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543. Правилник за изменување и допо

нување на Правилникот за утврдув
ње на посебните специјалности о
особено значење за Армијата на Р
публика Македонија, работните мес
(должностите) и висината на износ
на додатокот на платата 

А

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

543. 
Врз основа на член 155 од Законот за служ

мијата на Република Македонија (�Службен
РМ� бр. 62/02, 98/02, 25/03 и 71/03), министе
брана донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
ВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОС
СПЕЦИЈАЛНОСТИ ОД ОСОБЕНО ЗНАЧ
АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОН
БОТНИТЕ МЕСТА (ДОЛЖНОСТИТЕ) И В
ТА НА ИЗНОСОТ НА ДОДАТОКОТ НА П

 
Член 1 

Во Правилникот за утврдување на посебн
јалности од особено значење за Армијата на 
Македонија, работните места (должностите)
та на износот на додатокот на платата (�Слу
ник на Република Македонија� бр.40/03 и 
членот 3, точка 4, потточката 4.3. се менува и

�4.3. Припадници на Полкот за специјални о
- командант на: Полкот за специјални опе

талјонот за специјални операции и ренџерск
јон���...........................................................4

- заменик командант во Полкот за специјални
припадници на чети за специјални операции.......4

- началник на штаб во: Полкот за специјал
ции, баталјонот за специјални операции и ре
баталјон; припадници на ренџерски чети�..3

- припадници на команди и штабови во 
специјални операции, баталјонот за специјал
ции и ренџерскиот баталјон; припадници на
чети во Полкот за специјални операции, бат
С О Д Р Ж И Н

Стр. 
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 Стр. 
544. Решение за ставање во примена на 

установен катастар на недвижности 2 
545. Одлука за определување највисоки 

цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата..... 2 

  
Огласен дел........................................... 1-60

 
 специјални операции и ренџерскиот баталјон и припад-

ници на чета за логистичка поддршка во Полкот за спе-
цијални операции��.....................................320 бодови  ба во Ар-

 весник на 
рот за од-

- новопримени припадници во Полкот за специјал-
ни операции, во првите шест месеци по приемот во 
службата���.��....................................140 бодови.� 
Потточките 4.4. и 4.5., се бришат. 

НА ПРА-
ЕБНИТЕ 
ЕЊЕ ЗА 
ИЈА, РА-
ИСИНА-
ЛАТАТА 

Во точката 6, по потточката 6.2., се додаваат две но-
ви потточки 6.3. и 6.4., кои  гласат: 

�6.3.  Припадници на воената полиција  
- командант на бВП, к-дир на чета во ВП, заменик 

к-дир на чета на ВП,  к-дир на вод на ВП, к-дир на од-
деление на ВП, к-дир на одд. за сузбивање на кримина-
литетот во одбраната,  к-дир на вод за техничка зашти-
та и обезбедување, к-дир на одд. за техничка заштита и 
к-дир на одд. за противдиверзиона заштита..150 бодови ите специ-

Република 
 и висина-
жбен вес-
79/03), во 
 гласи: 

- Началник на штаб на бВП, штаб, останати во коман-
дата, останати во командата во чета на ВП, останати во во-
дови и одделенија на ВП, останати во одд.за сузбивање на 
криминалитетот во одбраната, извршител и помошник из-
вршител  за техничка заштита и извршител и помошник из-
вршител за противдиверзиона заштита..................110 бодови перации  

рации, ба-
иот батал-
30 бодови 

6.4. Припадници на извидувачки единици 
- командант, командир на чета, командир на вод, 

командир  на одделение.....................................90 бодови  
 операции, 
10 бодови 

- заменик командант, штаб, останати во командата, ко-
манда на чета, припадници на одделенија.........50 бодови.�   ни опера-

нџерскиот 
70 бодови  

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавува-

њет  во �Службен весник на Република Македонија�.  о Полкот за 
ни опера-

 командни 
алјонот за 

     Бр. 01-936/8                    Министер за одбрана, 
9 мај 2005 година          Јован Манасијевски с.р. 
         Скопје 
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ  
544. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
нио  завод за геодетски работи, донесува т 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 

КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Лазаровци-Оп-
штина Кичево. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Лазаровци, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето (�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78).  
    Бр. 09-3390/1                          Директор,  
13 мај 2005 година            Бисера Јакимовска, с.р.  

   Скопје  
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
545. 
Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енергети-

ка (�Службен весник на РМ� бр. 47/97, 40/99, 98/00, 
94/02 и 38/03), член 28 од Законот за акцизите (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02 и 
24/03), 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 и 21/03), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 16.05.2005 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 нафтени деривати 
такашто највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:   
а) Моторни бензини                                     ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                               до 21,272 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)       до 21,091 
-  БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)     до 21,515 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
-  Д (ДИЗЕЛ)                                               до 22,474 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                      до 22,832 
г) Мазут                                                        ден/кг. 
- М - 1 (М)                  до 13,837 
- М - 2                    до 13,813 

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: 
А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА 

НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:   
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                 до 59,00 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         до 55,50 
-  БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)       до 56,00 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
-  Д (ДИЗЕЛ)                                                 до 45,50 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                        до 35,00 
г) Мазут                                                        ден/кг. 
- М - 1 (М)                  до 16,918 
- М - 2                    до 16,889 

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 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:  

НАФТЕН ДЕРИВАТ 
(2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(4 ГРУПА
НА ЦЕНИ)
ден/лит 

МБ-96 (ПРЕМИУМ) 58,50 58,00 57,50 
БМБ-90 
(БЕЗОЛОВЕН 
РЕГУЛАР) 55,00 54,50 54,00 
БМБ-95 
(БЕЗОЛОВЕН 
ПРЕМИУМ) 55,50 55,00 54,50 
Д-ДИЗЕЛ 45,00 44,50 44,00 
ЕЛ-ЕКСТРА ЛЕСНО 34,50 34,00 33,50  
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по 
една од цените утврдени за тој дериват во една од групите 
на цени определени согласно оваа одлука. 
Цените од сите четири ценовни групи формирани 

согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-1 и 
М-2, важат франко пумпна станица, а цените на мазутот М-
1 и М-2 важат франко производител во земјата. 
Во цените од сите четири ценовни групи формирани 

согласно став 1 на овој член, освен во цените за мазутот М-1 
и М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,40 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 акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа:  
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                    25,128 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)            22,343 
-  БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)          22,343 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
-  Д (ДИЗЕЛ)                                                    12,485 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
-  екстра лесно (ЕЛ)                                             3,229 
г) Мазут                                                         ден/кг. 
- М - 1 (М)                    0,100 
- М - 2                      0,100 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 

од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поод-
делен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:   

НАФТЕН 
ДЕРИВАТ 

(1 ГРУПА
НА ЦЕНИ)
ден/лит 

(2 ГРУПА
НА 

ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА
НА 

ЦЕНИ) 
ден/лит 

(4 ГРУПА
НА 

ЦЕНИ) 
ден/лит 

МБ-96 
(ПРЕМИУМ) 3,200 2,776 2,353 1,929 
БМБ-90 
(БЕЗОЛОВЕН 
РЕГУЛАР) 3,200 2,776 2,353 1,929 
БМБ-95 
(БЕЗОЛОВЕН 
ПРЕМИУМ) 3,200 2,776 2,353 1,929 
Д-ДИЗЕЛ 3,200 2,776 2,353 1,929 
ЕЛ-ЕКСТРА 
ЛЕСНО 3,200 2,776 2,353 1,929 
МАЗУТ М-1 0,400 0,400 0,400 0,400 
МАЗУТ М-2 0,400 0,400 0,400 0,400  

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во �Службен весник на Република Македонија�, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 17.05.2005 година.  
      Бр. 02-424/1                                    Претседател, 
16 мај 2005 година                 Славе Ивановски, с.р.    
         Скопје 
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www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860,  +389-2-3298-769.   
Телефакс: +389-2-3112-267.   
 
Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари. 
�Службен весник на Република Македонија� излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.  Број за ДДВ МК:  4030987108771. 
Депонент:  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје. 

 


