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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3149. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА 
 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за експропријација, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 18 октомври 2012 година. 
  
  Бр. 07- 4334/1                                Претседател 

18 октомври 2012 година       на Република Македонија,                       
     Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА 

 
Член 1 

Во Законот за експропријација („Службен весник 
на Република Македонија“ број 95/12),  во членот 6 
став (1) алинеја 16 по зборот  “воспитанието“ се става 
запирка и се додава зборот “спортот“.  

 
Член 2 

Во членот 7 алинеја 1 по зборот  “воспитанието“ се 
става запирка и се додава зборот “спортот“. 

 
Член 3 

Насловот пред членот 8 и членот 8 се бришат. 
  

Член 4 
Членот 12 се брише.  
 

Член 5 
Во членот 22 по ставот (2) се додава нов став (3), 

кој гласи: 
„(3) Кога се врши реализацијата на јавниот интерес 

од членот 5 став (2) од овој закон, предлогот  за одзе-
мање на правото на користење на градежно  земјиште 
го  поднесува Државниот правобранител на Република 
Македонија.“ 

Ставот (3) станува став (4). 
Во ставот (4) кој станува став (5) зборовите: „ставот 

(3)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (4). 
 

Член 6 
Во членот 26  точката  1 се брише. 
Точките 2 , 3, 4, 5, 6 и 7 стануваат точки 1, 2, 3, 4, 5 

и 6. 
 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR EKSPROPRIJIM 
 

Neni 1 
Në Ligjin për eksproprijim ("Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë" numër 95/12), në nenin 6 
paragrafi (1) alineja 16 pas fjalës "edukatës" vihet presje 
dhe shtohet fjala "sportit".   

Neni 2 
Në nenin 7 alineja 1 pas fjalës "edukatës" vihet presje 

dhe shtohet fjala "sportit".  
 

Neni 3 
Titulli para nenit 8 dhe neni 8 shlyhen.  
 

Neni 4 
Neni 12 shlyhet.   

Neni 5 
Në nenin 22 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), 

si vijon:  
"(3) Kur kryhet realizim i interesit publik nga neni 5 

paragrafi (2) të këtij ligji, propozimin për heqjen e të 
drejtës për shfrytëzimin e tokës ndërtimore e parashtron 
Avokati Shtetëror i Republikës së Maqedonisë." 

Paragrafi (3) bëhet paragraf (4). 
Në paragrafin (4) që bëhet paragraf (5) fjalët: 

"paragrafi (3)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (4)".  
 

Neni 6 
Në nenin 26 pika 1 shlyhet.  
Pikat 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7 bëhen pika 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6.  
 

Neni 7 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
__________ 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3150. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 2  од Законот 

за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08 42/10, 48/10 
и 24/11), Владата на Република Македонија, во својс-
тво на Собрание на Акционерското друштво Електрани 
на Македонија, во државна сопственост, Скопје, на 
седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА 
ЗА 2011 ГОДИНА И ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕ-
ШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2011 ГОДИНА НА АД 
ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се одобрува Годишната  сметка за 

2011 година и Финансискиот извештај за работењето за 
2011 година на АД Електрани на Македонија, во др-
жавна сопственост, Скопје, УО бр.02-975/192/3 и УО 
бр. 02-975/192/2 од 20.2.2012 година, усвоени од 
Управниот одбор на  Акционерското друштво на сед-
ницата, одржана на 20.2.2012 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 41-7274/1 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3151. 

Врз основа на член 383, став 1, точка 2  од Законот 
за трговските друштва („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08 42/10, 48/10 
и 24/11), Владата на Република Македонија, во својс-
тво на Собрание на Акционерското друштво Електрани 
на Македонија, во државна сопственост, Скопје, на 
седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД РАБОТЕЊЕ-
ТО ЗА 2011 ГОДИНА НА АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕ-
ДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ 

 
1. Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај 

за остварените резултати од работењето за 2011 година 
на АД Електрани на Македонија, во државна сопстве-
ност, Скопје, УО бр.02-3338/206/1 од 19.06.2012 годи-
на, усвоен од Управниот одбор на  Акционерското 
друштво на седницата, одржана на 19.06.2012 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 41-7274/2 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3152. 
Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните 

претпријатија  („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,  97/10 
и 6/12), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ГОДИШНАТА 
ПРЕТПЛАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОПИСИ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА 

 
1.Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на цената на годишната претплата на Реги-
старот на прописи на Република Македонија за 2013 
година, бр. 02-6116/1 од 28.9.2012 година, донесена од 
Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седни-
цата, одржана на 28.09.2012 година.  

2.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

  
Бр. 41-7540/1 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3153. 
Врз основа на член 10 став (2) од Законот за мине-

ралните суровини  („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/07, 88/08, 52/09, 6/10, 158/10, 53/11 и 
136/11) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јав-
но приватно партнерство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 6/12), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ  
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

 
Член 1 

Концесиите за детални геолошки истражувања на 
минерални суровини се доделуваат во фунција на вр-
шење на детални геолошки истражувања на минерални 
суровини на локалитетите за кои се предлага доделува-
ње, согласно оваа одлука. 

Со оглед на фактот дека правото за вршење на де-
тални геолошки истражувања на минерални суровини 
се стекнува со доделување на концесија, како и момен-
тот дека се работи за истражување на минерални суро-
вини, како единствен начин за вршење на дејноста е 
потребно да се доделат под концесија минералните су-
ровини определени со оваа одлука.  

 
Член 2 

Како основни цели за доделување на концесиите за 
вршење на детални геолошки истражувања е создавање 
на услови за рамномерно истражување на минералните 
суровини и создавање услови за нивна експлоатација. 

 
Член 3 

Предмет на концесиите е вршење на детални геоло-
шки истражувања на  минерални суровини на следните 
локалитети: 

- “Острец“ - општина Делчево за минерална суро-
вина варовник;  

- “Исмаилови Кошари“ - општина Ресен за мине-
рална суровина варовник;  

- “Крст-Осинчани“ - општина Студеничани за ми-
нерална суровина варовник;  

- “Краста“ с. Мирдита - општина Гостивар за мине-
рална суровина варовник; 

-  “Присое“ - општина Делчево за минерална суро-
вина варовник; 

- “Орлов Камен“ - општина Кавадарци за минерал-
на суровина кварц; 

- “Започ“ - општина Ново Село за минерална суро-
вина песок и чакал; 

-  “Стрижак“ с. Лабуниште - општина Струга за ми-
нерална суровина габро;  

- “Убава Глава“ с. Чаниште - општина Прилеп за 
минерална суровина гранодиорит; 

-  “с. Модрич“ - општина Струга за минерална суро-
вина варовник; 

- “Барбарас“ - општина Долнени за минерална суро-
вина варовник; 

- “Градиште“ с. Могорче - општина Дебар за мине-
рална суровина варовник; 

- “Облец“ - општина Дебарца и општина Другово за 
минерална суровина варовник; 

- “Остра Чука“ с. Дебреште - општина Долнени за 
минерална суровина варовник; 

- “Градец“ - општина Виница за минерална сурови-
на глина; 

- “Горица“ - општина Чешиново-Облешево за мине-
рална суровина глина; 

- “Петрино Болно“ - општина Ресен за минерална 
суровина туларска глина; 

- “с. Дреново и с. Лесново“ - општина Пробиштип 
за минерална суровина вулкански туф; 

- “Самовиљак“  с. Кален - општина Прилеп за мине-
рална суровина амфиболит; 
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-  “Гечерлиски Рид 1“ - штина Босилово за мине-
рална суровина песок и чакал; 

- “Гечерлиски Рид “ -  општина Босилово за мине-
рална суровина песок и чакал; 

- “Моране“ -  општина Студеничани за минерална 
суровина песок; 

-  “Рамна Нива“ - с. Богомила општина Чашка за 
минерална суровина кварц, 

- “Пештерница“ - општина Неготино за минерална 
суровина песок, глина и лапорец; 

- “Пепелиште“ - општина Неготино за минерална 
суровина песок, глина и лапорец; 

- “Стара Корија“ - општина Липково за минерална 
суровина дијабаз; 

- “Врпчовски“ с. Доброшинци – општина Василево 
за минерална суровина песок и чакал; 

- “с. Ново Коњарево“ - општина Ново Село за мине-
рална суровина песок; 

- “Петралица“ - општина Ранковце за минерална су-
ровина глина;  

- “Манастирец“ - општина Карбинци за минерална 
суровина глина;  

- “с. Марул“ - општина Прилеп за минерална суро-
вина кварц;  

- “с. Вепрчани“ - општина Прилеп за минерална су-
ровина кварц;  

- “с. Тополчани“ - општина Прилеп за минерална 
суровина кварц;  

- “Извор“ - општина Другово за минерална сурови-
на варовник; 

- “Оџалија“ - општина Карбинци за минерална су-
ровина шкрилец;  

- “Голем Рид“ - општина Радовиш за минерална су-
ровина шкрилец; 

-  “Кашка“ с. Кишино - општина Лозово за мине-
рална суровина кајанит; 

-  “Гладница“ - општина Кавадарци за металични 
минерални суровини;  

- “с.Лакавица“ - општина Штип за металични мине-
рални суровини;  

- “Рударе“ - општина Кратово за металични мине-
рални суровини;  

- “с. Коњско“- општина Гевгелија за металични ми-
нерални суровини;  

- “с. Патишка Река“ - општина Сопиште за металич-
ни минерални суровини; 

- “с. Стиник“ - општина Ново Село за металични 
минерални суровини;  

- “с. Винце“ -  општина Куманово за металични ми-
нерални суровини;  

- “Каменица“ - општина Македонска Каменица за 
металични минерални суровини;  

- “Коњска Река“ - општина Гевгелија за металични 
минерални суровини;  

- “с.Сушица - Ново Село“ - општина Ново Село за 
металични минерални суровини;  

- “с. Карабичане“ - општина Куманово за металич-
ни минерални суровини;  

- “с. Лавци“ - општина Ресен за металични мине-
рални суровини;  

- “с. Нивичино“ - општина Василево за металични 
минерални суровини; 

- “Саса“ - општина Македонска Каменица за мета-
лични минерални суровини; 

- “с. Дуње“ - општина Прилеп за металични мине-
рални суровини;  

- “с. Крушевица“ - општина Прилеп за металични 
минерални суровини;  

- “с. Кожле“ - општина Петровец за металични ми-
нерални суровини;  

- “с. Штавица“ - општина Прилеп за металични ми-
нерални суровини;  

- “с. Будинарци“ - општина Берово за металични 
минерални суровини; 

- “Црн Врх – с. Елово“ - општина Студеничани и 
општина Сопиште за металични минерални суровини; 

- “Муратица – с. Никуштак“ - општина Липково и оп-
штина Арачиново за металични минерални суровини; 

- “с. Малчиште“ - општина Студеничани за мета-
лични минерални суровини; 

- “с. Кулата“ - општина Делчево за металични ми-
нерални суровини; 

- “Мајден“ - општина Кавадарци за металични ми-
нерални суровини; 

- “с. Џермо – с. Јелошник“ - општина Тетово и оп-
штина Теарце за металични минерални суровини; 

- “с. Долно Јаболчиште – с. Дреново“ - општина Ча-
шка за металични минерални суровини; 

- “Двориште“ - општина Берово за минерална суро-
вина бакар и злато; 

- “Арничко“ - општина Кавадарци за минерална су-
ровина хром; 

- “Зелен Град“ с. Јамиште - општина Пробиштип за 
минерална суровина олово и цинк“; 

- “Брждани“ - општина Другово за минерална суро-
вина железо; 

- “Турје“ - општина Другово и општина Дебарца за 
минерална суровина железо; 

- “Билбил Камен“ -  општина Битола за минерална 
суровина гранит; 

- “Дрманка“ - општина Прилеп за минерална суро-
вина гранит;  

- “Кладник“ с. Козица - општина Другово за мине-
рална суровина мермер; 

- “Црн Габер“ с. Бабино - општина Демир Хисар за 
минерална суровина мермер и 

- “Под Ано“ - општина Валандово за минерална су-
ровина геотермална вода“. 

Концесиите за детални геолошки истражувања од 
став 1 од овој член се доделуваат поодделно. 

Концесиите за детални геолошки истражувања ќе 
се доделат: 
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- на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат ус-
ловите содржани во тендерската документација и јав-
ниот повик. 

 
Член 4 

Постапката за доделување на концесиите за детал-
ни геолошки истражувања на минерални суровини ќе 
биде спроведена во рок од 270 дена од денот на форми-
рање на Комисијата за спроведување на постапката. 

Заради спроведување на постапката за доделување 
на концесии за детални геолошки истражувања, Влада-
та на Република Македонија на предлог на министерот 
за економија формира Комисија за спроведување на 
постапката во рок од 10 дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука. 

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува 
тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи 
го и нацртот на договорот. Владата на Република Ма-
кедонија на предлог на министерот за економија ја одо-
брува тендерската документација. 

По одобрување на тендерската документација за 
доделување на концесии за детални геолошки истражу-
вања на минерални суровини, Комисијата од став 2 на 
овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик 
согласно Законот за концесии и јавно приватно парт-
нерство. 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за издавање на тендер-
ската документација ќе изнесува 6.000,00 денари. 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 41-7825/1 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

3154. 
Врз основа на член 54 а став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија", бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на  16.10.2012 година,  
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈУ ДОМ ЗА 

ДЕЦА БЕЗ РОДИТЕЛИ ,,11 ОКТОМВРИ"- СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Co оваа одлука на досегашниот корисник Агенција 

за млади и спорт му престанува користењето на движ-

ните ствари и тоа: 

Пинг- понг маса         броја 2 

Пинг - понг сетови       броја 6 

Пинг - понг топчиња       броја 36 

Фудбалски топки        броја 4 

Кошаркарски топки       броја 4 

Ракометарски топки       броја 2 

Одбојкарски топки       броја 2 

Дигитални фото апарати     броја 2 

Дигитална камера       броја 1 

Шаховски табли        броја 6 

Домино сетови-        броја 4 

"Guess who adult" игри      броја 4 

Мини систем и DVD       броја 1 

 

Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на ЈУ Дом за деца 

без родители „11 Октомври"- Скопје. 

 

Член 3 
Директорот на Агенцијата за млади и спорт, склу-

чува договор со директорот на ЈУ Дом за деца без ро-
дители „11 Октомври"-Скопје со кој ќе се уредат пра-
вата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа 
одлука. 

 
Член4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 

Бр. 41-7685/1 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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3155. 

Врз основа на член 43 став 1 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република Македонија за 2012 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.180/2011) и врз основа на член 16 ставови (5), (7) и 
(8) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 
24/2011, 51/2011, 148/2011 и 74/2012), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
16.10.2012 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАСПРЕ-
ДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД ИГРИ НА СРЕЌА ЗА 
2012 ГОДИНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СПОРТ-
СКИТЕ ФЕДЕРАЦИИ И КЛУБОВИ И ПРОЕКТИ 
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ ЗА УНА-
ПРЕДУВАЊЕ НА СПОРТОТ ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Програмата за распределба на средства од 

игри на среќа за 2012 година за финансирање на спорт-
ските федерации и клубови и проекти на Агенцијата за 
млади и спорт за унапредување на спортот во Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр.12/2012), во Делот I. Програма 2, Потпро-
грама 20 спорт, категорија 46 субвенции и трансфери, 
во точката 1, Раздел 161.01 - Агенција за млади и 
спорт, Потпрограма 20-спорт Ставка 463 - Трансфер до 
невладини организации, во табеларниот преглед во ко-
лоната „Износ“ во редот бр. 1 износот „12.500.000,00“, 
се заменува со износот „12.200.000,00“, а во редот бр. 2 
износот „5.500.000,00“, се заменува со износот 
„5.800.000,00“. 

Во потточката 1. „Партиципација за финансирање 
на поднесените проекти од страна на националните 
спортски федерации“ износот „12.500.000,00“ се заме-
нува со износот „12.200.000,00“. 

Во потточката 2. „Партиципација за финансирање 
на поднесените проекти од страна на националните 
спортски федерации за други корисници во спортот, 
износот „5.500.000,00“ се заменува со изно-
сот„5.800.000,00“. 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 41-7690/1 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

ВРХОВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3156. 
Врз основа на член 109 од Законот за кривичната 

постапка („Службен весник на Република Македонија“ 
број 150 од 18.10.2010 година), в.д. Претседателот на 
Врховниот суд на Република Македонија, по претход-
но прибавено мислење од јавниот обвинител на Репуб-
лика Македонија, пропишува 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА РЕАЛНО НАПРАВЕНИТЕ ТРОШОЦИ ВО 

КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА 
 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој Правилник се уредува висината и начинот 

на определување на реално направените трошоци во 
кривичните постапки спроведени во судовите на Ре-
публика Македонија.  

 
Член 2 

Трошоците на кривичната постапка се издатоците 
направени по повод кривичната постапка, од нејзиното 
поведување до нејзиното завршување и издатоците за 
преземени истражни дејствија пред истражната постапка. 

Трошоците на кривичната постапка опфаќаат: 
1) трошоци за сведоци, вештаци, преведувачи, толку-

вачи и стручни лица, трошоците за визуелно-тонско сни-
мање и препис на снимките, како и трошоци на увидот; 

2) превозни трошоци на обвинетиот; 
3) издатоци за приведување на обвинетиот, односно 

на лицето лишено од слобода; 
4) превозни и патни трошоци на службените лица; 
5) трошоци за лекување на обвинетиот за време до-

дека се наоѓа во притвор, како и трошоци за породува-
ње, освен трошоците што се наплаќаат од фондот за 
здравствено осигурување; 

6) паушален износ; 
7) награда и нужни издатоци на бранителот, нужни 

издатоци на приватниот тужител и на неговиот закон-
ски застапник, како и награда и нужни издатоци на не-
говиот полномошник и 

8) нужни издатоци на оштетениот и на неговиот за-
конски застапник, како и награда и нужни издатоци на 
неговиот полномошник. 

 
Член 3 

На сведокот, вештакот, толкувачот, постојаниот 
судски преведувач и стручното лице што за ист ден 
или за повеќе денови едноподруго се повикани во тоа 
својство по два или повеќе предмети, им припаѓа само 
еднократен износ на патните трошоци, на дневниците и 
на надоместокот за загубената заработувачка. 

Износот од претходниот став на овој член ќе се по-
дели на сите предмети по кои сведокот, вештакот, тол-
кувачот, постојаниот судски преведувач и стручното 
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лице, учествувало и тоа соодветно на времетраењето на 
сведочењето, вештачењето, толкувањето, преведување-
то и давањето на објаснение по секој предмет. 

Во случајот од став 1 на овој член на вештакот,  
толкувачот, постојаниот судски преведувач и стручно-
то лице им припаѓа награда одделно за секое извршено 
вештачење, толкување, преведување односно давање 
на објаснение.  

 
Член 4 

На сведокот, на кој поради болест, телесни недостато-
ци или поради изнемоштеност, од старост му е потребен 
придружник, а судот најде дека неговото сведочење е не-
опходно му припаѓа надоместок на трошоците и за при-
дружникот според член 2 од овој Правилник.  

Член 5 
Барањето за надоместок на трошоците и наградата, 

учесникот во постапката го поднесува непосредно по 
преземањето на процесното дејствие. 

Судот што ја води постапката ќе му укаже на учес-
никот во постапката на правото за надоместок на тро-
шоците и на обврската барањето да го поднесе во опре-
делен рок. 

Укажувањето на судот и изјавата на учесникот за 
остварување на неговото барање се забележуваат во за-
писник.  

 
Член 6 

Учесникот во постапката поднесува докази со кои 
ќе ги оправда износите што ги бара. 

 
Член 7 

Ако учесникот во постапката не го извршил дејс-
твието за кое однапред, целосно или делумно, му е 
исплатен надоместок, исплатениот износ ќе го врати во 
рокот што ќе го определи судот.  

 
II. ИЗДАТОЦИ ЗА СВЕДОЦИТЕ, ВЕШТАЦИТЕ, ПРЕ-
ВЕДУВАЧИТЕ, ТОЛКУВАЧИТЕ, СТРУЧНИТЕ ЛИ-

ЦА И СЛУЖБЕНИТЕ ЛИЦА 
 

1. Надоместок на патни трошоци 
 

Член 8 
Надоместокот на патните трошоци ги опфаќа изда-

тоците  за превоз со средства за јавен сообраќај, и на-
доместокот  во вид на километража. 

Трошоците од ставот 1 од овој член ги опфаќаат 
трошоците за одење од живеалиштето односно престо-
јувалиштето до местото каде треба да се изврши сослу-
шувањето, вештачењето, преведувањето или толкува-
њето и за враќање во местото на живеалиштето однос-
но престојувалиштето. 

Средствата во јавен сообрaќај, во смисла на овој 
Правилник се: железница, автобус и брод.  

По исклучок, трошоците за патување го опфаќаат 
надоместокот за превоз со авион, доколку тоа е поеко-
номично. 

Член 9 
Надоместокот за превоз се пресметува за патување 

по најкраток пат и со поевтино сообраќајно средство. 
Поскапо сообраќајно средство може да се употреби 

ако трошоците на превозот со поевтиното сообраќајно 
средство, заедно со другите трошоци (загубено време и 
сл.) би изнесувале повеќе од трошоците на превозот со 
поскапото сообраќајно средство. 

 
Член 10 

Трошоците се надоместуваат за патување со воз и 
брод од втора класа или автобус. 

На вештаците, стручните лица, преведувачите и на 
другите учесници во постапката, инвалиди од прва до 
четврта категорија, им се надоместуваат патните тро-
шоци за превоз со прва класа воз односно брод. 

За патување на долги релации на сведоците, вешта-
ците, преведувачите, толкувачите, стручните лица и 
службените лица им се надоместуваат и трошоците за 
легло за спиење. Височината на трошоците за легло за 
спиење се утврдува со приложување на билетот за пла-
тен превоз.  

 
Член 11 

Надоместокот за превоз не им припаѓа на сведоци-
те, вештаците, преведувачите, толкувачите, стручните 
лица и службените лица кои користат право на беспла-
тен или повластен превоз. Ако превозот е извршен со 
користење на повластица за превоз, се исплаќа надоме-
сток во височина на сторените трошоци. 

 
Член 12 

На релациите на кои не сообраќа средство во јавен 
сообраќај или не сообраќа во погодно време или ако од 
други причини не можело да се користи тоа средство, 
на сведоците, вештаците, преведувачите, толкувачите, 
стручните лица и службените лица што користеле 
сопствено возило им припаѓа надоместок за сопствено 
возило во износ од 30% од највисоката цена на гориво-
то за еден литар по изминат километар. 

Надоместокот во вид на километража припаѓа само 
ако оддалеченоста од местото на живеалиштето однос-
но престојувалиштето до местото каде што треба да се 
изврши процесното дејствие е поголема од 2 км во 
еден правец.  

Височината на надоместокот се пресметува според 
бројот на изминати километри во двата правца. 

Растојанието на релацијата за кое припаѓа надоме-
стокот на километража се утврдува врз основа на служ-
бените податоци прибавени од надлежeн орган, или врз 
основа на изјава на  сведоците, вештаците, преведува-
чите, толкувачите, стручните лица и службените лица. 

 
Член 13 

Висината на патните трошоци за користење на 
средствата за јавен превоз се утврдува врз основа на 
возниот билет. 

 
2. Надоместок на трошоците за исхрана и ноќевање 

(дневница) 
 

Член 14 
Трошоците за исхрана и ноќевање ги опфаќаат нуж-

ните трошоци за храна и ноќевање за време на престо-
јот на сведокот, вештакот, толкувачот,  преведувачот и 
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стручното лице,  надвор од неговото живеалиште од-
носно престојувалиште ако поради јавување на покана 
на судот поминал повеќе од осум часа во местото каде 
се презема дејствието сметајќи го и времето потребно 
за доаѓање во местото каде треба да ја изврши својата 
должност, како и за враќање во живеалиштето односно 
престојувалиштето.  

 
Член 15 

Висината на трошоците за исхрана и ноќевање се 
определуваат според цените за исхрана и ноќевање во 
местото на престојувањето на сведокот, вештакот, тол-
кувачот и преведувачот.  

 
Член 16 

Висината на трошоците за прехрана и ноќевање на 
сведокот, вештакот, толкувачот, преведувачот и струч-
ното лице кои се во служба во Армијата на Република 
Македонија или се припадници на Министерството за 
внатрешни работи, се определува според прописите за 
надоместок на трошоците за патување на воените лица, 
односно на припадниците на Министерството за вна-
трешни работи. 

Ако на военото лице во местото каде што е повикан 
како сведок, вештак, толкувач, преведувач или службе-
но лице му е обезбедено ноќевање во единица на Ар-
мијата на Република Македонија, му се определуваат 
само трошоците за исхрана.  

 
3. Надоместок на личен доход и загубена  

заработувачка 
 

Член 17 
Надоместок на плата, односно на загубената зара-

ботувачка заради јавување на поканата во својство на 
сведок, вештак, толкувач или преведувач им припаѓа 
на лицата кои се во работен однос, на земјоделците, за-
наетчиите и на лицата кои самостојно вршат дејност.  

 
Член 18 

За лицата кои се во работен однос надоместокот на 
плата односно загубената заработувачка се определува во 
висина на просечната месечна нето - плата исплатена во 
Република Македонија во претходните три месеци. 

На лицата во работен однос им припаѓа надоместок 
за загубен личен доход и загубена заработувачка и кога 
не отсуствувале од работа, под услов да работат во ре-
довна ноќна работа, а должноста сведок, вештак, тол-
кувач, постојан судски преведувач и стручно лице ја 
извршиле во времето кога се одмараат и се подготвува-
ат за редовна ноќна работа.  

 
Член 19 

Надоместокот за загубената заработувачка за земјо-
делците, занаетчиите и за лицата кои самостојно вршат 
дејност, се определува во износ кој не може да биде по-
мал од 400,00 денари ниту поголем од 800,00 денари 
дневно. 

Висината на надоместокот од став 1 на овој член се 
определува според загубеното време и карактерот на 
работата (занимањето) на лицето на кое му припаѓа на-
доместокот.  

Член 20 
Ако на сведокот, поради болест, телесни недостато-

ци или години на старост му е потребно лице кое го 
придружува, трошоците за придружникот се определу-
ваат согласно со одредбите од член 8 до 19 од овој 
Правилник.  

 
III. ИЗДАТОЦИ ЗА ВИЗУЕЛНО-ТОНСКО СНИМАЊЕ 

И ПРЕПИС И УВИД ВО СНИМКИТЕ 
 

Член 21 
Издатоците за визуелно-тонско снимање и препис 

на снимките, како и трошоци на увидот ги опфаќаат:  
1) трошоците за одржување и користење на опрема-

та за   визуелно-тонско снимање 
2) реален трошок за медиумот на кој се врши пре-

писот. 
 
IV.НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ НА УВИД 

 
Член 22 

Трошоците за излегување на лице место заради вр-
шење увид на учесниците во постапката чие присуство 
е задолжително, се исплатуваат според прописите за 
надоместок на патните и дневните трошоци од средс-
твата на јавниот обвинител, а се надоместуваат од 
страна на лицето задолжено да ги сноси трошоците. 

Ако времето поминато на увид надвор од простори-
ите на судот е пократко од 8 часа, за секој поминат час 
на увидот се исплатува една десетина од височината на 
дневницата, независно од бројот на завршените пред-
мети.   

 
V. ПРЕВОЗНИ ТРОШОЦИ НА ОБВИНЕТИОТ 

 
Член 23 

Издатоците за превоз на обвинетиот ги опфаќаат: 
1) трошоците направени при асистенција, и 
2) патните трошоци изразени преку вредноста на 

еден километар.  
Издатоците за превоз на обвинетиот, односно на 

лицето лишено од слобода се определуваат во рамките 
на потребните реални трошоци за превоз на обвинети-
от и се исплатуваат согласно со поднесен трошковник 
од органот кој ги презема тие дејствија.  

 
VI. ИЗДАТОЦИ ЗА ПРИВЕДУВАЊЕ НА ОБВИНЕТИОТ, 
ОДНОСНО НА ЛИЦЕТО ЛИШЕНО ОД СЛОБОДА 

 
Член 24 

Издатоците за приведување на обвинетиот, односно 
на лицето лишено од слобода се определуваат во рам-
ките на потребните реални трошоци за приведување на 
обвинетиот и се исплатуваат согласно со поднесен тро-
шковник од органот кој ги презема тие дејствија.  
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VII. ПРЕВОЗНИ И ПАТНИ ТРОШОЦИ  
НА СЛУЖБЕНИТЕ ЛИЦА 

 
Член 25 

Патните трошоци на службените лица се определу-
ваат согласно со членовите 8 до 13 од овој Правилник. 

Превозните трошоци на службените лица се опре-
делуваат во рамките на потребните реални трошоци за 
превоз кои се исплатуваат согласно со поднесен тро-
шковник од органот кој ги презема дејствијата.  

 
VIII. ИЗДАТОЦИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ОБВИНЕТИОТ 
ДОДЕКА СЕ НАОЃА ВО ПРИТВОР И ТРОШОЦИ ЗА 

ПОРОДУВАЊЕ 
 

Член 26 
Издатоците за лекување обвинет додека е во при-

твор и трошоците за породување, освен  трошоците 
што се наплаќаат од фондот за здравствено осигурува-
ње ги опфаќаат: 

1) трошоците за лекување во здравствена установа 
додека се наоѓа во притвор, 

2) трошоците за сместување и исхрана на обвинети-
от во здравствена организација за душевно болни лица 
или друга здравствена установа на психијатриско пос-
матрање заради вештачење на неговата пресметливост, 

3) трошоците за превоз на обвинетиот до здравстве-
ната организација и обратно, 

4) трошоците за породување во здравствена установа. 
Издатоците од став (1) и (2) на овој член се опреде-

луваат врз основа на документацијата од здравствената 
установа.  

 
IX. ПАУШАЛЕН ИЗНОС 

 
Член 27 

Паушалниот износ се утврдува во рамките на изно-
сите определени со пропис, со оглед на траењето и сло-
женоста на постапката и имотната состојба на лицето 
кое е должно да го плати тој износ. 

 
X. НАГРАДА И НУЖНИ ИЗДАТОЦИ  

НА БРАНИТЕЛОТ 
 

Член 28 
Надоместокот за наградата и нужните издатоци на 

бранителот се определуваат според Тарифата за награ-
да и надоместок на трошоците за работа на адвокатите 
по основ на трошковник.  

Според оваа тарифа се определува и наградата кога 
странката ја застапува  јавното правобранителство или 
друг орган или организација која има право на награда 
за застапување според адвокатската Тарифа.  

Надоместокот за нужните издатоци и загубената за-
работувачка, како и трошоците за исхрана и ноќевање 
му припаѓаат и на бранител и полномошник кој не е 
адвокат и овие износи се определуваат според одредби-
те 8 до 19 на овој Правилник. 

 
XI. НУЖНИ ИЗДАТОЦИ НА ПРИВАТНИОТ ТУЖИ-
ТЕЛ И НА НЕГОВИОТ ЗАКОНСКИ ЗАСТАПНИК,  
НАГРАДА И НУЖНИ ИЗДАТОЦИ НА НЕГОВИОТ 

ПОЛНОМОШНИК 
  

Член 29 
Издатоците за приватниот тужител, неговиот закон-

ски застапник и полномошникот ги опфаќа трошоците 
за патување и трошоците за исхрана и ноќевање кои се 
утврдуваат и одмеруваат според член 8 до16  на овој 
Правилник. 

Издатоците за  приватниот тужител што е поканет 
како сведок се определуваат согласно одредбите од 
членовите од 8 до 16 на овој Правилник. 

Надоместокот за награда на полномошникот на 
приватниот тужител се определува според Тарифата за 
награда и надоместок на трошоците за работа на адво-
катите по основ на трошковник.   
 
XII. НУЖНИ ИЗДАТОЦИ НА ОШТЕТЕНИОТ И НА 
НЕГОВИОТ ЗАКОНСКИ ЗАСТАПНИК,  НАГРАДА И 
НУЖНИ ИЗДАТОЦИ НА НЕГОВИОТ ПОЛНОМОШНИК 

 
Член 30 

Издатоците за оштетениот, неговиот законски за-
стапник и полномошникот ги опфаќа трошоците за ис-
храна и ноќевање кои се утврдуваат и одмеруваат спо-
ред член 8 до 16.  

Издатоците за  оштетениот што е поканет како све-
док се определуваат согласно со одредбите од членови-
те од  8 до 16 на овој Правилник. 

Надоместокот за награда на полномошникот на 
оштетениот се определува според Тарифата за награда 
и надоместок на трошоците за работа на адвокатите по 
основ на трошковник.  

 
XIII. ИСПЛАТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИ 

 
Член 31 

Во постапката за кривични дела за кои се гони по 
службена должност трошоците на учесниците во постап-
ката како и трошоците за патување на службените лица, 
доведување на сведокот и обвинетиот, трошоците за леку-
вање, превоз на обвинетиот и за породување се исплату-
ваат од средствата на судот што ја води постапката.  

Ако учесникот во постапката е во работен однос, 
износот за надоместокот на личниот доход и загубена-
та заработувачка ги исплатува судот по барање за ре-
фундирање. 
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Член 32 
Судот со решение ќе определи од однапред вложе-

ниот износ за плаќање на трошоците што ќе настанат 
со изведувањето на доказите, одреден износ да им се 
исплати на сведокот, вештакот, толкувачот или преве-
дувачот. 

По завршувањето на процесното дејствие судот во 
определен рок ќе ја повика странката да ја доплати раз-
ликата во износот помеѓу првобитно вложениот и по-
требниот износ за покривање на трошоците, а доколку 
вложениот износ е повисок разликата ќе се врати на 
странката. 

 
Член 33 

Судијата за сите трошоци направени во постапката 
составува трошковник на постапката, што се приложу-
ва кон списите на предметот, чии износи се земаат 
предвид при решавањето на предметот.  

Трошковник на постапката ќе состави и органот за 
внатрешни работи што ја води постапката, замолениот 
суд што го презел процесното дејствие и органот за вна-
трешни работи што го презел истражното дејствие, кои 
заедно со другите списи ќе му се достават на судот. 

Замолениот суд, односно органот пред кого се пре-
зема процесното дејствие, на учесникот во постапката 
кој е во работен однос, ќе му ги потврди податоците од 
значење за остварување на барањето за рефундација за 
исплата на надоместок за личен доход и за загубената 
заработувачка. 

Судот во својот попис на трошоците ќе ги внесе из-
носите за направените трошоци пред замолениот суд 
односно органот за внатрешни работи. 

   
Член 34 

Судот, односно државниот орган од своите пресме-
тковни средства ќе ги исплати трошоците за преземе-
ното процесно дејствие, а потоа ќе бара од судот, од-
носно органот по чие барање постапил да му ги надо-
мести трошоците доколу тие однапред не му се предви-
дени за исплатување. 

 
Член 35 

Во постапката за кривични дела за кои се гони по 
приватна тужба, трошоците однапред ги исплатува: 

1. приватниот тужител – трошоците за превоз и до-
ведување на обвинетиот и трошоците за толкување, до-
колку тоа го бара; 

2. лицето што предложило изведување на докази со 
сослушување на сведоци, вештаци, толкувачи, судски 
преведувачи, стручни лица и увид на лице место, како 
и патните трошоци на службените лица.  

Ако во оваа постапка по службена должност  е на-
редено преземање на дејствија што повлекуваат трошо-
ци, нив ќе ги сноси странката во чиј интерес се презе-
маат дејствијата што се обезбедува со давање готови 
пари во потребниот износ за исплатување на трошоци-
те. Ако дејствијата што се преземаат се во интерес на 
двете странки, ќе се определи секоја од странките да го 
сноси половина од износот. 

Ако задолжената странка не е готова да ги сноси 
трошоците, тие ќе се исплатат од средствата на судот 
што ја води постапката, а потоа ќе се надоместат од ли-
цето задолжено за нивна исплата.  

 
Член 36 

За однапред исплатените трошоци од средствата на 
судот се составува и посебен попис на трошоците, што 
се приложува кон судските списи, чии износи се земаат 
предвид при одлучувањето за трошоците во постапката. 

 
XIV. РОКОВИ 

 
Член 37 

Барањето надоместок на трошоците односно испла-
тата на наградата, учесникот во постапката и лицето 
кое помагало при вештачењето, го поднесуваат веднаш 
по извршеното дејствие, даденото објаснение односно 
помагање. 

На лицата од став 1 на овој член веднаш им се изда-
ва и потврда за времето што го поминале со учество во 
преземањето на дејството. 

Потврдата што му се издава на учесникот, на лице-
то треба да му послужи како доказ за остварување на 
правото на рефундација.  

Потврдата содржи податоци за времето поминато 
на пат од местото на живеалиштето односно престоју-
валиштето до судот и обратно и за времето на учество 
во процесното дејствие. 

Државните органи и организации кои имаат право 
на надоместок на трошоци за награда за извршеното 
вештачење или на надоместок за лечење на обвинети-
от, барањето го поднесуваат во рок од 30 дена од денот 
на извршеното врачување, односно од отпуштањето на 
обвинетиот од здравствената установа. 

Учесникот во постапката кој има право на надоме-
сток на трошоците поднесува доказ за издатоците и на-
правените трошоци.  

 
XV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 38 

Со денот на влегување во сила на овој Правилник 
престанува да важи  делот од Правилникот за надоме-
сток на трошоците во кривичната и процесната постап-
ка и постапката за стопанските престапи („Службен 
весник на Република Македонија“ број 118 април 1988 
година) со сите негови измени и дополнувања („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 27/89, 
47/89, 16/90, 1/91, 52/91, 42/92, 6/93, 1/94) кој ги уреду-
ва издатоците  направени по повод кривичната постап-
ка, од нејзиното поведување до нејзиното завршување 
и издатоците за преземени истражни дејствија пред 
истражната постапка.  

 
Член 39 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

           
03 Бр.1077/2012 ВД Претседател на Врховен суд 

19 септември 2012 година на Република Македонија, 
Скопје Милка Стефкова, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3157. 

Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 
енергетика  („Службен весник на РМ” бр. 16/2011 и 
136/11), 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, 
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, 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) и Уредбата за начинот на утврдување, пресмету-
вање и уплатување 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),  Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 22.10.2012 година, доне-
се 

 
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 43,929 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 45,346 
   
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 46,113 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 45,696 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 35,388 
  

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 83,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 85,00 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 73,50 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 62,50 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 43,280 
 
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. 
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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 0,890 
- 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 21,740 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 22,018 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,145 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,230 
 
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 23.10.2012 
година и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија. 

 
Бр. 02-1941/1  

22 октомври 2012 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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