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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2506. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 20.10.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРС-
ТВОТО ЗА ПРАВДА - УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 

САНКЦИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-

стерство за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари: 

 
- Кревет војнички (без шперплоча).......150 парчиња; 
- Душек војнички триделен...................150 парчиња; 
- Тенџере разно.........................................30 парчиња; 
- Кутлачи од 4 литри..................................5 парчиња; 
- Машини за сушење алишта.....................2 парчиња; 
-  Вага од 0,2 тони............................................1 парче; 
- Вага од 0,5тони..............................................1 парче; 
- Лажици за јадење...............................1500 парчиња. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

без надомест на трајно користење на Министерството 
за правда - Управа за извршување санкции. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дире-
кторот на Управата за извршување санкции, за правата 
и обврските на движните ствари од член 1 на оваа од-
лука кои се даваат на трајно користење. 

 Стр. 
2519. Решение за конверзија на податоците 

од катастар на земјиште во катастар 
на недвижности...................................... 9
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цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата..... 9

 Огласен дел........................................... 1-36
 

 
Член 4 

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

 
  Бр.19-5086/1                     Претседател на Владата 

20 октомври 2009 година       на Републикa Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

_______________ 
2507. 

Врз основа на член 20 и 27-а од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 20.10.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖ-
НА СТВАР – ГОРЕН АМАМ ВО КРАТОВО НА 

„МУЗЕЈ НА ГРАД КРАТОВО“ - КРАТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Општинската установа „Музеј на 

град Кратово“ од Кратово, се дава на користење нед-
вижната ствар - Горен амам на ул. „Планинска“ б.б. – 
Кратово, објект со површина од 96 м2, двор 208 м2 или 
вкупно 304 м2, евидентирана во Катастарска парцела  
477/1 за Катастарска општина Кратово, запишана во 
Имотен лист бр.2831, сопственост на Република Маке-
донија.  

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се да-
ва на трајно користење без надоместок на Општин-
ската установа „Музеј на град Кратово“ од Кратово, 
а со цел за отворање галерија на икони од Кратов-
ските цркви. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
   Бр.19-5098/1                   Претседател на Владата 

20 октомври 2009 година      на Република Македонија, 
      Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

_______________ 
2508. 

Врз основа на член 54 став 4 од Законот за земјо-
делско земјиште („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.135/07), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 20.10.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НАДОМЕ-
СТОК ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКО ЗЕМЈИШТЕ НА ДТОУП „БИМФООД“ ДООЕЛ  

ОД ПРИЛЕП 
 

Член 1 
Со оваа одлука се врши ослободување од плаќање 

надоместок за трајна пренамена на земјоделско земји-
ште во сопственост на ДТОУП „БИМФООД“ ДООЕЛ 
од Прилеп со седиште на ул.„ Александар Македон-
ски“ б.б., во катастарска општина Прилеп, место вика-
но Долно Садово, заведено во Имотен лист бр.37913, 
на катастарска парцела 3928, катастарска класа 3, кул-
тура нива, со површина 01ха 22ари 30м², за изградба на 
објект за финална обработка на земјоделски производи 
– погон за преработка на шумски плодови, овошје и зе-
ленчук. 

 
Член 2 

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

 
   Бр.19-1888/1               Заменик на претседателот  

20 октомври 2009 година    на Владата на Република  
      Скопје                                       Македонија, 
                                    Абдилаќим Адеми, с.р. 

_____________ 
2509. 

Врз основа на член 54, став 4 од Законот за земјодел-
ско земјиште („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 135/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20.10.2009 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НАДОМЕ-
СТОК ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКО ЗЕМЈИШТЕ НА ЕКОШАР ДОО ОД ТЕТОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се врши ослободување од плаќање 
надоместок за трајна пренамена на земјоделско земји-
ште во сопственост на ЕКОШАР ДОО од Тетово со се-
диште во с. Порој, во Катастарска општина Тетово, ме-
сто викано Кусијол, заведено во Поседовен лист бр. 
16332, на Катастарска парцела бр. 7202/4, 7205/2, 
7205/1, 7203, Катастарска класа 5, култура нива, со по-
вршина 01ха 26ари 75 м2, за изградба на објект за фи-
нална обработка на земјоделски производи – млекара. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 19-1889/1              Заменик на претседателот 

20 октомври 2009 година    на Владата на Република 
             Скопје                          Македонија, 
                                     Абдилаќим Адеми, с.р. 

____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
2510. 

Врз основа на член 49-г став 4 од Законот за царин-
ската управа („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 46/04, 81/05,107/07,103/08, 64/09 и 105/09), 
министерот за финансии  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТО-
ЦИТЕ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ УСЛУГИ И ПОЧЕТНА-
ТА ВИСИНА НА ЗАКУПНИНАТА НА ДЕЛОВНИ-
ОТ И РЕКЛАМНИОТ ПРОСТОР НА ГРАНИЧНИТЕ  

ПРЕМИНИ ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ 
 

Член 1 
Во Правилникот за висината на надоместоците за 

извршените услуги и почетната висина на закупнината 
на деловниот и рекламниот простор на граничните пре-
мини за патен сообраќај („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 31/09), во членот 2 став 1  во алине-
јата 5 износот: „100,00“ се заменува со износот „50,00“. 

Во ставот 3 точка 1 алинејата 3 се менува и гласи:  
„- За вкупна површина од 60м2 до 120 м2  -  900,00 

денари“ 
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По алинејата 3, се додаваат две нови алинеи кои 
гласат: 

„- За вкупна површина од 120 м2  до 200 м2 - 600,00 
денари 

- За вкупна површина над 200 м2  - 300,00 денари“. 
 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден  од 

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

 
 Бр.02-32232/1               Заменик на претседателот  

9 октомври 2009 година           на Владата и министер 
            Скопје                             за финансии, 

                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_____________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2511. 
Врз основа на член 13 став 3 од Законот за виното 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
69/2004 и 89/2008), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство донесе  
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА 
ПРИДРУЖНИОТ ДОКУМЕНТ ЗА ПРОИЗВОДИ 
ОД ГРОЗЈЕ И ВИНО И СОДРЖИНАТА И ФОР-
МАТА НА ВЛЕЗНИТЕ И ИЗЛЕЗНИ РЕГИСТРИ ЗА 

ПРОИЗВОДИ ОД ГРОЗЈЕ И ВИНО 
 

Член 1 
Во Правилникот за содржината и формата на при-

дружниот документ за производи од грозје и вино и со-
држината и формата на влезните и излезни регистри за 
производи од грозје и вино („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 117/08 и 40/09) членот 2-а се 
менува и гласи: 

   
„Член 2-а 

Придружен документ за извоз на вино и производи 
од вино во Европската унија 

  
Придружниот документ за извоз на вино и произво-

ди од вино во земјите членки на Европската унија се 
издава на образец VI 1 во А4 формат на 80 грамска 
хартија. Секој придружен документ има единствен 
претходно отпечатен сериски број. 

Придружниот документ од став 1 на овој член содр-
жи: 

- Име и презиме на извозникот, доколку е физичко 
лице, односно, назив, доколку е правно лице,  

- Име и презиме на примателот, доколку е физичко 
лице, односно, назив, доколку е правно лице,  

- Податоци за начинот на транспорт,  
- Опис на производот,  
- Податоци за местото на истовар,  
- Количество на производот,  
- Број на шишиња,  
- Податоци од хемиската анализа на производот.  
Податоците на придружниот документ од став 1 на 

овој член се испечатени на еден од официјалните јази-
ци на Европската унија и на македонски јазик.  

Придружниот документ за извоз на вино и произво-
ди од вино во земјите членки на Европската унија се 
издава во пет копии, од кои по една копија  задржуваат 
испраќачот, Државниот инспекторат за земјоделство, 
Царинската управа на Република Македонија, примате-
лот и една копија го придружува производот за време 
на транспортот.  

Државниот инспектор за земјоделство, на барање 
на извозникот на вино и производи од вино, го попол-
нува и издава придружниот документ за извоз на вино 
и производи од вино во земјите членки на Европската 
унија пред почетокот на транспортот. Делот на при-
дружниот документ за извоз на вино и производи од 
вино во земјите членки на Европската унија во врска со 
хемиската анализа го пополнува и потпишува акреди-
тирана лабораторија овластена за вршење на енолошки 
испитувања и анализи, по што придружниот документ 
го потпишува и потврдува Државниот инспекторат за 
земјоделство. “ 

 
Член 2 

Образецот на придружниот документ за извоз на 
вино и производи од вино во земјите членки на Европ-
ската унија се заменува со нов Образец кој е даден во 
Прилог и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
  Бр. 08-10953/3                              

23 септември 2009 година             Министер, 
              Скопје                     Љупчо Димовски, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
2512. 

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 95/2005, бр. 25/2007 и 7/2008), постапувајќи 
по Барањето на Друштвото за производство на произ-
води со посебна намена 11 Октомври-Еурокомпозит 
АД Прилеп за давање одобрение за издавање долгороч-
ни хартии од вредност - втора емисија на акции по пат 
на приватна понуда, Комисијата за хартии од вредност 
на седницата одржана на ден 19.10.2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛ-
ГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА 

ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. На Друштвото за производство на производи со 

посебна намена 11 Октомври-Еурокомпозит АД При-
леп се дава одобрение за издавање на долгорочни хар-
тии од вредност по пат на приватна понуда - втора еми-
сија на 1.692.245 обични акции во износ од 8.652.450 
евра односно 529.234.811 денари, согласно Одлуката 
бр. 02-3522/1 на 11 Октомври-Еурокомпозит АД При-
леп за зголемување на основната главнина со непарич-
ни влогови, односно конверзија на побарувањето во 
траен влог по пат на втора емисија на акции, донесена 
на ден 28.07.2009 година од Собранието на акционери 
на Друштвото. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката за зголемување на 
основната главнина на 11 Октомври-Еурокомпозит АД 
Прилеп по пат на втора емисија на акции, донесена на 
ден 28.07.2009 година од Собранието на акционери на 
Друштвото. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 (осум) де-
на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис 
зголемувањето на основната главнина во Трговскиот 
регистар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-
тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-
нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 
во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 5 (пет) ра-
ботни дена од регистрацијата на акциите во депозита-
рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 
вредност да достави доказ дека е извршен упис на ак-
циите. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

7. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 07-2706/4          Комисија за хартии од вредност 

19 октомври 2009 година             Претседател, 
       Скопје           Марина Наќева Кавракова, с.р. 

____________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
2513. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕД-

ВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Ново Село Ш - Општина Штип.   

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за КО Ново Село Ш, востановен според Законот за пре-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр. 34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-16626/1 

22 октомври 2009 година                     Директор, 
      Скопје                  Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
2514. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕД-

ВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Штип - Општина Штип. 
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Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Штип, востановен според Законот за пре-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр.34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-16627/1 

21 октомври 2009 година                    Директор, 
      Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
2515. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Штип 6 - Општина 
Штип. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 15-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Штип 6, востановен според Законот за премер и ка-
тастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” бр. 
34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-16628/1 

21 октомври 2009 година                   Директор, 
       Скопје                          Љупчо Георгиевски, с.р. 

_____________ 
2516. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕД-

ВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Трново - Општина Битола. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Трново, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр.34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-16629/1 

21 октомври 2009 година                    Директор, 
      Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 

_____________ 
2517. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Трново - 
Општина Битола. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
дел од КО Трново, востановен според Законот за пре-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр.34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-16630/1 

21 октомври 2009 година                    Директор, 
      Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 

_____________ 
2518. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Раштани - 
Општина Кичево. 
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Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
дел од КО Раштани, востановен според Законот за пре-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр.34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-16631/1 

21 октомври 2009 година                    Директор, 
      Скопје                 Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
2519. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕД-

ВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Раштани - Општина Кичево. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Раштани, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр.34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-16632/1 

21 октомври 2009 година                   Директор, 
       Скопје                          Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

2520. 
Врз основа на член 19, алинеја 7 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ” бр. 63/06, 36/07 и 
106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен вес-
ник на РМ” бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 
96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на 
додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 
59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за жи-
вотната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, на седницата одржана на 26.10.2009 годи-
на, 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 26,367 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98       до 27,603 
   
б) Дизел гориво                       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                   до 26,333 
   
в) Масло за горење                      ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                       до 25,751 
 
г) Мазут             ден/кг 
- М-1 НС                                                        до 22,527 

 
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 61,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98             до 63,00 
 
б) Дизел гориво           ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)           до 50,00 
 
в) Масло за горење          ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)        до 38,50 
   
г) Мазут             ден/кг 
- М-1 НС               до 27,231 
 
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 
ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит 
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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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати 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 акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини          ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95         до 21,971 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98         до 22,007 
 
б) Дизел гориво          ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 12,310 
 
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 5 

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 
2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој по-
одделен нафтен дериват од секоја ценовна група изне-
суваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот  на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 00,01 часот на 
27.10.2009 година. 

 
        Бр. 02-2376/1                            
26 октомври 2009 година                   Претседател, 

      Скопје                                 Димитар Петров, с.р. 
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