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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2212. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 
43/14) и член 2 став 1 точка 29 и член 64 став 3 од За-
конот за банките („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10 и 26/13), Советот на 
Народната банка на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ  

НА АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ 
 
1. Во Одлуката за методологијата за утврдување на 

адекватноста на капиталот („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 47/12 и 50/13), во точката 6 потточка 
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22), зборовите: „Како обезбедено побарување се смета 

побарувањето во бруто-износ (без да се намали за износот 
на акумулираната амортизација, исправката на вредноста, 
односно посебната резерва, премијата или дисконтот и 
ефектите од промена на објективната вредност) коешто е 
обезбедено со инструменти за кредитна заштита од глава-
та VI.2 од оваа одлука.“ се менуваат и гласат: 

„Како обезбедено побарување се смета побарување-
то коешто е обезбедено со инструменти за кредитна 
заштита од главата VI.2 од оваа одлука, без да се нама-
ли неговата сметководствена вредност за износот на 
акумулираната амортизација, исправката на вредноста, 
односно посебната резерва, премијата или дисконтот и 
ефектите од промена на објективната вредност.“ 

2. Во точката 38 став 4 алинеја 2, точката се замену-
ва со запирка и по алинејата 2 се додава нова алинеја 3 
којашто гласи: 

„- преземени вонбилансни обврски врз основа на 
чинидбени гаранции, односно гаранции со кои не се га-
рантира исполнување одредена кредитна обврска од 
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страна на должникот, како што се: гаранциите за добро 
извршување, гаранциите за враќање аванс, гаранциите 
за учество на тендер и сите други гаранции со кои се 
гарантира одредено извршување.“ 

Во ставот 5, алинејата 2 се менува и гласи: 
„- преземени вонбилансни обврски врз основа на 

царински гаранции, гаранциите за плаќање данок и 
други слични гаранции;“ 

3. Во точката 39, по ставот 1 се додава нов став 2 
којшто гласи: 

„По исклучок на главата VI.1 од оваа одлука, банка-
та може да примени пондер на ризичност од 0% на по-
барувањата од фондови коишто се основани (во це-
лост) од една или повеќе централни влади, мултилате-
рални развојни банки или јавни институции со третман 
на централна влада на кои, согласно со оваа одлука, се 
применува пондер на ризичност од 0%, при што 
единствен извор на финансирање на овие фондови се 
средствата уплатени од страна на овие институции во 
форма на удели (non leveraged).“ 

4. Во точката 58 став 2, по зборот: „утврден“ се до-
дава зборот: „долгорочен“. 

5. Во точката 101 потточка 2а), по зборовите: „трет-
ман на централна влада“ се додаваат зборовите: „и ли-
цата од точка 39 став 2 од оваа одлука“. 

6. Во точката 165 став 1, зборовите: „табелата бр. 8“ 
се заменуваат со зборовите: „табелата бр. 18“. 

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/IV-1/2014 на Народната банка на 
30 април 2014 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
____________ 

2213. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 
43/14) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за 
издавање, формата, содржината и располагањето со ко-
ваните пари за колекционерски цели („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на На-
родната банка на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА 
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 
1. Со оваа одлука се пуштаат во оптек 3470 (триил-

јадичетиристотинииседумдесет) парчиња од кованата 
пара за колекционерски цели од серијата „Икони на 
светци“, со име „Кирил и Методиј“, и тоа:  

- 3250 (триилјадидвестеипедесет) парчиња од кова-
ната пара за колекционерски цели со име „Кирил и Ме-
тодиј“, со белезите утврдени во точка 2 став 1 алинеја 1 
и точка 3 од Одлуката за издавање на кована пара за 
колекционерски цели О бр. 02-15/III-4/2014 од 27 март 
2014 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 58/14); 

- 220 (двестеидваесет) парчиња од кованата пара за 
колекционерски цели со име „Кирил и Методиј“, со бе-
лезите утврдени во точка 2 став 1 алинеја 2 и точка 3 
од наведената одлука.  

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 
на оваа одлука се пушта во оптек почнувајќи од 15 мај 
2014 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/IV-2/2014 на Народната банка на 
30 април 2014 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
__________ 

2214. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 
43/14) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за 
издавање, формата, содржината и располагањето со ко-
ваните пари за колекционерски цели („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на На-
родната банка на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА 
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 
1. Со оваа одлука се пуштаат во оптек 3550 (триил-

јадипетстотиниипедесет) парчиња од кованата пара за 
колекционерски цели од серијата „Хороскопски 
знаци“, со име „Лав“, со белезите утврдени во Одлука-
та за издавање на кована пара за колекционерски цели 
О бр. 02-15/III-5/2014 од 27 март 2014 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 58/14). 

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 
на оваа одлука се пушта во оптек почнувајќи од 15 мај 
2014 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/IV-3/2014 на Народната банка на 
30 април 2014 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
____________ 

2215. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 
43/14), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за 
начинот, постапката за издавање, формата, содржината 
и располагањето со кованите пари за колекционерски 
цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
121/13), Советот на Народната банка на Република Ма-
кедонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА  
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 
1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, фор-

мата, содржината и продажната цена за територијата на 
Република Македонија на кованата пара за колекцио-
нерски цели од серијата „Хороскопски знаци“, со име 
„Девица“. 

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 7000 (се-
думилјади) парчиња од кованата пара за колекционер-
ски цели „Девица“, изработени од сребро Ag925, со те-
жина на среброто од 21,00 г, чистота на среброто од 
19,43 г, во овална форма, со димензии 35 х 45 мм, по-
лирани со 24-каратна златна меѓуоснова и вметнато тр-
калезно стакленце со димензии 18,4 х 6,1 мм. 

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 
на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, оз-
нака, белези): 
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- на аверсот е прикажана украсна композиција што 
претставува симбол на времето, врз основа на Сонцето, 
Месечината и ѕвездите коишто го опкружуваат песоч-
ниот часовник. Сонцето е насликано со злато на вмет-
нато сино, тркалезно, кобалтно стакленце (низ целото 
стакленце). На горниот дел од кованата пара е прика-
жан грбот на Република Македонија. По должината на 
периметарот, на двете страни, се прикажани симболите 
на осумте планети од Сончевиот систем коишто, пок-
рај Сонцето и Месечината, влијаат на хороскопските 
знаци (Меркур, Венера, Марс, Јупитер, Сатурн, Уран, 
Нептун и Плутон). Исто така, по должината на периме-
тарот се прикажани натписите: „Република Македо-
нија“ и „10 денари“ на македонски јазик, како и годи-
ната на издавање „2014“ и  ознаката „Ag925“. 

- на реверсот, на левата страна е прикажана слика 
на девојка на небесна нишалка. На десната страна е 
претставено соѕвездието коешто му одговара на хоро-
скопскиот знак „Девица“, насликано на вметнато ко-
балтно стакленце и опкружено со цветен украс. На дол-
ниот дел, по должината на периметарот, е претставен 
цвет со симболот на хороскопскиот знак „Девица“ и 
името на латински јазик. Одредени елементи на релје-
фот (вклучувајќи го и симболот „Девица“, косата, еле-
менти на фустанот и одредени цветови) се насликани 
со злато. 

4. Продажната цена по која Народната банка ја про-
дава кованата пара за колекционерски цели на терито-
ријата на Република Македонија претставува збир од 
вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, 
производството и капсулата), промоцијата, продаж-
бата, дистрибуцијата и за провизијата.  

5. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/IV-4/2012 на Народната банка на 
30 април 2014 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 
____________ 

2216. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 
43/14) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за 
издавање, формата, содржината и располагањето со ко-
ваните пари за колекционерски цели („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.121/13), Советот на На-
родната банка на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА КОВАНА ПАРА ЗА 
КОЛЕКЦИОНЕРСКИ ЦЕЛИ 

 
1.Со оваа одлука се пуштаат во оптек 3550 (триил-

јадипетстотиниипедесет) парчиња кована пара за ко-
лекционерски цели од серијата “Хороскопски знаци“, 
со име „Девица", со белези утврдени со Одлуката за из-
давање на кована пара за колекционерски цели О.бр.                     
02-15/IV-4/2014 од 30 април 2014 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.71/14). 

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 
на оваа одлука се пушта во оптек почнувајќи од 15 мај 
2014 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/IV-5/2014 на Народнат банка на 
30 април 2014 година Република Македонија, 

Скопје Димитар Богов, с.р. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2217. 
Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 

енергетика  (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011, 
136/2011, 79/2013, 164/2013 и 41/2014), член 28 од За-
конот 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 55/2011), 
член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вред-
ност (“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. 53/2005) 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 и 52/11), Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 5.05.2014 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 наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 41,118 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 42,453 
   
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 40,796 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 40,213 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 32,363 
  

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  80,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 81,50 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 67,50 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 56,00 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 39,710 
 
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), ос-
вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 
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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 гру-
пите 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 ре-
зерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот 
за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го 
плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз 
и/или производство на нафтени деривати и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) Моторни бензини       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 22,008 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 21,945 
 б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,377 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,204 
 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 донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 6.05.2014 годи-
на и истата ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија. 

 
Бр. 02-1083/1  

5 мај 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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