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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1950. 
Врз основа на член 12 став (1), а во врска со член 16 

став (2), член 158 став (1) и член 159 од Изборниот за-
коник (“Службен весник на Република Македонија” 
број 40/2006), претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, на 30 октомври 2006 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБО-
РИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА-

ТА САРАЈ И ЗА ГРАДОНАЧАЛНИК НА  
ОПШТИНАТА САРАЈ 

 
I 

Се распишуваат предвремени избори за членови на 
Советот на општината Сарај и за градоначалник на оп-
штината Сарај. 

II 
Изборите ќе се одржат на 14 јануари 2007 година. 

 Стр.
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трет оператор на јавни мобилни кому-
никациски мрежи и услуги како и за 
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оператори на јавни мобилни комуни-
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1953. Решение за давање одобрение за из-
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вредност по пат на приватна понуда... 4 

1954. Одлука за определување највисоки 
цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата…. 5 

1955. Решение за ставање во примена на 
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1956. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности.... 6 

 Огласен дел........................................... 1-40 
 

III 
Роковите за извршување на изборните дејствија 

почнуваат да течат со денот на влегувањето во сила на 
ова решение. 

IV 
Со денот на објавувањето на ова решение во 

“Службен весник на Република Македонија” се става 
вон сила Решението за распишување на предвремени 
избори за градоначалник на општината Сарај, број 08-
3180/1 од 7 септември 2006 година (“Службен весник 
на Република Македонија” број 96/2006). 

 
V 

Ова решение влегува во сила на 6 ноември 2006 го-
дина, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
    Бр. 08-3963/1           Претседател 

30 октомври 2006 година   на Собранието на Република 
        Скопје        Македонија, 

  Љубиша Георгиевски, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1951. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), а во врска со 
стратегиските определби за ефективно користење на радио-
фреквенциите како ограничен природен ресурс и стимули-
рањето на транспарентниот и конкурентниот пристап на 
пазарот за операторите на електронски комуникациски 
мрежи, на предлог на Агенцијата за електронски комуника-
ции, Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 28.10.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИС-
КИТЕ ОПСЕЗИ КОИ ЌЕ СЕ ДОДЕЛАТ НА ТРЕТ 
ОПЕРАТОР ЗА ЈАВНА МОБИЛНА КОМУНИКА-
ЦИСКА УСЛУГА КАКО И ДОДЕЛУВАЊЕ НА РА-
ДИОФРЕКВЕНЦИСКИ ОПСЕЗИ НА ПОСТОЈНИ-

ТЕ ОПЕРАТОРИ ЗА ЈАВНА МОБИЛНА  
КОМУНИКАЦИСКА УСЛУГА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се определуваат радиофреквенци-
ските опсези од радиофреквенцискиот спектар чија на-
мена согласно програмските - планските документи на 
Агенцијата за електронски комуникации е утврдена за 
доделување и користење по спроведена постапка на ја-
вен тендер на трет оператор за јавна мобилна комуни-
кациска услуга, како и доделување на одредени радио-
фреквенциски опсези на постојните оператори за јавна 
мобилна комуникациска услуга, на нивно барање. 

 
Член 2 

За доделување на користење на третиот оператор за 
јавна мобилна комуникациска услуга се определуваат 
два фреквентна опсега и тоа: 

- DCS 1800 
2X25 MHz: A (1710-1735 MHz) и A`(1805-1830 MHz) и 
- Extended GSM 900 
2X10 MHz (880-890 MHz/925-935 MHz). 
 

Член 3 
За доделување на користење на постојните операто-

ри на јавна мобилна комуникациска услуга се опреде-
луваат два фреквентна опсега и тоа: 

- DCS 1800 
2x12,5 MHz: C1 (1760-1772,5 MHz) и C1`(1855-

1867,5 MHz) 
2x12,5 MHz: C2 (1772,5-1785 MHz) и C2`(1867,5-

1880 MHz). 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

        Бр. 19-5321/2            Претседател на Владата 
28 октомври 2006 година       на Република Македонија, 
             Скопје                   Никола Груевски, с.р. 

1952. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06) и 
член 62, став 3 од Законот за електронски комуникации 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
13/05), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 28.10.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ПОЧЕТНИОТ 
ИЗНОС НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА РАДИО-
ФРЕКВЕНЦИИТЕ, КАКО ЕДНОКРАТЕН НАДО-
МЕСТОК ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИТЕ 
 

Член 1 
Се дава согласност на почетниот износ на пазарната 

вредност на радиофреквенциите, како еднократен на-
доместок за добивање на одобрение за користење на 
радиофреквенциите како ограничен ресурс, предложен 
од Агенцијата за електронски комуникации. 

 
Член 2 

Почетниот износ на пазарната вредност на радио-
фреквенциите, како еднократен надоместок за добива-
ње на одобрение за користење на радиофреквенциите 
на третиот оператор на јавна мобилна комуникациска 
услуга изнесува 5.000.000 евра. 

Почетниот износ на пазарната вредност на радиофре-
квенциите, како еднократен надоместок за добивање на 
одобрение за користење на радиофреквенциите на постој-
ните јавни мобилни комуникациски оператори изнесува 
2.000.000 евра по радиофреквенциски опсег. 

 
Член 3 

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

  
        Бр. 19-5321/1            Претседател на Владата 
28 октомври 2006 година       на Република Македонија, 
             Скопје               Никола Груевски, с.р. 

___________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ 

116. 
Врз основа на член 14 точка а) а во врска со член 

62, став 2 од Законот за електронските комуникации 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 
13/2005) и Одлуката за определување на радиофреквен-
циските опсези кои ќе се доделат на трет оператор за 
јавна мобилна комуникациска услуга, како и доделува-
ње на радиофреквенциски опсези на постојните опера-
тори за јавна мобилна комуникациска услуга („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 112/2006) и 
Одлуката за давање на согласност на почетниот износ 
на пазарната вредност на радиофреквенциите, како ед-
нократен надоместок за добивање на одобрение за ко-
ристење на радиофреквенциите („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 112/2006), Комисијата, ка-
ко орган на Агенцијата за електронски комуникации, 
на состанокот одржан на ден 28.10.2006 година, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ТЕНДЕР ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РА-
ДИОФРЕКВЕНЦИИ ЗА ТРЕТ ОПЕРАТОР НА ЈАВ-
НИ МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И УС-
ЛУГИ КАКО И ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИ-
ЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ЗА 
ПОСТОЈНИТЕ ОПЕРАТОРИ НА ЈАВНИ МОБИЛНИ  

КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И УСЛУГИ 
 

Член 1 
Се распишува јавен тендер за доделување на одо-

брение за користење на радиофреквенции за трет опе-
ратор на јавни мобилни комуникациски мрежи и услу-
ги како и за доделување на одобренија за користење на 
радиофреквенции на постојните оператори на јавни мо-
билни комуникациски мрежи и услуги. 

 
Член 2 

(1) Предмет на јавниот тендер е доделување на 
одобрение за користење на радиофреквенции на трет 
оператор за обезбедување на јавни мобилни комуни-
кациски мрежи и услуги на целата територија на Ре-
публика Македонија од следните радиофреквенци-
ски опсези: 

 
- DCS 1800, 
2x25MHz: A(1710-1735MHz) и A’(1805-1830MHz) и 
 
- Extended GSM 900 
2x10 MHz: (880-890MHz/925-935MHz) 
 
(2) Предмет на јавниот тендер е и доделување на 

одобрение за користење на радиофреквенции на по-
стојните оператори на јавни мобилни комуникациски 
мрежи и услуги од следните радиофреквенциски опсе-
зи: 

 
- DCS 1800, 
2x12,5MHz: C1 (1760-1772,5MHz) и C1’ (1855-

1867,5MHz)  
2x12,5MHz: C2 (1772,5-1785MHz) и C2’ (1867,5-

1880MHz). 
 

Член 3 
(1) Право на учество на јавниот тендер за фреквен-

циите од член 2 став 1 од оваа одлука имаат домашни и 
странски оператори на јавни мобилни комуникациски 
мрежи и услуги кои ги исполнуваат следните услови: 

- да имаат најмалку 2 милиони корисници на јавни 
мобилни комуникациски услуги; 

- да имаат вкупен годишен приход во последните 2 
години, т.е. во 2004 и 2005 година, поголем од 300 ми-
лиони евра годишно; 

(2) Право на учество на јавниот тендер за фреквен-
циите од член 2 став 2 од оваа одлука имаат постојните 
оператори на јавни мобилни комуникациски мрежи и 
услуги во Република Македонија. 

  
Член 4 

Одобренијата за користење на радиофреквенциите 
што се предмет на овој тендер се издаваат за време од 
10 години, со можност за продолжување за најмалку 

уште 10 години, по барање на носителот на одобрение-
то и доколку се исполнети условите за користење на 
радиофреквенциите. 

 
Член 5 

(1) Критериуми за избор на најповолен понудувач 
за трет оператор за јавни мобилни комуникациски мре-
жи и услуги се: 

- цената на услугите што ќе ги нуди третиот опера-
тор на јавни мобилни комуникациски услуги во нацио-
налниот сообраќај (ќе се вреднува со 50 поени); 

- висината на еднократниот надоместок за добива-
ње на одобрение за користење на радиофреквенциите 
(ќе се вреднува со 25 поени); 

- бонитетот на понудувачот согласно активата на 
консолидираниот биланс и неговата рангираност сог-
ласно бројот на корисниците и вкупниот приход (ќе се 
вреднува со 25 поени). 

(2) Критериумите од став 1 на овој член ќе бидат 
подетално разработени во тендерската документација. 

(3) Критериум за избор на најповолен понудувач  
од постојните оператори на јавни мобилни комуника-
циски мрежи и услуги е: 

- висината на еднократниот надоместок за добива-
ње на одобрение за користење на радиофреквенциите. 

 
Член 6 

(1) Понудувачот за трет оператор на јавни мобилни 
комуникациски мрежи и услуги треба да даде писмена 
изјава дека ќе започне со работа во рок од 6 месеци од 
денот на добивањето на одобрението за користење на 
радиофреквенциите и по една година ќе обезбеди 30% 
покриеност, по две години 50% покриеност, а по чети-
ри години 90% покриеност од населението на Републи-
ка Македонија. 

(2) Понудувачот од став 1 на овој член треба да до-
стави банкарска гаранција од првокласна светска банка 
во износ од 10% од висината на понудениот износ. 

 
Член 7 

(1) Почетниот износ на пазарната вредност на ради-
офреквенциите, како еднократен надоместок за добива-
ње на одобрение за користење на радиофреквенциите 
за трет оператор на јавни мобилни комуникациски мре-
жи и услуги изнесува 5.000.000 (пет милиони) евра. 

(2) Почетниот износ на пазарната вредност на ради-
офреквенциите, како еднократен надоместок за добива-
ње на одобрение за користење на радиофреквенциите 
за постојните оператори на јавни мобилни комуника-
циски мрежи и услуги изнесува 2.000.000 (два милио-
ни) евра по радиофреквенциски опсег. 

 
Член 8 

(1) Рокот за доставување на понудите е 75 (седум-
десет и пет) дена од денот на објавување на тендерот 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

(2) Понудите и придружната документација треба 
да се достават во еден оригинален примерок во писме-
на форма на македонски јазик, а техничките термини 
можат да бидат на англиски јазик, потпишани и завере-
ни од одговорното лице на понудувачот. 

(3) Понудата треба да се достави во затворен коверт 
во кој треба да се стават два затворени и запечатени ко-



Стр. 4 - Бр. 112 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 октомври 2006 
 

верти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и 
носи ознака “ПОНУДА”, а другиот внатрешен коверт 
ја содржи документацијата и носи ознака “ДОКУМЕН-
ТАЦИЈА”. 

(4) На предната страна на ковертот на горниот лев 
агол треба да биде испечатен текст “НЕ ОТВОРАЈ”, 
бројот кој се однесува на тендерот и шифра на понуду-
вачот, а во средината на ковертот адреса на која треба 
да се достави понудата. 

 
Член 9 

(1) Јавното отворање на понудите ќе се изврши во 
просториите на Агенцијата на електронски комуника-
ции на 17.01.2007 година во 11:00 часот. 

(2) Претставниците на понудувачите кои ќе присус-
твуваат на јавното отворање на понудите, треба да и 
предадат на Комисијата за спроведување на јавниот 
тендер писмено овластување од понудувачот за учес-
тво на јавното отворање. 

 
Член 10 

Заинтересираните страни можат да ја добијат тен-
дерската документација по уплата на износ од 500 (пет-
стотини) евра во денарска противвредност по средниот 
курс на Народна банка на Република Македонија на ед-
на од сметките на Агенцијата за електронски комуни-
кации во Тутунска банка-Скопје или во Комерцијална 
банка-Скопје, а истата ќе може да се подигне во про-
сториите на Агенцијата секој работен ден од 10:00 до 
12:00 часот, почнувајќи од 15.11.2006 година. 

 
Член 11 

(1) Лица за контакт, од кои заинтересираните стра-
ни можат да добијат дополнителни информации исклу-
чиво во писмена форма преку електронска пошта, се 
лицата вработени во Агенцијата за електронски кому-
никации: 

Лилјана Денковска (за правни прашања) и  
Миле Вељанов (за технички прашања) 
e-mail: tendermobile@aec.mk 
(2) Сите прашања и одговори во врска со јавниот 

тендер, ќе бидат објавувани анонимно на веб страница-
та на Агенцијата, со адреса www.aec.mk. 

 
Член 12 

Потребната придружна документација ќе биде поб-
лиску специфицирана во тендерската документација. 

 
Член 13 

Понудувачите ќе бидат известени за донесената од-
лука по јавниот тендер во рок од 7 дена од нејзиното 
донесување. 

 
Член 14 

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

 
             Агенција за електронски комуникации 

         Претседател на Комисија, 
           Софче Јовановска, с.р. 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1953. 

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-
тии од вредност (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вред-
ност, на седницата одржана на ден 19.10.2006 година, 
донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ 
НА ПРИВАТНА ПОНУДА 

 
1. На Инвестбанка АД Скопје се дава одобрение за 

издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на 
приватна понуда – седумнаесетта емисија на 5.662 
обични акции во износ од 15.117.540 денари, согласно 
Одлуката бр. 5471/1 од 16.06.2006 година за условно 
зголемување на основната главнина преку издавање 
долгорочни хартии од вредност – акции од XVII еми-
сија наменета за познати купувачи. 

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 Одлука бр. 5471/1 од 
16.06.2006 година за условно зголемување на основна-
та главнина преку издавање долгорочни хартии од 
вредност-акции од XVII емисија наменета за познати 
купувачи. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
тoчка 1 на ова решение е должен по приемот на ова ре-
шение да го објави Соопштението за издавање хартии 
од вредност по пат на приватна понуда на македонски 
јазик и неговото кирилско писмо во еден од дневните 
весници што излегуваат на територијата на Република 
Македонија. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од осум дена 
од реализацијата на емисијата да го пријави за упис 
зголемувањето на основната главнина во трговскиот 
регистар. 

5. 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 три работни дена од денот на 
уписот на зголемувањето на основната главнина во тр-
говскиот регистар. 

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни 
дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за 
хартии од вредност до Комисијата за хартии од вред-
ност да достави доказ дека е извршен упис на акциите. 

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

8. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија“. 
 
        Бр. 07-1971/11        Комисија за хартии од вредност 
19 октомври 2006 година              Претседател,  
           Скопје                проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1954. 
Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енер-

гетика (“Службен весник на РМ” бр. 63/06 од 
23.05.2006 година), член 28 од Законот за акцизите 
(“Службен весник 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 животната средина (“Службен весник на 
РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
30.10.2006 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 на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)       до 23,673 
- БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)   до 23,481 
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)   до 23,937 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)          до 28,157 
 
в) Масло за горење                                    ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)       до 28,717 
   
г) Мазут                              ден/кг 
- М-1 (М)           до 15,447 
- М-2             до 15,423 
 

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 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)       до 61,50 
- БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)   до 58,00 
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)   до 58,50 
   
б) Дизел гориво        ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)          до 52,00 
     
в) Масло за горење                                    ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)       до 42,00 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 (М)           до 18,876 
- М-2            до 18,848 

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: 

   

НАФТЕН 
ДЕРИВАТ 

(2 ГРУПА 
НА 

ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА 
НА 

ЦЕНИ) 
ден/лит 

(4 ГРУПА
НА 

ЦЕНИ) 
ден/лит 

МБ - 96  
(ПРЕМИУМ)      61,00 60,50 60,00 

БМБ - 90  
(БЕЗОЛОВЕН 
РЕГУЛАР) 

57,50 57,00 56,50 

БМБ - 95  
(БЕЗОЛОВЕН 
ПРЕМИУМ) 

58,00 57,50 57,00 

Д - ДИЗЕЛ 51,50 51,00 50,50 
ЕЛ - ЕКСТРА 
ЛЕСНО  41,50 41,00 40,50 

 
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 сог-
ласно 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 формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цените за ма-
зутот М-1 и М-2, 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 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)                              0,150 
- БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)   0,080 
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)  0,080 
   
б) Дизел гориво        ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                             0,030 
 
в) Масло за горење                                 ден/лит                                
- екстра лесно (ЕЛ)       0,040 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 (М)           0,050 
- М-2            0,050 
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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 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)                               24,596 
- БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)   21,892 
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)  21,859 
   
б) Дизел гориво        ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)          12,181 
 
в) Масло за горење       ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)       3,136 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 (М)                                                     0,100 
- М-2                                                          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: 

 

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 (ПРЕ-
МИУМ)       3,200 2,776 2,353 1,929 

БМБ - 90 (БЕ-
ЗОЛОВЕН РЕ-
ГУЛАР) 

3,200 2,776 2,353 1,929 

БМБ- 95 (БЕ-
ЗОЛОВЕН 
ПРЕМИУМ) 

3,200 2,776 2,353 1,929 

Д - ДИЗЕЛ 3,200 2,776 2,353 1,929 

Е Л   - ЕКСТ-
РА 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 6 

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 31.10.2006 година. 

 
    Бр. 02-1583/1                       Претседател, 

30 октомври 2006 година       Славе Ивановски, с.р. 
        Скопје   

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
1955. 

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, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод за геодетски работи, донесу-
ва 

 
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 Церово - 
Општина Демир Хисар. 

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 Церово, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
        Бр. 09-8065/1            Директор, 
26 октомври 2006 година      Љупчо Георгиевски, с.р. 
            Скопје 

___________ 
1956. 

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, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод за геодетски работи, донесу-
ва 

 
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 Костин Дол - 
Општина Кочани. 

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 Костин Дол, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
        Бр. 09-7952/2              Директор, 
25 октомври 2006 година     Љупчо Георгиевски, с.р. 
            Скопје 
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1. База на прописи на целата важечка законска и подза-
конска регулатива од 1945 година до денес (околу 9000 пропи-
си, распоредени во 22 области и преку 64 подобласти), како и 
тековното издавање на службениот весник во дигитална форма. 

- За период од 12 месеци, за претплатниците на пе-
чатеното издание „Службен весник на РМ“: 

а) за над десет претплатнички  
акаунти……………………4.880,00 денари по акаунт; 
б) од шест до десет претплатнички  
акаунти......................6.588,00 денари по акаунт; 
в) од еден до пет претплатнички  
акаунти......................8.540,00 денари по акаунт. 
- За период од 12 месеци, за оние кои не се претплатни-

ци на печатеното издание „Службен весник на РМ“: 
а) за над десет претплатнички  
акаунти......................9.760,00 денари по акаунт; 
б) од шест до десет претплатнички  
акаунти....................10.980,00 денари по акаунт; 
в) од еден до пет претплатнички  
акаунти....................12.200,00 денари по акаунт. 
- За период од 1 месец - 1.400,00 денари по претплат-

нички акаунт. 
 
 
 
 
2. CD-ROM изданија 
1) Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004 

и 2005 година………....................….4000,00 денари 
2) Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 

2004 и 2005 година......................1000,00 денари 
 
 
 
 
 
3. Регистарот на прописи на РМ е единствено комплет-

но издание во Републиката на сите прописи, со најбрзо-двоме-
сечно тековно ажурирање и овозможува брзо и лесно пребару-
вање по азбучен и предметен регистар на законската и подза-
конската регулатива. При секое ажурирање претплатниците до-
биваат гратис додаток на збирка актуелни прописи. 

Секој нов претплатник со основната влошка добива и гра-
тис класер-кутија. 

Цена........................................................3.700,00 денари.   
Цените се со пресметан ДДВ. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ НУДИ 
 

 
 

П О Р А Ч К А  БР. 112 
Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број: 
1. Во __________________________ акаунти; 
2. Комплет во __________________ примероци (2001 _____; 2002 _____; 2003 _____; 2004 _____ и 2005 _____ примероци); 
3. Во __________________________ примероци.  
 
Доказот за извршена уплата и порачката ги испраќаме по пошта. 
 
Порачател: ____________________________________________________________ 

Место: _________, ул. ___________________, бр. ______, тел./факс ____________ 

                   Моб. _________________ 
 

           Потпис на порачателот 
Во _________, _______2006 година.                     (М.П.)          ___________________ 
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