2. Вид и количина на примеси 
 

Член 4 
Примесите кои можат да бидат содржани кај нелу-

пени и лупени жита се: 
1) нечистотии од туѓо потекло; 
2) зрна на други жита и 
3) оштетени зрна; 
Нечистотиите од туѓо потекло кои можат да бидат 

во основната маса на житото се: 
- нечистотии од растително потекло (остатоци на 

слама, плева, плевица, лушпи делови од дрво, зрна од 
плевел), 

- нечистотии од животинско потекло (инсекти дело-
ви од инсекти екскременти од глодари  влакна од гло-
дари и слично), 

- нечистотии од минерално потекло (метални дело-
ви камчиња песок прав земја) и 

- други нечистотии (материјал за врзување, хартија 
и слично). 
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Зрна на други жита се зрна што не припаѓаат кон 
основната класа на односниот вид жито.  

Оштетени зрна се:  
- скршени зрна односно зрна чии јадра се отворени 

поради механичко дејство или ситни делови  на зрна и 
зрна со отстранети никулци, 

- штури зрна односно зрна кои поради лошите веге-
тациски услови заостанале во развојот, 

- ситни неразвиени зрна, 
- зрна со несоодветна боја зелени односно недозреа-

ни зрна во кој почнал но е прекинат процесот на раси-
пување, 

- зрна оштетени со вештачко сушење (јадри зрна 
чија обвивка е со темно костенлива боја а пресекот на 
зрното има костенливо несвојствена боја, 

- гламничави зрна, мувлосани зрна (расипани зрна), 
- изгризени зрна кои однадвор или одвнатре ги нач-

нале штетници било житни црви или други штетници, 
(молци глодачи и друго) и 

- изртени зрна чиј никулец е набабрен или збрчкан 
како и зрна чии примарни коренчиња израснале па се 
видливи или се веќе отстранети. 

 
Член 5 

Количината на примеси за одделни видови жита 
треба да биде:   

1. Количината на вкупните примеси во пченицата за 
непосредна човечка потрошувачка, во оригинално па-
кување не може да биде поголема од 1% и тоа од: 

- зрна на други жита најмногу 0,2%; 
- скршени зрна  најмногу 0,2% и 
- зрна оштетени со сушење издупчени изгризени 

најмногу 0,5%. 
2. Количина на вкупните примеси во основната ма-

са на ’рж не може да биде поголема од 5% и тоа од: 
- нечистотии од туѓо потекло најмногу 0,5%; 
- зрна оштетени со сушење најмногу 0,1%; 
- изртени зрна најмногу 2%; 
- други оштетени зрна најмногу 2% и 
- зрна на пченица во основна маса на ’рж во коли-

чина до 2% не се сметаaт примеси. 
3. Количината на вкупните примеси во основната 

маса на јачмен не може да биде поголема од 5% и тоа 
од: 

- нечистотии од  туѓо потекло и зрна на други жита 
најмногу 1%; 

- зрна оштетени со сушење најмногу 0,2% и 
- изртени зрна и зрна со изменета боја нападнати од 

гливички, расипани, изгризани најмногу 2%. 
4. Количината на вкупните примеси во основната 

маса на овес не може да биде поголема од 4% и тоа од: 
- нечистотии од туѓо потекло и зрна од други жита 

најмногу 2%; 
- зрна оштетени со сушење најмногу 0,1% и 
- зрна на див овес најмногу 2%. 
5. Количината на вкупните примеси во пченката за 

непосредна човечка потрошувачка (пченка за пуканки) 
во оригинално пакување не може да биде поголема од 
3 % и тоа од: 

- зрна на други жита најмногу 0,2%; 
- скршени зрна најмногу 2% и 

- зрна оштетени со сушење, издупчени, изгризани  
најмногу 0,5%. 

6. Количината на вкупните примеси во основната 
маса на елда не може да биде поголема од 5% и тоа од: 

- нечистотии од туѓо потекло и зрна на други жита 
најмногу 3%, од што нечистотии од минерално потекло 
најмногу 0,2% и 

- оштетени зрна најмногу 3%. 
 

3. Количина на вода 
 

Член 6 
Содржината на влага во лупените жита и лупениот 

ориз што се ставаат во промет не може да биде поголе-
ма од 14%, а во нелупениот ориз и пченицата за варење 
не може да биде поголема од 13%. 

 
4. Физички својства 

 
Член 7 

Пченицата за варење што се става во промет во 
оригинално пакување, покрај условите од член 3 на 
овој правилник, треба да ги исполнува и следните ус-
лови: зрната треба да бидат од иста сорта, воедначени 
по форма и големина, а преминот преку сито чии отво-
ри се 2,8 мм да биде најмалку 85% и да има брашнеста 
структура на ендоспермот. 

 
5. Хектолитарска маса 

 
Член 8 

Хектолитарската маса кај одделни видови жита тре-
ба да изнесува најмалку за: 

- пченицата наменета за производство на брашно, 
67 kg/hl, 

- пченицата за варење, 76 kg/hl, 
- јачменот, 65 kg/hl, 
- овесот, 50 kg/hl, 
- `ржта, 72 kg/hl и 
- елда 55 kg/hl. 
 
6. Минимални услови за квалитет на лупени жита  

и ориз 
 

Член 9 
Лупените жита и ориз што се ставаат во промет 

треба да ги исполнуваат следните минимални услови: 
Лупените жита што се ставаат во промет треба да 

ги исполнуваат следните услови: 
1) да имаат боја, мирис и вкус својствени за однос-

ниот вид жито; 
2) да не содржат нелупени зрна и делови на лушпи, 

со исклучок на оризот кој може да содржи нелупени 
зрна ако е од I или II класа; 

3) во складот, пред пакувањето, не треба да содр-
жат живи складишни штетници и инсекти во која и да е 
развојна форма, а може да содржи до четири мртви ин-
секти или делови на 1 kg маса. Лупеното жито во ори-
гинално пакување за непосредна човечка потрошувач-
ка не треба да содржи ни живи ни мртви инсекти или 
нивни делови; 
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4) во складот, пред пакувањето, да може да содржи 
три екскременти или влакна на глодачи на 1 kg маса. 
Лупеното жито за непосредна човечка потрошувачка 
не треба во оригиналното пакување да содржи екскре-
менти или влакна на глодачи; 

5) лупениот јачмен, односно лупената пченица да 
не содржат повеќе од 5% искршени зрна; 

6) лупениот овес, односно лупената елда да не со-
држат повеќе од 10% искршени зрна; 

7) количината на масата во лупените жита да не из-
несува повеќе од 1%. 

8) лупениот ориз, односно формата и крупноста на 
зрното на оризот треба да бидат својствени на деклари-
раната сорта; 

9) во оризот од декларираната сорта и класа, не 
смее да има повеќе од 1% други сорти ориз од ист ква-
литет за екстра класа ниту повеќе од 2% други сорти 
ориз од ист квалитет за I класа, не повеќе од 5% други 
сорти ориз од ист квалитет за II класа; 

10) со варење од 20 до 30 минути зрната на оризот 
треба рамномерно да набабрат и да ја задржат својата 
форма и не треба да се залепуваат или да се распаѓаат и 

11) мирисот и вкусот на варениот ориз требаат да 
бидат својствени на сортата на зрел и здрав ориз. 

      
7. Минимални услови за квалитет на нелупени жита  

и ориз 
 

Член 10 
Нелупените жита што се ставаат во промет не треба 

да содржат живи складишни штетници или други инсе-
кти во било која развојна форма. 

Нелупените жита во склад може да содржат макси-
мум четири мртви инсекти или нивни делови на 1 kg 
маса или максимум три екскременти и/или влакна на 
глодачи на 1 kg маса.  

Нелупените жита за непосредна човечка потрошу-
вачка, во оригинално пакување не треба да содржат ни-
какви живи, мртви инсекти или нивни делови, како и 
екскременти и влакна на глодачи. 

Нелупениот ориз што се става во промет треба да е 
со следниот стандарден квалитет: 

1) цели, зрели и здрави зрна-плодови на ориз со 
изглед, форма, боја и сјај својствени на сортата, без ми-
рис; 

2) содржина на влага максимум 13%. 
3) рандман од 63% целосно бел ориз од тежината на 

оризовата арпа (толеранција од 3% искршен ориз) од 
кои процентот, според тежината на целосно бели зрна 
кои се понизок квалитет, е следен: 

 
 
 
 
 
 
 
 

III.Класирање 
 

1. Класирање на пченица 
 

Член 11 
Класирањето на пченицата наменета за производс-

тво на брашно се врши согласно следните услови: 
 
 
 
 
 
 
 
Пченицата што не исполнува еден од условите за 

соодветната класа од табелата во овој член, се класира 
една класа пониско.  

Пченицата што не ги исполнува условите од ставот 
1 на овој член може да се стави во промет под називот 
„понизок квалитет“, но со точно декларирани елемен-
ти. 

 
2. Класирање на лупен ориз 

 
Член 12 

Видови на лупен ориз се:   
- полиран или глазиран ориз и  
- претходно обработен во зовриена вода или пареа 

(parboiled). 
Полираниот или глазираниот ориз се става во про-

мет во три класи и тоа: екстра класа, I класа и II класа. 
Лупениот ориз претходно обработен во зовриена 

вода или пареа (parboiled) се става во промет во две 
класи и тоа: екстра класа и I класа. 

Оризот од екстра класа треба да ги исполнува след-
ните услови: 

1) да има изразито бела до жолтеникаво бела боја, а 
глазираниот ориз и сјајна глазура, а оризот претходно 
обработен во завриена вода или пареа (parboiled) жолта 
до килибар жолта боја; 

2) да не содржи повеќе од 0,1% нечистотии од туѓо 
потекло, односно зрна од други жита; 

3) да не содржи повеќе од 0,5% пожолтени зрна. Во 
оризот кој претходно е обработен во зовриена вода или 
пареа (parboiled) содржината на темножолтите зрна не 
може да изнесува повеќе од 0,5%; 

4) да не содржи повеќе од 1% кредести зрна; 
5) да не содржи неизлупени зрна или делови на 

лушпи од ориз; 
6) да не содржи повеке од 0,5% зрна со црвена пру-

га. Во оризот што претходно е обработен во зовриена 
вода или пареа (parboiled), содржината на зрната со цр-
вена пруга може да изнесува најмногу 3%; 

7) да не содржи повеќе од 4% скршени зрна, со тоа 
што содржината на скршените зрна помали од 1/3 од 
големината на зрното, да не биде поголема од 1%; 

8) да не содржи зрна што се нападнати или оштете-
ни од инсекти изгризени и расипани зрна, и 

9) да не содржи повеќе од 14% вода, а оризот што е 
претходно обработен во зовриена вода или пареа 
(parboiled) не повеке од 13% вода. 

Оризот од I класа треба да ги исполнува следните 
услови: 
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1) да има изразито бела до жолтеникаво бела боја, а 
глазираниот ориз и сјајна глазура, а оризот што е прет-
ходно обработен во зовриена вода или пареа (parboiled) 
жолта до килибар жолта боја; 

2) да не содржи повеќе од 0,1% нечистотии од туѓо 
потекло и зрна од други жита, од што не повеќе од 
0,05% плева, плевица, лушпи и не повеќе од 0,05% зр-
на од други жита; 

3) да не содржи повеќе од 1% пожолтени зрна, а 
оризот претходно обработен во зовриена вода или па-
реа (parboiled) не повеќе од 1% темножолти зрна; 

4) да не содржи повеќе од 2% кредасти зрна; 
5) да не содржи повеќе од 0,1% нелупени зрна; 
6) да не содржи повеќе од 1% зрна со црвена пруга, 

а оризот претходно обработен во зовриена вода или па-
реа (parboiled) не повеќе од 3% зрна со црвена пруга; 

7) да не содржи повеќе од 7% скршени зрна, со тоа 
што содржината на скршените зрна помали од 1/3 од 
големината на зрното, да не биде поголема од 2%; 

8) да не содржи зрна што се нападнати или оштете-
ни од инсекти, изгризани и расипани зрна, и 

9) да не содржи повеќе од 14% вода, а оризот прет-
ходно обработен во зовриена вода или пареа (parboiled) 
не повеќе од 13% вода. 

Оризот од II класа треба да ги исполнува следните 
услови: 

1) да има изразито бела или жолтеникаво бела боја, 
а глазираниот ориз и сјајна глазура; 

2) да не содржи повеќе од 0,1% нечистотии од туѓо 
потекло и зрна од други жита, од што не повеќе од 
0,05% плева, плевица, лушпи и не повеќе од 0,05% зр-
на од други жита; 

3) да не содржи повеќе од 2% пожолтени зрна; 
4) да не содржи повеќе од 3% кредасти зрна; 
5) да не содржи повеќе од 0,25% неизлупени зрна 

на ориз; 
6) да не содржи повеќе од 1,5% зрна со црвена пру-

га; 
7) да не содржи повеќе од 15% скршени зрна, со тоа 

што содржината на скршените зрна помали од 1/3 од 
големината на зрното,  да не биде поголема од 3%; 

8) да не содржи зрна што се нападнати или оштете-
ни од инсекти, изгризани и расипани зрна, и 

9) да не содржи повеќе од 14% вода. 
Оризот што не ги исполнува условите од ставовите 

4, 5 и 6 на овој член може да се стави во промет под на-
зивот „понизок квалитет“, но со точно декларирани 
елементи. 

 
IV. Преодни и завршни одредби 

 
Член 13 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престануваат да се применуваат одредбите од членови-
те 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 и 22 од Правилникот 
за квалитетот на житата, мелничките и пекарските про-
изводи, тестенините и брзо смрзнатите теста („Служ-
бен лист на СФРЈ“ бр.53/1983 и бр.57/1988).  

 
Член 14 

Одредбите од членовите 10 и 11 на овој правилник, 
ќе отпочнат да се применуваат од 1 јули 2012 година. 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
     Бр. 08-5767/11   
26 јули 2011 година           Министер, 
          Скопје               Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 
2483. 

Врз основа на член 151 - а, а во врска со член 149 
од Законот за авторското право и сродните права 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
115/10 и 51/11), министерот за култура , донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА 
ДОНЕСУВАЊЕ РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА 
КОЛЕКТИВНО УПРАВУВАЊЕ НА АВТОРСКОТО  

ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на  барањето за донесување решение за давање 
дозвола за колективно управување на авторското право 
и сродните права, во случај на недонесување решение 
за давање дозвола за колективно управување, во рокот 
утврден во членот 149 став 1 од Законот за авторското 
право и сродните права. 

 
Член 2 

(1) Барањето од член 1 од овој правилник, се подне-
сува на Образец: „Барање за донесување решение за 
давање дозвола за колективно управување на авторско-
то право и сродните права “, во А4 формат, на бела 
хартија, даден во Прилог, кој е составен дел на овој 
правилник. 

(2) Образецот на барањето од став 1 на овој член 
содржи: 

- примател на барањето – писарница на министерот 
за култура; 

- наслов: „Барање за донесување решение за давање 
дозвола за колективно управување на авторското право 
и сродните права “; 

- податоци за подносителот на барањето; 
- целосен назив на подносителот на барањето; 
- податоци за овластеното лице (име и презиме, 

функција/звање); 
- адреса; 
- податоци за контакт, 
- краток опис на барањето; 
- потпис на подносителот на барањето и  
- датум и место. 
  

Член  3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

        
   Бр. 54-9025/1                   
8 јули 2011 година      Министер, 
       Скопје          м-р Елизабета Канческа - Милевска, с.р. 



Стр. 6 - Бр. 104 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 август 2011 
 



1 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 104 - Стр. 7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2484. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011) и член 26 од Правилникот за начин и услови 
за регулирање на цени за топлинска енергија за греење 
(„Службен весник на РМ“ бр. 62/09), на седницата одр-
жана на 29 јули 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИН-
СКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ И ТАРИФНИ СТА-
ВОВИ ЗА 2011 ГОДИНА  НА ТОПЛИФИКАЦИЈА 

АД-СКОПЈЕ 
 
1. На друштвото за производство на топлинска енер-

гија ТОПЛИФИКАЦИЈА АД-Скопје, по извршената ре-
довна контрола на одобрената цена со која се остварува 
регулираниот максимален приход, се утврдува регулира-
ниот максимален приход за вршење на регулираната деј-
ност производство на топлинска енергија за 2011 година 
да изнесува 1.983.180.357 денари за произведена количи-
на на топлинска енергија од 619.464.396 kWh и ангажира-
на моќност од 521.641 kW за период јануари - април 2011 
година, односно 505.344 kW за период октомври - декем-
ври 2011 година . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 

приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тарифниот 
систем за продажба на топлинска енергија („Сл.весник 
на РМ“ бр.151/09), се утврдуваат следните тарифни 
ставови за производство на топлинска енергија на ниво 
на производител за период август – декември 2011 го-
дина: 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 август  2011 година. 

 
   УП1 бр. 08-37  
29 јули 2011 година             Претседател,  
       Скопје                   Димитар Петров, с.р. 
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2485. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011), член 26 од Правилникот за начин и услови за 
регулирање на цени за топлинска енергија за греење 
(„Службен весник на РМ“ бр. 62/09), на седницата одр-
жана на 29 јули 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИН-
СКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ И ТАРИФНИ СТА-
ВОВИ ЗА 2011 ГОДИНА НА ДИСТРИБУЦИЈА НА 

ТОПЛИНА ДООЕЛ-СКОПЈЕ 
 
1. На друштвото за дистрибуција на топлинска 

енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА ДООЕЛ-
Скопје, се одобрува регулиран максимален приход за 
вршење на регулираната дејност дистрибуција на топ-
линска енергија за 2011 година во износ од 127.128.146 
денари, за испорачана количина на топлинска енергија 
од 545.128.668 kWh.  

2. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 
приход од точка 1, на оваа Одлука, согласно Tарифни-
от систем за продажба на топлинска енергија 
(„Сл.весник на РМ“ бр.151/09) се утврдуваат следните 
тарифни ставови за дистрибуција на топлинска енерги-
ја за период август – декември 2011 година на ниво на 
дистрибутер: 

 
 
 
 
 
 

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 август  2011 година. 

 
   УП1 бр. 08-38  
29 јули 2011 година           Претседател,  
       Скопје                   Димитар Петров, с.р. 

__________ 
2486. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011),  член 26 од Правилникот за начин и услови за 
регулирање на цени за топлинска енергија за греење 
(„Службен весник на РМ“ бр. 62/09), на седницата одр-
жана на 29 јули 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУ-
ЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕР-
ГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА 2011  

ГОДИНА НА СКОПЈЕ СЕВЕР АД-СКОПЈЕ 
 
1. На Друштвото за снабдување со пареа и топла 

вода СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје, се одобрува регу-
лираниот максимален приход за производство, дистри-
буција и снабдување со топлинска енергија за греење 

за 2011 година, да изнесува 98.050.701 денари, за про-
изведена количина на топлинска енергија од 25.599.409 
kWh на ниво на производител и испорачана количина 
на топлинска енергија од 23.807.450 kWh, на ниво на 
мерно место. 

2. За периодот август – декември 2011 година на 
Друштвото за снабдување со пареа и топла вода 
СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје, се одобрува регулирани-
от максимален приход за производство, дистрибуција и 
снабдување со топлинска енергија за греење за 2011 го-
дина, да изнесува 42.480.391 денари, за произведена 
количина на топлинска енергија од 11.002.527 kWh на 
ниво на производител и испорачана количина на топ-
линска енергија од 10.232.350 kWh, на ниво на мерно 
место. 

3. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 
приход од точка 2 на оваа Одлука, како и согласно та-
рифниот систем за продажба на топлинска енергија за 
греење, тарифните ставови за период од 1 август до 31 
декември 2011 година се утврдуваат да изнесуваат:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го од-

лага нејзиното извршување. 
5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 август  2011 година.  
   УП1 бр. 08-39  
29 јули 2011 година            Претседател,  
       Скопје                   Димитар Петров, с.р. 

__________ 
2487. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011),  член 26 од Правилникот за начин и услови за 
регулирање на цени за топлинска енергија за греење 
(„Службен весник на РМ“ бр. 62/09), на седницата одр-
жана на 29 јули 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН 
ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ ЗА 2011 ГО-
ДИНА НА СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ СКОПЈЕ  

1. На друштвото за снабдување со топлинска енер-
гија, СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ - Скопје, се одо-
брува регулиран максимален приход од 702.488.019 де-
нари за 2011 година за испорачана количина на топ-
линска енергија од 166.896.841 kWh,  

2. За периодот август-декември 2011 година на 
друштвото за снабдување со топлинска енергија, 
СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ - Скопје, се одобрува 
регулиран максимален приход од 311.090.146 денари, 
за испорачана количина на топлинска енергија од 
73.302.396 kWh. 

3. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука трошокот за набавка на топлин-
ска енергија изнесува 607.171.401 денари, за набавени 
189.655.501 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и 
истиот износ го плаќа на производителот на топлинска 
енергија согласно тарифниот систем за продажба на 
топлинска енергија.  
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4. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 2 на оваа Одлука трошокот за набавка на топлин-
ска енергија изнесува 270.530.847 денари, за набавени 
83.298.177 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и 
истиот износ го плаќа на производителот на топлинска 
енергија согласно тарифниот систем за продажба на 
топлинска енергија.  

5. Во одобрениот регулиран максимален приход од точ-
ка 1 на оваа Одлука трошокот за услугата дистрибуција на 
топлинска енергија изнесува 38.921.611 денари за дистри-
буирана количина на топлинска енергија од 166.896.841 
kWh до крајните потрошувачи, и истиот износ го плаќа на 
дистрибутерот на топлинска енергија согласно тарифниот 
систем за продажба на топлинска енергија.  

6. Во одобрениот регулиран максимален приход од точ-
ка 2 на оваа Одлука трошокот за услугата дистрибуција на 
топлинска енергија изнесува 16.976.818 денари за дистри-
буирана количина на топлинска енергија од 73.302.396 
kWh до крајните потрошувачи, и истиот износ го плаќа на 
дистрибутерот на топлинска енергија согласно тарифниот 
систем за продажба на топлинска енергија.  

7. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука трошокот за услугата снабдува-
ње со топлинска енергија изнесува 51.371.513 денари 
за испорачани количини на топлинска енергија од 
166.896.841 kWh, на ниво на мерно место.  

8. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 2 на оваа Одлука трошокот за услугата снабдува-
ње со топлинска енергија изнесува 23.582.481 денари 
за испорачани количини на топлинска енергија од 
73.302.396 kWh, на ниво на мерно место.  

9. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 
приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тарифниот 
систем за продажба на топлинска енергија (“Сл.весник 
на РМ“ бр.151/09), се одобруваат следните тарифни 
ставови за снабдување со топлинска енергија за греење 
на ниво на мерно место. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Врз основа на одобрениот регулиран максима-

лен приход од точка 4 на оваа Одлука, согласно Тариф-
ниот систем за продажба на топлинска енергија 
(„Сл.весник на РМ“ бр.151/09), се одобруваат следните 
тарифни ставови за услугата снабдување со топлинска 
енергија за греење на ниво на снабдувач: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го од-

лага нејзиното извршување. 
12. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 август 2011 година. 

 
   УП1 бр.08-40  
29 јули 2011 година         Претседател,  
       Скопје                   Димитар Петров, с.р. 

2488. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011) и член 26 од Правилникот за начин и услови 
за регулирање на цени за топлинска енергија за греење 
(„Службен весник на РМ“ бр. 62/09), на седницата одр-
жана на 29 јули 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВА-
ЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ  ЗА 
2011 ГОДИНА НА СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ  

СКОПЈЕ  
1. На друштвото за снабдување со топлинска енер-

гија, СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ - Скопје, се 
одобрува регулиран максимален приход од 900.025.936 
денари за 2011 година за испорачана количина на топ-
линска енергија од 221.079.733 kWh,  

2. За периодот август-декември 2011 година на 
друштвото за снабдување со топлинска енергија, 
СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ - Скопје, се одобру-
ва регулиран максимален приход од 399.366.869 дена-
ри, за испорачана количина на топлинска енергија од 
97.099.945 kWh. 

3. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука, трошокот за набавка на топ-
линска енергија изнесува 804.288.986 денари, за наба-
вени 251.226.969 kWh на влез на дистрибутивната мре-
жа и истиот износ го плаќа на производителот на топ-
линска енергија согласно тарифниот систем за продаж-
ба на топлинска енергија.  

4. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 2 на оваа Одлука, трошокот за набавка на топ-
линска енергија изнесува 358.358.415 денари, за наба-
вени 110.340.847 kWh на влез на дистрибутивната мре-
жа и истиот износ го плаќа на производителот на топ-
линска енергија согласно тарифниот систем за продаж-
ба на топлинска енергија.  

5. Во одобрениот регулиран максимален приход од точ-
ка 1 на оваа Одлука, трошокот за услугата дистрибуција на 
топлинска енергија изнесува 51.557.473 денари за дистри-
буирана количина на топлинска енергија од 221.079.733 
kWh до крајните потрошувачи, и истиот износ го плаќа на 
дистрибутерот на топлинска енергија согласно тарифниот 
систем за продажба на топлинска енергија.  

6. Во одобрениот регулиран максимален приход од точ-
ка 2 на оваа Одлука, трошокот за услугата дистрибуција на 
топлинска енергија изнесува 22.488.325 денари за дистри-
буирана количина на топлинска енергија од 97.099.945 
kWh до крајните потрошувачи, и истиот износ го плаќа на 
дистрибутерот на топлинска енергија согласно тарифниот 
систем за продажба на топлинска енергија.  

7. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука трошокот за услугата снабдува-
ње со топлинска енергија изнесува 61.685.186 денари 
за испорачани количини на топлинска енергија од 
221.079.733 kWh, на ниво на мерно место.  

8. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 2 на оваа Одлука трошокот за услугата снабдува-
ње со топлинска енергија изнесува 18.520.130  денари 
за испорачани количини на топлинска енергија од 
97.099.945 kWh, на ниво на мерно место.  

9. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 
приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тарифниот 
систем за продажба на топлинска енергија („Сл. весник 
на РМ“ бр.151/09), се одобруваат следните тарифни 
ставови за снабдување со топлинска енергија за греење 
на ниво на мерно место:  
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10. Врз основа на одобрениот регулиран максима-

лен приход од точка 4 на оваа Одлука, согласно Тариф-
ниот систем за продажба на топлинска енергија 
(“Сл.весник на РМ“ бр.151/09), се одобруваат следните 
тарифни ставови за услугата снабдување со топлинска 
енергија за греење на ниво на снабдувач: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го од-

лага нејзиното извршување. 
12. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 август 2011 година. 

 
   УП1 бр.08-41  
29 јули 2011 година         Претседател,  
       Скопје                   Димитар Петров, с.р. 

__________ 
2489. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011),  член 26 од Правилникот за начин и услови за 
регулирање на цени за топлинска енергија за греење 
(„Службен весник на РМ“ бр. 62/09), на седницата одр-
жана на 29 јули 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВА-
ЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ  ЗА 
2011 ГОДИНА НА СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ  

СКОПЈЕ  
1. На друштвото за снабдување со топлинска енер-

гија, СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ - Скопје, се одо-
брува регулиран максимален приход од 662.659.537 де-
нари за 2011 година за испорачана количина на топ-
линска енергија од 157.152.094 kWh,  

2. За периодот август-декември 2011 година на 
друштвото за снабдување со топлинска енергија, 
СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ - Скопје, се одобрува 
регулиран максимален приход од 293.421.380 денари, 
за испорачана количина на топлинска енергија од 
69.022.427 kWh. 

3. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука трошокот за набавка на топлин-
ска енергија изнесува 571.719.971 денари, за набавени 
178.581.925 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и 
истиот износ го плаќа на производителот на топлинска 
енергија согласно тарифниот систем за продажба на 
топлинска енергија.  

4. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 2 на оваа Одлука трошокот за набавка на топлин-
ска енергија изнесува 254.735.133 денари, за набавени 
78.434.576 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и 

истиот износ го плаќа на производителот на топлинска 
енергија согласно тарифниот систем за продажба на 
топлинска енергија.  

5. Во одобрениот регулиран максимален приход 
од точка 1 на оваа Одлука трошокот за услугата ди-
стрибуција на топлинска енергија изнесува 36.649.062 
денари за дистрибуирана количина на топлинска енер-
гија од 157.152.094 kWh до крајните потрошувачи, и 
истиот износ го плаќа на дистрибутерот на топлинска 
енергија согласно тарифниот систем за продажба на 
топлинска енергија.  

6. Во одобрениот регулиран максимален приход од точ-
ка 2 на оваа Одлука трошокот за услугата дистрибуција на 
топлинска енергија изнесува 15.985.578 денари за дистри-
буирана количина на топлинска енергија од 69.022.427 
kWh до крајните потрошувачи, и истиот износ го плаќа на 
дистрибутерот на топлинска енергија согласно тарифниот 
систем за продажба на топлинска енергија.  

7. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука трошокот за услугата снабдува-
ње со топлинска енергија изнесува 49.196.022 денари 
за испорачани количини на топлинска енергија од 
157.152.094 kWh, на ниво на мерно место.  

8. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 2 на оваа Одлука трошокот за услугата снабдува-
ње со топлинска енергија изнесува 22.700.668 денари 
за испорачани количини на топлинска енергија од 
69.022.427 kWh, на ниво на мерно место.  

9. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 
приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тарифниот 
систем за продажба на топлинска енергија (“Сл.весник 
на РМ“ бр.151/09), се одобруваат следните тарифни 
ставови за снабдување со топлинска енергија за греење 
на ниво на мерно место: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Врз основа на одобрениот регулиран максима-

лен приход од точка 4 на оваа Одлука, согласно Тариф-
ниот систем за продажба на топлинска енергија („Сл. 
весник на РМ“ бр.151/09), се одобруваат следните та-
рифни ставови за услугата снабдување со топлинска 
енергија за греење на ниво на снабдувач: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го од-

лага нејзиното извршување. 
12. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 август 2011 година. 

 
   УП1 бр. 08-42  
29 јули 2011 година         Претседател,  
       Скопје                   Димитар Петров, с.р. 
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2490. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011) и член 26 од Правилникот за начин и услови 
за регулирање на цени за топлинска енергија за греење 
(„Службен весник на РМ“ бр. 62/09) на седницата одр-
жана на 29 јули 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ЦЕНА 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБ-
ДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕ-
ЊЕ ЗА 2011 ГОДИНА НА АД ЕЛЕМ - ПОДРУЖНИЦА  

ЕНЕРГЕТИКА – СКОПЈЕ 
 
1. На друштвото за производство на топлинска 

енергија АД ЕЛЕМ – Подружница Енергетика – Скоп-
је, по извршената редовна контрола на одобрениот ре-
гулиран максимален приход и регулирана просечна це-
на за производство, дистрибуција и снабдување со топ-
линска енергија за греење за 2011 година, се утврдува: 

- регулираниот максимален приход за производс-
тво, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија 
за греење за 2011 година, да изнесува 135.132.311 дена-
ри и 

- регулираната просечна цена на топлинска енергија 
за греење испорачана на тaрифните потрошувачи прик-
лучени на дистрибутивната мрежа, за периодот 
01.08.2011-31.12.2011 година да изнесува 3,3511 
ден/kWh. 

2. Се одобруваат следните тарифни ставови за про-
дажба на топлинска енергија за греење на тарифните 
потрошувачи на АД ЕЛЕМ – Подружница Енергетика 
– Скопје за периодот 01.08.2011 - 31.12.2011 година: 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 август 2011 година. 

 
  УП1 бр. 08-51  
29 јули 2011 година         Претседател,  
       Скопје                   Димитар Петров, с.р. 

2491. 
Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 

енергетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011), 
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, 34/2010 и 
55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена 
вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 
08/2001, 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) и Уредба-
та за начинот на утврдување, пресметување и уплату-
вање на надоместокот за задолжителни резерви на на-
фта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или 
производство на нафтени деривати („Службен весник 
на РМ“ бр. 138/09 и 52/11),  Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 1.8.2011 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 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 41,854 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 43,150 
   
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 42,337 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 41,753 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 34,919 
 

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 75,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 77,00 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 66,50 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 57,50 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 42,727 
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: 
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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 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-
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 0,390 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,390   
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,100 
   
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,100    
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 17,959 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 17,934 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 10,189 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,136 
   
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 донесување-

то, а ќе се применува од 00,01 часот на 2.8.2011 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. 02-1043/1 
1 август 2011 година            Претседател,  
        Скопје                   Димитар Петров, с.р. 
 

  
   

 
 
 
 
 
 
 

www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 
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