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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
697.

УКАЗ бр. 38
Од 8 февруари 2013 година

Врз основа на член 18 став 1 точка 12 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
број 42/2001, 5/2003 и 58/2006)

СЕ  ОТПОВИКУВА 
од функцијата одбранбено аташе во Париз, Република Франција

полковник  ЈАКУПИ Кадри ЕНВЕР
лична ВЕС: 32139,  ЕМБГ: 2107958450008

Министерот за одбрана ќе го изврши овој Указ.

Овој Указ влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Маке-
донија“.

Бр. 07-191/1 Претседател
8 февруари 2013 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
698.

Врз основа на член 56 став 1 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/2010, 23/2011, 53/2011, 44/2012 и 168/2012), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 5.2.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ОД ДЕЛОТ НА АКЦИЗАТА 

ОД  ДЕРИВАТИ ОД НАФТА

Член 1
Со оваа одлука се утврдува висината на средствата од делот на акцизата од деривати од нафта кои ќе се рас-

пределуваат на Јавното претпријатие за државни патишта.

Член 2
Висината на средствата од делот на акцизата од деривати од нафта кои се распределуваат на Јавното прет-

пријатие за државни патишта изнесува 20% од акцизата од деривати од нафта.

Член 3
Износот на средствата утврдени согласно член 2 од оваа одлука од Буџетот на Република Македонија се уп-

латуваат на сметка на Јавното претпријатие за државни патишта.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“.

Бр. 41-896/1 Заменик на претседателот
5 февруари 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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699.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011 и 95/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 
8.2.2013 година, донесе

                                                                              
О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА АВТОПАТСКО 

РЕШЕНИЕ „МИЛАДИНОВЦИ-СВЕТИ НИКОЛЕ-ШТИП”

Член  1
Со оваа  одлука се дава  согласност за  трајна  пренамена  на земјоделско  во  градежно земјиште, за одобру-

вање Проект за инфраструктура, за автопатско решение „Mиладиновци-Свети Николе-Штип” со вкупна повр-
шина на земјиштето во планскиот опфат од 3752100 м2.

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена со вкупна површина од 2741205м2 

согласно Список на индикации за катастарските парцели издадени од Агенцијата за катастар на недвижности 
ги има следните катастарски индикации:
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“.

Бр.  41-187/1 Претседател на Владата
8 февруари 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
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700.
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 5.2.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИС-
ТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО 

И АДМИНИСТРАЦИЈА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за одбрана му престанува користењето на нед-
вижните ствари:

- деловни простории во вкупна површина од 130 м2, 
лоцирани на Катастарска парцела бр. 77, Катастарска 
општина Кисела Вода 2, евидентирано во Имотен лист 
бр. 49449, ул. „Булевар Јане Сандански“ број 61 Скоп-
је, сопственост на Република Македонија.

Член 2
Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се да-

ваат на трајно користење без надомест на Министер-
ството за информатичко општество и администрација.

Член 3
Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 

на оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за 
одбрана и Министерството за информатичко општес-
тво и администрација, во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-319/1 Заменик на претседателот
5 февруари 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

___________

701.
Врз основа на член 81, став 3 од Законот за конце-

сии и други видови на јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 
139/08, 64/09 и 52/10), а во врска со член 58 од Законот 
за концесии и јавно приватно партнерство („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
5.2.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛИ 
ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ БР. 12-7348/2 ОД 
16.7.2009 ГОДИНА И ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН 
НА ДОГОВОРОТ ЗА ПРЕНОС НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА БР.12-7987/2 ОД 10.11.2010 ГОДИНА, 

ЗА ЛОКАЦИЈАТА БР. 136 Р.ОТЉАНСКА

Член 1
Со оваа одлука се прогласува едностран раскин на 

Договорот за концесија за вода за изградба на мали хи-
дроелектрични централи бр. 12-7348/2 од 16.7.2009 го-
дина и едностран раскин на Договорот за пренос на до-
говорот за концесија бр. 12-7987/2 од 10.11.2010 годи-
на, склучен помеѓу Владата на Република Македонија 
како концедент и ЕМК ДООЕЛ Мали Хидроелектрани 
како Концесионер, поради тоа што Концесионерот не 
отпочнал со изградба на малата хидроелектрична цен-
трала во рокот утврден во член 13, став (1) во Догово-
рот за концесија за вода за изградба на мали хидроеле-
ктрични централи.

Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен 

спор пред Управниот суд на Република Македонија, во 
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

          Бр. 41-490/1                   Заменик на претседателот
5 февруари 2013 година          на Владата на Република
               Скопје                                  Македонија,
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

702.
Врз основа на член 81 став 3 од Законот за концесии 

и други видови на јавно приватно партнерство („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 139/08, 
64/09 и 52/10), а во врска со член 58 од Законот за 
концесии и јавно приватно партнерство („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 6/12), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 5.2.2013 
година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛИ 
ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ СО БР. 12-
7348/11 ОД 16.7.2009 ГОДИНА И ЗА ЕДНОСТРАН 
РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА ПРЕНОС НА ДОГО-
ВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА БР. 12-7987/11 ОД 10.11.2010 
ГОДИНА, ЗА ЛОКАЦИЈАТА БР. 261 Р. ОБЕДНИЧКА

Член 1
Со оваа одлука се прогласува едностран раскин на 

Договорот за концесија за вода за изградба на мали хид-
роелектрични централи бр. 12-7348/11 од 16.7.2009 го-
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дина и едностран раскин на Договорот за пренос на До-
говорот за концесија бр. 12-7987/11 од 10.11.2010 годи-
на, склучен помеѓу Владата на Република Македонија 
како Концедент и ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани 
како Концесионер, поради тоа што Концесионерот не 
отпочнал со изградба на малата хидроелектрична цен-
трала во рокот утврден во член 13 став (1) во Догово-
рот за концесија за вода за изградба на мали хидроелек-
трични централи.

Член 2
Против оваа одлука може да се покрене управен 

спор пред Управниот суд на Република Македонија, во 
рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-490/2 Заменик на претседателот
5 февруари 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

___________
703.

Врз основа на член 27-а став (1) од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 5.2.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ – УПРАВА ЗА 

ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ

Член 1
Со оваа одлука на Акционерското друштво за стопа-

нисување со деловен простор во државна сопственост – 
Скопје му престанува правото на користење на дел од 
недвижна ствар која се наоѓа на бул. „Партизански 
одреди“ бр. 109, на КП бр. 1587 КО Карпош, во зграда 
број 1, со намена на зграда и други објекти Б4, во влез 
2 и тоа деловна просторија на приземје во површина од 
171 м2, запишана во Имотен лист бр. 53697, сопстве-
ност на Република Македонија.

Член 2
Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се да-

ваат на трајно користење без надомест на Министерс-
твото за финансии – Управа за имотно-правни работи 
за потребите на Подрачното одделение за првостепена 
управна постапка – Карпош.

Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Акционерското 
друштво за стопанисување со деловен простор во др-
жавна сопственост – Скопје и Министерството за фи-
нансии – Управа за имотно-правни работи, во рок од се-
дум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлу-
ка.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-694/1 Заменик на претседателот
5 февруари 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

___________
704.

Врз основа на член 13 алинеја 3 од Законот за ре-
визија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 158/2010 и 135/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 5.2.2013 година, 
донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ ЗА 
ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
РАБОТИ НА РЕВИЗИЈА НА ДРУШТВА ЗА РЕВИЗИ-
ЈА, ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР–ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ 

И НА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифни-
кот за издавање лиценца за работа за вршење на ра-
боти на ревизија на друштва за ревизија, овластен ре-
визор – трговец поединец и на овластени ревизори, 
донесен од Советот за унапредување и надзор на ре-
визија, на седницата одржана на 16.11.2012 година, 
под бр. 01-78/2.

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

Бр. 41-755/1 Заменик на претседателот
5 февруари 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

705.
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 
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), За-
конот за животната средина („Службен весник на 
РМ“ бр. 53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, 
пресметување и уплатување на надоместокот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати што се 
плаќаат при увоз и/или производство на нафтени дери-
вати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11),  Ре-
гулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.2.2013 година, 
донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОД-
ДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГ-

ЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од на-

фта можат да ги формираат цените на одделни нафтени 
деривати така што највисоките производни цени да из-
несуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 44,477
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 45,843

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 44,422

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 44,001

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 35,090

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 84,00
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 85,50

б) Дизел гориво                                                                                                   ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 71,50

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 60,50

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 42,928

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 
деривати можат да ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од 
точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕ-
НИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит по-
ниски (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:

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.



11 февруари 2013 Бр. 22 - Стр. 39

 Цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен цената за мазу-
тот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената 
на мазутот 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 мазу-
тот 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 задолжи-
телни резерви на нафта и нафтени деривати кои сог-
ласно Законот за задолжителни резерви на нафта и 
нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени 
со овој закон при увоз и/или производство на нафте-
ни 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 22,040
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 21,944

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,142

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 12.2.2013 го-
дина и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-263/1
11 февруари 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
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Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 242  од  Законот за оп-шта 
управна постапка  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/05, 110/08 и 51/11), член 22 и 48 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11 и 136/11), Известувањето на Др-жавниот паза-
рен инспекторат бр.07-93/1 и Записникот за извршен инспекциски надзор бр. 08155-8 од 25.1.2013 година на седни-
цата одржана на 11.2.2013 година, донесе 

О Д Л У К А

1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и гори-ва 
за транспорт на  Друштвото  за производство, трговија и услуги „ПУЦКО ПЕТРОЛ“ увоз - извоз ДОО с.Ижи-ште - 
Македонски Брод, донесена од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија со Одлука УП-1 
бр. 11-11 од 13.4.2011 година и објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/2011 годи-на, не се 
одзема.

2. Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со сурова нафта, нафтени дери-ва-
ти, биогорива и горива за транспорт УП-1 бр. 11-11 од 13.4.2011 година и објавена во „Службен весник на Ре-пуб-
лика Македонија“ бр. 54/2011 година  останува во сила. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ и на web страната на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

  
УП-1 бр. 11-126/12

11 февруари 2013 година Претседател,
Скопје Димитар Петров, с.р.
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