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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3241. 
Врз основа на член 19 точка 9 од Законот за одбра-

на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ 
„СЕЕСИМ-2012” ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Вежбовната активност “СЕЕСИМ-2012“, Симу-

лациска мрежа за Југоисточна Европа (во натамошниот 
текст: вежбовната активност) ќе се одржи во Центарот 
за управување со кризи во Република Македонија во 
периодот од 15.10.2012 до 19.10.2012 година, со цел 
промовирање на соработката, координацијата и инте-
роперативноста меѓу земјите од Југоисточна Европа и 
проектите на Иницијативата од состанокот на мини-
стрите за одбрана на земјите од Југоисточна Европа, 
преку ефективна употреба на компјутерско моделира-
ње и симулирање. 

2. На вежбовната активност ќе учествуваат прет-
ставници од Министерството за одбрана, Министерс-
твото за надворешни работи, Министерството за вна-
трешни работи, Министерството за финансии, Мини-
стерството за здравство, Министерството за транспорт 
и врски, Министерството за животна средина и про-
сторно планирање, Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство, Министерството за обра-
зование и наука, Министерството за труд и социјална 
политика, Министерството за економија, Министерс-
твото за правда, Центарот за управување со кризи, Ди-
рекцијата за заштита и спасување, Агенцијата за разуз-
навање, Дирекцијата за радијациона сигурност,  Мини-
стерството за финансии – Царинската управа, Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво – Управата за хидро метеоролошки работи, Инсти-
тутот за земјотресно инженерство и инженерска сеиз-
мологија, Црвениот крст на Република Македонија и 
АД Електрани на Македонија – ЕЛЕМ.  

3. Финансиските трошоци за подготовките, органи-
зацијата и реализацијата на вежбовната активност се 
обезбедуваат од Министерството за одбрана, простори-
ите и материјално–техничките средства се обезбедува-
ат од Центарот за управување со кризи. 

4. Министерството за одбрана како носител на веж-
бовната активност ќе ги изврши подготовките и орга-
низацијата на вежбовната активност. 

5. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија.  

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
  Бр.41-7414/1          Заменик на претседателот 

16 октомври 2012 година       на Владата на Република  
           Скопје                        Македонија, 

                                    м-р Зоран Ставрески, с.р. 

3242. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НА-
ФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Аеродром и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1                                          
20.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

  Трошоците за испорака, односно транспортни и 
манипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Аеро-
дром. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

  
Бр. 41-8056/1 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3243. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НА-
ФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА АРАЧИНОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Арачиново и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1                                          
20.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 
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Член 2 
Трошоците за испорака, односно транспортни и мани-

пулативни трошоци за превземање на отстапените нафте-
ни деривати паѓаат на товар на Општина Арачиново. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

  
Бр. 41-8056/2 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3244. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА БЕРОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Берово и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1                                          
20.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Берово. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

  
Бр. 41-8056/3 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3245. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА БОГДАНЦИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Богданци и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1                                          
20.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Општина Богданци. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

  
Бр. 41-8056/4 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3246. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА БИТОЛА 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Битола и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1                                        
100.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Битола. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

  
Бр. 41-8056/5 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3247. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА БОГОВИЊЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Боговиње и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
 20.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Општина Боговиње. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/6 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3248. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА БОСИЛОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Босилово и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
 5.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Општина Босилово. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/7 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3249. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА БРВЕНИЦА 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Брвеница и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
 10.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Општина Брвеница. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/8 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3250. 

Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА БУТЕЛ 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Бутел и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
  20.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Бутел. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/9 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3251. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НА-
ФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ВАЛАНДОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Валандово и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
  20.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 

Член 2 
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Валан-
дово. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/10 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3252. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Велес и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
 60.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Велес. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/11 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3253. 

Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НА-
ФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ВРАПЧИШТЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Врапчиште и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
  10.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Општина Врапчиште. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/12 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3254. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ВИНИЦА 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Виница и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
  10.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

Член 2 
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Виница. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/13 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3255. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ГАЗИ БАБА 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Гази Баба и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
  20.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Општина Гази Баба. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/14 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3256. 

Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Гевгелија и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
  20.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Општина Гевгелија. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/15 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3257. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ 

ПЕТРОВ 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-

фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Ѓорче Петров и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
  20.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

Член 2 
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Ѓорче 
Петров. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/16 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3258. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ГОСТИВАР 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Гостивар и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
  30.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Општина Гостивар. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/17 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3259. 

Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ДЕБАР 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Дебар и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
  20.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Дебар. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/18 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3260. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ДЕБАРЦА 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Дебарца и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
  5.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

Член 2 
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за превземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Општина Дебарца. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/19 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3261. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Делчево и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
  20.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Општина Делчево. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/20 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3262. 

Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ДОЈРАН 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Дојран и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
  5.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Дојран. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/21 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3263. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ДЕМИР 

ХИСАР 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-

фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Демир Хисар и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1 
   10.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

Член 2 
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Демир 
Хисар. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/22 Заменик на претседателот на 

20 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3264. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ДРУГОВО  

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Другово и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1 
   5.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Општина Другово. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/23 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3265. 

Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ЖЕЛИНО  

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Желино и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
  15.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Желино. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/24 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3266. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И  
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ЗАЈАС 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Зајас и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
 20.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

Член 2 
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Зајас. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/25 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3267. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НА-
ФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ЗЕЛЕНИКОВО  

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Зелениково и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1 
   20.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Зелени-
ково. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/26 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3268. 

Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ  

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Зрновци и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1 
   5.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Општина Зрновци. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/27 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3269. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН  

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Илинден и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
  20.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

Член 2 
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за превземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Општина Илинден. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/28 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3270. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НА-
ФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ  

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Јегуновце и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
  10.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Општина Јегуновце. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/29 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3271. 

Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НА-
ФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ  

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Кавадарци и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
  30.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Кава-
дарци. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/30 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3272. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА КАРБИНЦИ  

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Карбинци и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
  10.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

Член 2 
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за превземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Општина Карбинци. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/31 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3273. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА КАРПОШ  

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Карпош и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
  20.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Општина Карпош. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/32 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3274. 

Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НА-
ФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА  

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Кисела Вода и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
  20.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Кисела 
Вода. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/33 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3275. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И  
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА КИЧЕВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Кичево и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1 
 10.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

Член 2 
 Трошоците за испорака, односно транспортни и 

манипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Кичево. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/34 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3276. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 16.10.2012 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА КОЧАНИ  

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Кочани и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
  30.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

 Трошоците за испорака, односно транспортни и 
манипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Кочани. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/35 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3277. 

Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА КРАТОВО  

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Кратово и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
  20.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Општина Кратово. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/36 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3278. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА КРИВА  

ПАЛАНКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-

фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Крива Паланка и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1 
 20.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

Член 2 
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Крива 
Паланка. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/37 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3279. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ 
ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Кривогаштани и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
  10.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Криво-
гаштани. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/38 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3280. 

Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА КРУШЕВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Крушево и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1 
 10.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Општина Крушево. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/39 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3281. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА  

И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА  
КУМАНОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Куманово и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1 
 100.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

Член 2 
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за превземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Општина Куманово. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/40 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3282. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ЛИПКОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Липково и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1 
 20.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Општина Липково. 
 

Член 3 
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 

на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 
 

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

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

 
Бр. 41-8056/41 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3283. 

Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА  

И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА  
МАВРОВО-РОСТУШЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Маврово-Ростуше и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
 10.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Мавро-
во - Ростуше. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/42 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3284. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА  

И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА  
МАКЕДОНСКИ БРОД 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Македонски Брод и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
 10.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Маке-
донски Брод. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/43 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3285. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА МОГИЛА 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Могила и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
 5.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Могила. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/44 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3286. 

Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА НЕГОТИНО  

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Неготино и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1 
   30.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за преземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Општина Неготино. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/45 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3287. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА НОВАЦИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Новаци и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1 
   10.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

Член 2 
  Трошоците за испорака, односно транспортни и 

манипулативни трошоци за преземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Новаци. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/46 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3288. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НА-
ФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА НОВО СЕЛО  

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Ново Село и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1 
   10.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за преземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Општина Ново Село. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/47 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3289. 

Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ОСЛОМЕЈ  

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Осломеј и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1 
   10.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

 Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за преземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Општина Осломеј. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/48 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3290. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ОХРИД 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Охрид и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
  60.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

Член 2 
 Трошоците за испорака, односно транспортни и 

манипулативни трошоци за преземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Охрид. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/49 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3291. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 16.10.2012 година. донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НА-
ФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ  

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Петровец и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1 
 20.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

 Трошоците за испорака, односно транспортни и 
манипулативни трошоци за преземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Петро-
вец. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
 
Бр. 41-8056/50 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 



26 октомври  2012  Бр. 133 - Стр. 21 
 
 
3292. 

Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО  

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Пехчево и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1    
10.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Општина Пехчево. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/51 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3293. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Прилеп и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1   
60.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

Член 2 
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Прилеп. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/52 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3294. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НА-
ФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП  

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Пробиштип и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1   
 30.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Проби-
штип. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/53 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3295. 

Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НА-
ФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА РАДОВИШ  

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Радовиш и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1    
10.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Општина Радовиш. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/54 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3296. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ  

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Ранковце и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1    
10.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

Член 2 
 Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за превземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Општина Ранковце. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/55 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3297. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА РЕСЕН 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Ресен и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1      
20.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Ресен. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/56 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3298. 

Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НА-
ФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА РОСОМАН 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Росоман и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1     
 10.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Росо-
ман. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/57 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3299. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА САРАЈ 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Сарај и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1 
     20.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

Член 2 
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Сарај. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/58 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3300. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФ-
ТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Свети Николе и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1   
   10.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Свети 
Николе. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/59 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3301. 

Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 16.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НА-
ФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА СОПИШТЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Сопиште и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1    
 20.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на Општина Сопиште. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/60 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3302. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА СТАРО 

НАГОРИЧАНЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-

фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на општина Старо Нагоричане и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1   
                                       10.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

Член 2 
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на општина Старо 
Нагоричане. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/61 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3303. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА СТРУГА  

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на општина Струга и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1 
                                         60.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на општина Струга. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/62 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3304. 

Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФ-
ТЕНИ  ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА  СТРУМИЦА  

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на општина Струмица и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
                                        50.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените на-
фтени деривати паѓаат на товар на општина Струмица. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/63 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3305. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НА-
ФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ  

 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-

фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на општина Студеничани и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1   
                                      30.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

Член 2 
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на општина Студе-
ничани. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/64 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3306. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ТЕАРЦЕ  

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на општина Теарце и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
                                        20.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на општина Теарце. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/65 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3307. 

Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ТЕТОВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на општина Тетово и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1 
   100.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на општина Тетово. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/66 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3308. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ЧАИР 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-

фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на општина Чаир и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1 
   20.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

Член 2 
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на општина Чаир. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/67 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3309. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И  
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ЧАШКА 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на општина Чашка и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
  20.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на општина Чашка. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/68 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3310. 

Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ЧУЧЕР  

САНДЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-

фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Чучер Сандево и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1 
 20.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Чучер 
Сандево. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

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

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

 
Бр. 41-8056/69 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3311. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ШТИП 

 
Член 1 

Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-
фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Штип и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1 
 60.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

Член 2 
Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-

нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Штип. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/70 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

3312. 
Врз основа на член 9-a став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати (“Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 
35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 16.10.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ШУТО 

ОРИЗАРИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-

фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
нафтени деривати на Општина Шуто Оризари и тоа: 

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
  20.000 литри. 

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отста-
пуваат во врска со потребата од нафта за греење во 
училиштата во Република Македонија за грејната сезо-
на 2012 – 2013 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за превземање на отстапените 
нафтени деривати паѓаат на товар на Општина Шуто 
Оризари. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 41-8056/71 Заменик на претседателот на 

16 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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3313. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија на седницата одржа-
на на 20.10.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ОДБРАНА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за одбрана бр. 07-2414/2 од 
14.8.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-6532/1 Заменик на претседателот на 

20 октомври 2012 година Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

3314. 
Врз основа на членот 166 од Законот за енергетика 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11 
и 136/11), министерот за економија, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ИЗГРАДБА, ОДР-
ЖУВАЊЕ И БЕЗБЕДНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА 
ГАСОВОДНИ  СИСТЕМИ ОД  ПОЛИЕТИЛЕНСКИ 
ЦЕВКИ ЗА РАБОТЕН ПРИТИСОК ДО 10 BAR 
 

1. ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА И ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Општа одредба 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките про-

писи за изградба, одржување и безбедно функционира-
ње на гасоводни системи од полиетиленски цевки за 
работен притисок до 10 bar, кои се користат за транс-
порт на природен гас, според македонските стандарди 
за природен гас, со исклучок на течниот нафтен гас. 

 
 

2. ДЕФИНИЦИИ НА ПОИМИ 
 

Член 2 
Одделните изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значење: 
1. Природен гас е смеса на јаглеводороди, во која 

главна состојка (компонента) е метан во гасна состојба, 
кој се добива од земјата во природна состојба или заед-
но со течни јагленоводороди; 

2. Составни делови на гасоводот се: арматури, це-
вководи, спојни елементи, останата придружна опрема 
како и трасата на гасоводот; 

3. Цевка е цевен елемент, фабрички изработен спо-
ред соодветните стандарди, со кои се пропишани ди-
мензиите, начинот на изработка и квалитетот на мате-
ријалот; 

4. Цевковод е функционално споена низа цевки што 
се поставени во конечна положба со потребната арма-
тура, спојни елементи и опрема на цевките; 

5. Гасовод е цевковод за транспорт на гас; 
6. Максимален притисок е максимален натпритисок 

што може да се појави на која и да е точка на гасоводот 
во погон или за време на испитување; 

7. Перифериско (периферно) напрегање е напрега-
ње во материјалот на ѕидот на цевките предизвикано во 
внатрешниот притисок на медиумот во цевката; 

8. Максимален испитен притисок е максимален вна-
трешен натпритисок на испитниот медиум определен 
со овој правилник, при испитување за определен мате-
ријал и локација; 

9. Максимален работен притисок е максимален нат-
притисок под кој смее да работи гасоводот; 

10. Зони на опасност се делови од просторот во кои 
се наоѓаат или постои можност да се најдат запални 
или експлозивни смеси на пареи на течности и воздух, 
односно гас и воздух;  

11. Длабочина на вкопување е растојанието помеѓу 
горниот раб  на гасоводот или заштитната цевка и ко-
тата на теренот; 

12. MRS е најмалата потребна цврстина (Minimum 
Required Strength) која се утврдува како отпорност на 
односниот материјал на внатрешниот притисок од про-
точен медиум вода на температура од 20 °C  за 50 годи-
ни работен век (согласно стандардот MKC EN ISO 
12162); C е вкупен работен коефициент со вредност по-
голема од 1, кој ги зема во предвид условите на работа  
и особините на цевната инсталација; 

13. SDR (Standard-Dimension-Ratio) е ,,стандарден 
однос на мерки“ кој се утврдува како однос помеѓу но-
миналниот надворешен дијаметар DN и номиналната 
дебелина на ѕидот s (SDR ≈ DN/s) и 

14. PE е ознака за полиетиленска цевка.  
 

3.ЦЕВНА ИНСТАЛАЦИЈА 
 

Член 3 
Тип на цевки 

Дозволениот работен притисок за изградба, одржу-
вање и безбедно функционирање на гасоводни системи 
од полиетиленски цевки, кои се користат за транспорт 
на природен гас е даден    во следната табела: 

 
 Табела1: 

 
Ознака на тип на цевката Димензии 

PE 80 PE 100 PE-Xa 
SDR 17,6 1 bar - - 
SDR 17,0 1 bar 4 bar - 
SDR 11,0 4 bar 10 bar 8 bar 

 
Полиетиленските цевки PE 80 и PE 100 треба да гo 

задоволат стандардот МКС EN 1555-2. 
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C
MRS

S =σ

Дијаметар на цевки 
 

Член 4 
Максималниот надворешен дијаметар на цевката од 

PE 80 и PE 100 треба да изнесува максимум  630 mm и  
250 mm за цевки од PE-Xa. 

 
Боја на цевките 

 
Член 5 

Поради потребата од распознавање во однос на 
другите цевки при изведбата на терен како и поради за-
пазување на специфичноста на технологијата на изра-
ботка, полиетиленските цевки треба да бидат целосно 
обоени или  во природна боја со ознака на надвореш-
ниот слој од цевката и тоа: 

- цевка од PE 80 со жолта боја, 
- цевка од PE 100 со портокалова-жолта боја, и 
- цевка PE –Xa со жолта боја. 
 

Ознаки на цевките 
 

Член 6 
Цевките треба да имаат трајна ознака на видливо 

место која ги содржи следниве информации: 
-ознака на производителот; 
-регистарски број;                                             
-стандард на производот; 
-цевка за гас; 
-медиум;                                                               
-ознака на материјалот;                                    
-дијаметар-дебелина на ѕид-однос (SDR);      
-номинален притисок  (PN);                                 
-надворешен дијаметар x дебелина на ѕид;     
-толеранција на гранична мерка;                       
-датум на производство, ден/месец/година и 
-машински број. 
 
Ознаки на фазонските елементи (фитинзи)  

и арматурите на цевките 
 

Член 7 
Фазонските елементи (фитинзи) и арматурите на 

цевките треба да имаат трајна ознака на видливо место 
која ги содржи следниве информации: 

-ознака на производителот; 
-регистарски број;                                                       
-стандард на производот-цевка за гас;                    
-номинален надворешен дијаметар на цевката;     
-ознака на материјалот;                                             
-SDR-низа (фитинг/арматура);                                  
-SDR-низа (област на обработка Цевка);                 
-задолжено;                                 
-медиум;                                                                       
-правец на тек (кај градежни делови со дефиниран 

правец на проток) и 
-параметар на заварување при спојување (податокот 

може да биде втиснат на етикета на фазонскиот еле-
мент (фитингот) или на пакувањето или алтернативно 
на вклучената магнетната картичка). 

 
4. ПРОЕКТИРАЊЕ И ТЕХНИЧКА ИЗВЕДБА 

 
Проектирање и трасирање 

 
Член 8 

Проектирањето и трасирањето на гасоводот треба 
да се изведе согласно  прописите од областа на градење 
и просторно и урбанистичко планирање.  

Не може да се складираат материјали и да се садат 
дрвја над гасоводот, ако со тоа се загрозува работната 
безбедност и можноста за поправки на гасоводот. 

Не може да се  градат згради над гасоводот или да 
се прави надградба од друг вид, која го загрозува при-
стапот до гасоводот. 

 
Поставување на цевковод 

 
Член 9 

Поставувањето на цевководот во шупливи просто-
рии, како канали за водови, во мостови и слично треба 
да се врши само доколку шупливите простории довол-
но се проветруваат или доколку цевководите се поста-
вуваат во заштитни цевки кои што завршуваат надвор 
од шупливите простории. 

Поставувањето на подземните цевководи во под-
возниците и премините, кои се користат за сообраќај 
на пешаци или на товарни возила, може да се врши и 
без заштитна цевка, доколку постои доволна природна 
вентилација. 

Кај цевководи што не се поставуваат во земја треба 
да се применат посебни мерки на заштита. Кај надзем-
ни цевководи, кои што не се пристапни, и тоа цевково-
ди што се поставуваат покрај, под или на мостови тре-
ба да се применат посебни мерки на заштита. 

При поставување на цевковод без копање ровови, 
дополнително треба да се земат предвид толеранциите 
на положбите во зависност од постапката согласно тех-
ничките правила. 

 
Пресметка на притисок 

 
Член 10 

Пресметката на притисокот и параметрите на це-
вките се врши според македонските стандарди.  

Дозволеното напрегање претставува основа за прес-
метка на мрежата и се добива од изразот: 

 
 
 
  
    каде што: 
 Sσ   е пресметковниот притисок 
     MRS    е најмала потребна цврстина  
 C     е вкупен работен коефициент  
 
Најмалата потребна цврстина MRS (отпорност на 

внатрешен притисок) во зависност од типот на цевката 
изнесува: 

За:      PE 80                      PE-Xa                      PE 100 
MRS = 8 MPa                    9,5 MPa                  10 MPa 
 
Најниската вредност на вкупниот работен коефици-

ент (С) е утврден согласно стандардот MKC EN ISO 
12162 за цевки од PE 80, PE 100 и PE-Xa на 1,25 (на 
други места   е означен и како степен на сигурност - 
SF). Минималната вредност на   за дистрибуција на гас 
е треба да изнесува 2. 

Изборот на соодветната вредност на   зависи од 
проектантот, кој по разгледувањето на сите важни ра-
ботни параметри во зависност од условите може да од-
бере повисока вредност на  која се добива од следниот 
израз: 
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 каде што: 
MOP е максимално дозволен работен притисок 
SDR е стандарден однос на димензии (SDR ≈ 

DN/s) 
 е фактор на намалување 
 
DN е надворешен дијаметар на цевката 
s е дебелина на ѕидот на цевката. 
 
 

Растојанија од подземните инсталации 
 

Член 11 
Доколку цевководот за снабдување се поставува па-

ралелно со друг постоен цевковод за снабдување, од-
носно доколку се вкрстува со истиот, треба да се почи-
тува минималното растојание за работа и за одржува-
ње, како и за да се избегне меѓусебното загрозување. 
Доколку поставувањето се врши во отворени ровови 
минималното растојание треба да не биде помало од 
0,3 m од другите уреди за снабдување што одат пара-
лелно и 0,3 m од другите уреди за снабдување со кои се 
вкрстува. Доколку не можат да се одржат овие мини-
мални растојанија, цевките би требало да се заштитат 
со соодветни мерки согласно техничките правила за 
безбедност. При проектирањето и изборот на материја-
лот  треба да се земе во предвид близината на системи-
те што зрачат топлина како што се системи за затоплу-
вање, водови со висок напон и други. 

 
Растојанија од водови и кабли до 1 Kv 

 
Член 12 

При поставувањето на цевки во отворени ровови, 
во случај на вкрстување без посебни мерки на заштита, 
треба да се почитуваат растојанијата од најмалку 0,1 m. 
Доколку се врши паралелно поставување, минимално-
то растојание треба да одговара на половината од над-
ворешниот дијаметар на  цевката од водот со најголем 
дијаметар доколку нема посебни мерки за заштита,  да 
не биде помало од 0,2 m. 

При паралелно поставување или при вкрстување со 
водови или со кабли од кои зрачи топлина, цевководот 
од полиетилен треба да биде заштитен со доволно рас-
тојание, со соодветна заштита од топлина или со други 
соодветни мерки, согласно техничките правила за без-
бедност. 

 
 

Растојание од кабли над 1 kV 
 

Член 13 
При поставување на цевки во отворени ровови, без 

посебни мерки за заштита треба да се почитува расто-
јанието од најмалку 0,2 m во случај на вкрстување, до-
дека кај паралелно поставување растојанието треба да 
изнесува најмалку 0,4 m. Во тесните премини (тесни 
грла) растојанието не смее да биде помало од 0,2 m до-
колку не постојат посебни мерки за заштита. 

Доколку не може да се почитува растојанието од 
став 1 на овој член, треба да се предвидат соодветни 
мерки за да се заштити гасоводот, и тоа со вметнување 
на изолациони плочи или плочи што заштитуваат од 
влијанието на топлината. Овие мерки треба да бидат 
усогласени со соодветниот оператор на дистрибутив-
ниот систем за природен гасција. 

 
Техничка изведба 

 
Член 14 

Деловите од конструкцијата на гасоводниот систем 
кои се направени од други материјали (фитинзите изра-
ботени од метал), треба да одговараат на стандардите  
МКС ISO 10838-1, МКС ISO 10838-2 и МКС ISO 
10838-3 и да бидат опремени со соодветни приклучоци 
за поврзување со полиетиленски цевки.  

 
Уреди за исклучување 

 
Член 15 

Кај гасоводи со работни притисоци поголеми од 
100 mbar треба да се предвидат уреди што служат за 
исклучување, со што одделни делови од гасоводната 
мрежа да можат да се ставаат надвор од погон и работ-
ниот притисок да може да се намали.  

Распоредот и растојанието на уредите за исклучува-
ње се определува според локалните услови и според 
потребите за снабдување. 

Вентилите за исклучување треба да имаат соодвет-
на-атест ознака и да се во согласност со стандардот 
МКС 14382+А1. 

 
Осигурување на притисокот 

 
Член 16 

Мрежниот притисок во гасоводот може да го до-
стигне најмногу дозволениот работен притисок земајќи 
ги предвид карактеристиките на регулаторот за прити-
сок на гасот. 

Треба да се предвидат сигурносни уреди за осигу-
рување на гасоводите. Тие треба да бидат подесени та-
ка што, во случај на пречки, дозволениот работен при-
тисок што се осигурува да не смее да биде пречекорен 
за повеќе од 10%. 

Сигурносните уреди не е неопходно да се вградат во 
гасоводот доколку гасоводот е составен дел од пренос-
ната мрежа што веќе е опремена со сигурносни уреди. 

 
Заштита од корозија 

 
Член 17 

Деловите на спојувањето од метал и фазонските 
елементи (фитинзи) треба да бидат доволно отпорни на 
корозија или треба да се заштитат од корозија. 

При нанесувањето на антикорозивна заштита кај 
металните делови од конструкцијата во цевководите од 
полиетилен, треба да се избегнат штетните влијанија 
врз цевките од полиетилен. 

 
Проектна документација 

 
Член 18 

Севкупната документација за изградба на гасовод-
ни системи од полиетиленски цевки треба да биде под-
готвена во согласност со прописите од областа на гра-
дење и просторно и урбанистичко планирање.  
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5. ИЗГРАДБА 
 

Транспорт и складирање на цевките 
 

Член 19 
За да се заштитат цевките од оштетување, треба да 

се товараат и растовараат со соодветни уреди и да се 
заштитат од штетни влијанија при транспортот. 

Цевките и деловите од цевководот од полиетилен 
треба да се складираат согласно упатството на произ-
водителот и да се заштитат од средините што се штет-
ни за полиетилен. Доколку складирањето е подолго од 
една година и доколку производителот не навел покра-
ток временски период, цевките и деловите од цевково-
дот треба да бидат заштитени од непосредно сончево 
зрачење. 

Пред употребата на цевките и фазонските елементи 
што биле складирани повеќе од една година на отворе-
но, треба да се обезбеди потврда од производителот  за 
исправноста на цевките.  

 
Испитување на цевките и деловите  

на цевководот 
 

Член 20 
Пред поставувањето на цевките во рововите треба 

да се испита дали цевките и деловите од цевководот се 
во исправна состојба. 

Жлебови, гребнатинки и површински оштетувања 
на полиетиленските цевки може да изнесуваат до 10% 
од минималната дебелина на ѕидот. 

Цевките и деловите од цевките со поголеми оштету-
вања од став 2 на овој член не смеат да се вградуваат. 

  
Покривање на цевките 

 
Член 21 

Покривањето на цевките треба да биде приспособе-
но на локалните услови. Гасоводите треба да бидат по-
криени со земја во длабочина од 0,6 до 1,0 m. Покрива-
њето може да се намали на локално ограничени места 
без посебни мерки на заштита на 0,5 m, освен доколку 
не се очекуваат недозволени влијанија врз водот. По-
кривањето на цевководот, не може да надмине 2,0 m 
без посебна причина. 

 
 

Ров за цевките и градежни јами 
 

Член 22 
Рововите за цевките и градежните јами се изведува-

ат согласно постапката за поставување и според димен-
зиите на цевките согласно градежно-техничките стан-
дарди во Република Македонија. Дното на ровот треба 
да биде изведено така што цевководот рамномерно да 
налегнува. 

 
Спојување на цевките 

 
Член 23 

По можност, сите спојувања на цевките треба да се 
изведуваат без внатрешнo напрегање.Како цевен спој 
треба да се користи заварен спој. 

Сечење на цевките треба да се изведува вертикално 
(под агол од 90°) во однос на оската. Краевите на це-
вките мора да бидат обработени согласно постапката за 
спојување од техничките правила за заварување. 

 
Заварени споеви 

 
Член 24 

За изведба на заварени споеви за цевководи од PE 
80 и PE 100 треба да се почитуваат признатите правила 
на техниката. Како постапка на заварување се приме-
нува челно заварување за PE 80 и PE 100 како и еле-
ктро-фузионо заварување за PE 80, PE 100 и PE-Xa. 

 
Стегачки споеви 

 
Член 25 

Стегачките споеви треба да имаат внатрешно пот-
порно тело. При нивната изведба треба да се почитува-
ат упатствата за монтажа на производителот. 

 
Дупчење на гасоводот 

 
Член 26 

Арматурите за дупчење, треба да одговараат на ба-
рањата за квалитет и димензии, во согласност со посто-
ечките стандарди  и треба да поседуваат можност за за-
варување под максимален работен притисок. 

 
Осигурување на квалитетот на заварените споеви 

 
Член 27 

Задоволителниот квалитет на заварените споеви, 
изведени на градилиштето треба да се осигура со план-
ско испитување. 

За изградба на цевковод со дозволен работен при-
тисок од ≤ 4 bar, на секој заварен спој се прави прото-
кол. 

Кај дозволените работни притисоци од > 4 bar, зава-
рените споеви се испитуваат по случаен избор и за 
истите се прави протокол. 

При заварувањето треба да се користат апарати за 
заварување што вршат автоматско протоколирање. 

 
Цевчести лакови – еластично свивање 

 
Член 28 

Еластичноста на материјалот за цевки во ограниче-
на мера може да се користи така што цевките би се по-
ставувале свиткани. При тоа, вредностите за најмалиот 
дозволен радиус на свивање не смеат да бидат помали 
од вредностите што се наведени во табела 2. 

 
Табела 2 Најмал дозволен радиус на свивање на 

цевките при поставување во зависност од 
температурата  

Најмал дозволен радиус
на свивање 

rmin 

Температура при поста-
вувањето 

50 x d 0 °C 
35 x d 10 °C 
20 x d 20 °C 
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За помали радиуси треба да се користат цевчести 
лакови или фазонски парчиња.  

Не може да се применуваатцевчести лакови што се 
сегментно  заварени.  

 
Изведба на цевковод 

 
Член 29 

Цевките од полиетилен  не  треба  да  се вградуваат  
кога  надворешните температури се под 0 °C или до-
колку истите се вградуваат треба да се  превземат  до-
полнителни мерки со загревање. 

Доколку во текот на изведбата настане прекин на 
работата, краевите на цевките треба да се затворат така 
што да не може да навлезе ниту вода ниту други  мате-
рии во водот. 

Со цевките треба внимателно да се постапува при 
вградувањето, за да се избегнат оштетувања (поради 
кршење, правење жлебови и друго). 

На температури близу до мрзнење, сноповите на 
цевките пред раздвојувањето, по потреба, треба да се 
загреат,  со топол воздух или со пареа. 

При продолжување или вградување на водот, треба 
да се земат во предвид промените на должините усло-
вени од температурите. При тоа треба да се земе во 
предвид дека во зависност од промената на температу-
рата, цевка со должина од 1 m се продолжува или се 
смалува за околу 0,2 mm по  1K температурна разлика. 

До повторното затрупување на ровот, по потреба, 
цевководот треба да се обезбеди од поместување до-
колку постои опасност од поплавување на ровот за це-
вката. 

 
Затрупување на ровот со цевки 

 
Член 30 

Поставениот цевковод од сите страни треба да се 
обложи со доволно дебел слој земја којашто во завис-
ност од механичката отпорност на цевката, е соодветна 
за вградување на цевководот.  

Цевководот одоздола треба да се потпре така што 
да се избегнат тонења доколку се врши продлабочува-
ње на дното на ровот, како при изведување на работите 
со челно дупчење. 

На делници по падини на цевководните траси треба 
да се преземат мерки против дренажното дејство на ро-
вот. На стрмнините мора да се спречи лизгање на поч-
вата и/или на цевководот со соодветни мерки. 

 
Податоци за гасоводи 

   
Член 31 

 Гасоводите се премеруваат и податоците се внесу-
ваат во Регистарот за подземни и надземни инфрастру-
ктурни објекти и придружни инсталации. 

 
Постапки на поставување на цевки  

без копање на ров 
 

Член 32 
За постапките за поставување цевки без копање ров 

соодветно се применуваат одредбите од прописите за 
проектирање и градење. 

Вградување  на арматура 
 

Член 33 
При вградувањето на арматурата треба да се обебз-

беди цевководот да не се оптоварува недозволено. По 
потреба арматурите треба да се обезбедат од свивање, 
односно од усукување. 

 
Означување на арматурата 

 
Член 34 

Положбата на арматурата треба да се означи со оз-
наки согласно стандардот  DIN 4069. 

 
6. ИСПИТУВАЊЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ  

ГАСОВОДИ ПОД ПРИТИСОК 
  

Испитување на гасовод 
 

Член 35 
По затрупувањето на ровот за цевки и пред пушта-

њето во погон, гасоводот, целосно или по делници, 
треба да се подложи на испитување под притисок сог-
ласно прописите за техничка инспекција.   

 
Постапки за испитување под притисок 

 
 

Член 36 
Притисокот на испитување треба да изнесува 1,1 

пати повисок од максималниот дозволен работен при-
тисок, при што притисокот на испитување треба да го 
надмине максимално дозволениот работен притисок за 
најмалку 2 bar. 

Испитувањето на непропусност се врши преку про-
ценка на притисокот во гасоводот за време на периодот 
на испитување, земајќи ги предвид промените на тем-
пературата. Деловите од гасоводот што се поставени на 
отворено треба да се заштитат од температурни влија-
нија. 

 Доколку е видливо дека врз гасоводот има влијани-
ја, кои што имаат повеќе од надпросечно влијание врз 
температурата на деловите од гасоводот кои што се по-
ставени во земја, се применува постапка со прецизно 
мерење на притисокот со мерење на температурата на 
земјата. Влијанијата врз температурата на деловите од 
гасоводот што се поставени во земја можат меѓу друго-
то да бидат и поради временските прилики, поради те-
кот на трасата, и евентуално поради постоечките изво-
ри на топлина или студ како и да зависат од состојбите 
во градилиштето. 

Доколку нема очигледни влијанија врз температу-
рата на деловите од гасоводот што се поставени во зем-
ја, може да се примени и постапка за прецизно мерење 
на притисокот без мерење на температурата на земјата. 
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Доколку резултатот на едно испитување на прити-
сокот согласно постапката за прецизно мерење на при-
тисокот без мерење на температурата на земјата е нега-
тивен, може да се изврши проверка на притисокот со 
постапка за прецизна проверка на притисокот со мере-
ње на температурата на земјата за евентуално да се из-
врши компензација на постоечкото надпросечно влија-
ние врз температурата на деловите од гасоводот што се 
поставени во земја. 

Како постапка за испитување може да се користи 
директно мерење со помош на уред за прецизно мере-
ње на притисокот како и индиректно мерење со помош 
на мерачот на разлики во притисокот и уред за прециз-
но мерење на притисокот за одржување на притисокот. 

При примена на манометар со клип, оптички треба 
се овозможи видливост на маслото на присок на уредот 
за мерење во воздухот на соодветен начин со користе-
ње на стандарден уред за прикажување на течноста.  

По поставувањето на притисокот за испитување 
(зголемување на притисокот max. 3 bar/min) и по до-
стигнувањето на состојба на инерција започнува мере-
њето. Како одржлива вредност за порамнување на тем-
пературата по пополнувањето може да биде земен при-
тисок на испитување од 1 bar за еден час, доколку не 
може да се изврши скратување на ова време на порам-
нување преку примена на соодветни мерки (на пример: 
компресор со дополнително ладење). 

По вклучувањето на уредот за мерење на притисо-
кот и утврдувањето на постојниот притисок на испиту-
вање, се врши растоварување на цевката која што се 
испитува со количината на воздух, која што во нормал-
ни состојби е еден илјадити дел од геометрискиот во-
лумен на испитување. По потреба, на пример кај волу-
мен на учинок помал од 1 m3, лицето кое врши испиту-
вање може количината на испуштање да ја зголеми до 
максимум десет илјадити дел  на геометрискиот волу-
мен на проверка. Согласно на тоа, на мерниот уред по-
требно е да се утврди промена на притисокот од 1 mbar 
за еден илјадити дел од геометрискиот волумен на при-
тисок. Кај максимална количина на испуштање од десет 
илјадити дел  од геометрискиот волумен на проверка 
прикажаната промена на притисокот смее да изнесува 10 
mbar + 1 mbar. Ова може да се изведе или преку мерење 
на испуштената количина на воздух по растоварувањето 
со помош на гасно броило или со баждарен сад за 
мерење на притисокот кој што е исполнет со притисок 
на проверка и соодветно е растоварен од воздушен 
притисок. Потоа треба да се изврши промена на прити-
сокот од 1 mbar на уредот за мерење на притисокот. 

Доколку не се утврди промена на притисокот на 
мерниот уред по тестот за испуштање, уредот за мере-
ње на притисокот не е погоден за постапката за мерење 
C 3, бидејќи тој не прикажува промена на притисокот 
согласно волуменот на испуштање. Доколку се утврди 

поголема промена на притисокот, тогаш целокупниот 
волумен на проверка на делот кој што се проверува 
треба да биде приклучен на уредот за мерење на прити-
сок (на пример: вода во една дренажа или приклучен 
фитинг на делницата). 

 
Проверка на гасоводи од полиетилен 

 
Член 37 

Доколку по вреднувањето на промената на прити-
сокот се добие повисок ∆pzul, се применува спуштање 
на притисокот на проверка по проверката на непропус-
ност за околу 2 bar. Повторна проверка на заптивност 
согласно постапката C 3 во траење од околу 3 часа. 
Оценка на непропусност се врши по завршувањето на 
фазата на контракција. За пресметка на дозволената 
промена на притисокот се применува притисок на про-
верка пред спуштањето на притисокот. 

Преку постапката од став 1 на овој член се миними-
зира влијанието на температурата како и деформира-
њето на цевките за добивање на исказ за дихтувањето. 

За да се спречи оштетување на цевките и фитинзите 
од PE, доколку се користи воздух како медиум за про-
верка, треба да се спречи навлегување на масло од ком-
пресорот во гасоводот. За ставање под притисок на PE-
цевката, по потреба, се користи компресор со додатен 
ладилник, за да се спречи штетно влијание врз PE-це-
вката кое што зависи од температурата.  

 
Потврда за прием 

 
Член 38 

Потврдата за уредното поставување на испитаните 
делници на  гасоводот се издава согласно прописите за 
техничка инспекција. 

 
7. СТАВАЊЕ ВО ПОГОН 

 
Член 39 

При ставање во погон на гасоводот сите работи тре-
ба грижливо да бидат спроведени.  

Во зависност од потребата се изготвуваат и работни 
планови и/или работни планови за вклучување. 

При користењето на уредите за исклучување треба 
да се внимава на начинот на работа на уредите што ра-
ботат под притисок на гас за нивно вклучување и иск-
лучување. 

Потрошувачите кои што се снабдуваат навремено 
треба да бидат информирани. 

Пред почетокот на работата треба да се изврши 
проверка на пристапноста и функционалноста на уре-
дите за исклучување (од паркирани возила и слично). 

Доколку работниот притисок во делот на гасоводот 
на кој што се вршат работите треба да се подигне на 
одредена висина, по потреба, треба да се користат 
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средства за комуникација за да се овозможи разбирање 
помеѓу работните единици и единиците кои што го ре-
гулираат притисокот. 

Градежните ровови и рововите за цевките треба та-
ка да бидат поставени, за да има доволно простор за 
спроведување на работите на гасоводот. 

Цевководите на отворено и рововите, доколку има 
потреба, треба стручно да бидат потпрени. Градежните 
ровови и рововите за цевките стручно треба да бидат 
обезбедени. 

Гасоводот треба да се заштити од оштетување и 
стручно да биде обезбеден од промени во позицијата. 

Доколку кај подготвителните работи истекува гас 
или доколку во подоцнежните работи се смета дека мо-
же да дојде до истекување на гас треба да се примени 
следното: 

- Пред почетокот на работите треба да бидат воспо-
ставени сите заштитни мерки за заштита на персоналот 
на лице место; 

- Со вклучување на соодветни уреди за мерење на 
гасната концентрација треба постојано да се врши про-
верка на концентрацијата на гас; 

- Неопходно е да се стават на располагање уреди за 
гаснење пожар; 

- Во непосредна близина на градилиштето не смее 
да се пуши. Пламен или други извори на искри треба 
да бидат отсранети и областа на опасност соодветно 
треба да биде означена; 

- Во областите каде што се формира експлозивна 
мешавина на гас/воздух или каде се очекува такво фор-
мирање, неопходно е да не се врши работа со пламен 
или со останати извори на искрење, при што електрич-
ните машини и уреди мора да бидат соодветно зашти-
тени и 

- Областа каде што се работи мора брзо и без опас-
ност да може да биде напуштена.  

Доколку еден гасовод непосредно по неговата из-
градба не се полни со гас, тогаш неговиот квалитет 
треба да се провери со повторна проверка на непро-
пустливост. Ваквата проверка не се применува, докол-
ку гасоводот се држи под притисок (на пример со воз-
дух). 

Доколку делови од гасоводот, дури и оние со пого-
лем дијаметар на цевката, се ослободат од воздух, тре-
ба да се внимава, брзината на струење на делот од це-
вководот што се ослободува од воздух, да е доволно 
висока, за да се спречи формирање на слоеви. Мини-
малните брзини на чистење односно минималниот про-
ток, во зависност од медиумот за плакнење на приро-
ден гас не смеат да бидат пречекорени, во согласност 
со брзините на чистење кои се дадени во Прилог 1, кој 
е составен дел од овој правилник. 

Брзината на струењето во гасоводот мора да биде 
контролирана. Ова може да се врши преку мерење на 
брзината на излезното струење на цевката за издувува-
ње со соодветен уред за струење. 

Доколку постапката за одведување на воздухот се 
контролира на друг начин, треба да се обезбеди на са-
мата делница да не се формира експлозивна мешавина 
од гас/воздух поради намалената брзина на струење. 
На една подолга делница по потреба количината на ме-
диум потребен за чистење треба да се зголеми. 

При одведувањето на воздухот треба да се известат 
(преку телефон или преку радио сигнал), лицата кои 
што работат на краевите на делницата на цевководот 
на кој што се одведува воздухот. Пред завршувањето 
на одведувањето на воздухот, надзорното лице со по-
мош на соодветен уред за мерење на концентрацијата 
на гас, треба да се осигура дека во гасоводот практично 
има само чист гас. 

За време на постапката на одведување на воздухот, 
никој освен персоналот кој што е одговорен за надзор, 
не смее да се наоѓа во ровот. 

Гасовите, односно мешавината на гас/ воздух, што 
излегува при издувувањето и чистењето на цевководот, 
треба да бидат одведени со помош на цевка за издуву-
вање во атмосферата без опасност. Треба да бидат 
утврдени области на опасност во кои што не смее да 
има извори на искра. Цевката за издувување за време 
на целокупната постапка на чистење треба да биде под 
надзор. 

 
Цевката за издувување треба: 
- Да е изработена од метал; 
- Вообичаено да биде најмалку 2,5 метри над ниво-

то на почвата во слободна атмосфера поставена верти-
кално; 

- Да има вентил за поставување и вентил за земање 
проби и 

- Соодветно да биде заземјена. 
Пред пуштањето на гасот во делот од цевководот 

лицето одговорно за надзор треба да се осигури дека 
нема неконтролирано истекување на гас. 

 
Член 40 

Со денот на отпочнувањето  примената на овој пра-
вилник, престанува да важи Правилникот за технички-
те прописи за изградба, одржување и безбедно функци-
онирање на гасоводни системи од полиетиленски це-
вки за работен притисок до 4 bar (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр.100/09). 

 
Член 41 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 
јануари 2013 година. 

 
 Бр. 12-7427/4 

5 октомври 2012 година                     Министер, 
      Скопје                                Ваљон Сараќини, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ 
И ВРСКИ 

3315. 
Врз основа на член 7, став (6) од Законот за јавна 

чистота („Службен весник на Република Македонија” 
бр.111/08, 64/09, 88/10, 23/11, 53/11 и 80/12) министе-
рот за транспорт и врски, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ОДРЖУВАЊЕ 
НА ЈАВНА ЧИСТОТА, ФОРМАТА И СОДРЖИ-
НАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ОДР-
ЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА, НАЧИНОТ НА 
ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА 
ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА, ФОРМАТА 
И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕ-
НИТЕ ДОЗВОЛИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНАТА 
ЧИСТОТА, КАКО И НАЧИНОТ НА НЕГОВОТО  

ВОДЕЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на барањето за добивање на дозвола за одржу-
вање на јавна чистота, формата и содржината на обра-
зецот на дозволата за одржување на јавна чистота, на-
чинот на издавање и одземање на дозволата за одржу-
вање на јавна чистота, формата и содржината на реги-
старот за издадените дозволи за одржување на јавната 
чистота, како и начинот на неговото водење. 

 
Член 2 

Барањето за добивање на дозвола за одржување на 
јавна чистота се издава на образец во формат А4 во бе-
ла боја кој содржи: 

- назив и седиште на органот до кого се поднесува; 
- назив и седиште на правното лице и  
- датум на поднесување и потпис на барателот. 
Образецот на барањето од став 1 на овој член е да-

ден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Дозволата за одржување на јавна чистота се издава 

на образец во А4 формат  во бела боја. 
Образецот на дозволата од став 1 на овој член содр-

жи: грб на Република Македонија, натпис „Република 
Македонија”, „Министерство за транспорт и врски”, 
број на дозволата, назив „Дозвола за одржување на јав-
на чистота”, назив и седиште на правното лице - под-
носител на барањето, место и датум на издавање, место 
за печат и потпис на министерот. 

Образецот на дозволата од став 2 на овој член е да-
ден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

Постапката за издавање на дозволата за одржување 
на јавната чистота започнува со поднесување на бара-
ње до органот на државната управа надлежен за рабо-
тите од областа на комуналните работи. 

Кон барањето за издавање на дозволата од став 1 на 
овој член правното лице приложува докази за исполну-
вање на условите утврдени со член 7 од Законот за јав-
на чистота. 

 
Член 5 

Дозволата за одржување на јавна чистота ќе се од-
земе на правното лице доколку се утврди дека истото 
не исполнува некои од  условите за нејзино издавање 
утврдени во  Законот за јавна чистота. 

 
Член 6 

Доколку правното лице ја изгуби, му биде украдена 
или оштетена дозволата, треба истата да ја огласи во 
„Службен весник на Република Македонија” како нева-
жечка и по доставување на објавата за нејзино прогла-
сување за неважечка му се издава нова. 

 
 

Член 7 
За издадените дозволи за одржување на јавната чи-

стота органот на државната управа надлежен за врше-
ње на работите од областа на комуналните работи води 
Регистар за издадени дозволи за одржување на јавна 
чистота (во натамошниот текст: Регистар) кој постоја-
но се ажурира и објавува на веб страницата на органот. 

 
Член 8 

Регистарот  се води во форма на книга со димензии 
42x30 см, изработена од тврди корици и нумерирани 
внатрешни страни кои се меѓусебно поврзани во бела 
боја. 

На предната страна од корицата  на Регистар отпе-
чатен е назив „РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ 
ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА”. 

Внатрешните страни на Регистарот содржат: реден 
број, број и датум на поднесено барање, назив и седи-
ште на правното лице, број на издадена дозвола , датум 
на издавање на дозволата и забелешка. 

Формата и содржината на Регистарот  се дадени во 
Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 9 

Регистарот се води во пишана форма а може да се 
води и во електронска форма. 

Регистарот  се води за секоја година посебно. 
 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
         Бр. 02-17934                              Министер 
1 октомври 2012 година               за транспорт и врски, 
              Скопје                             Миле Јанакиески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

3316. 
Врз основа на член 13 став (5) од Законот за упра-

вување со електрична и електронска опрема и отпадна 
електрична и електронска опрема (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 6/12), министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање донесе  
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 
КОИ ПУШТААТ НА ПАЗАР ИЛИ УВЕЗУВААТ 
КАКО КРАЈНИ КОРИСНИЦИ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА 
ОПРЕМА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕ-
ГИСТАРОТ НА ПРОЗВОДИТЕЛИ КОИ ПУШТА-
АТ НА ПАЗАР ИЛИ УВЕЗУВААТ КАКО КРАЈНИ 
КОРИСНИЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА, НА-
ЧИНОТ НА НЕГОВОТО ВОДЕЊЕ И ОДРЖУВА-
ЊЕ,  КАКО  И  ФОРМАТА  И  СОДРЖИНАТА  НА  

ПОТВРДАТА ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на барањето за регистрација на производители-
те кои пуштаат на пазар или увезуваат како крајни ко-
рисници во Република Македонија електрична и еле-
ктронска опрема, формата и содржината на регистарот 
на прозводители кои пуштаат на пазар или увезуваат 
како крајни корисници во Република Македонија еле-
ктрична и електронска опрема, начинот на неговото во-
дење и одржување, како и формата и содржината на 
потврдата за упис во регистарот. 

 
Член 2 

Производителите кои за прв пат пуштаат на пазар 
или увезуваат како крајни корисници во Република 
Македонија електрична и електронска опрема (во пона-
тамошниот текст: производител), поднесуваат барање 
за регистрација на образец до Управа за животна 
средина во електронска и/или пишана форма. 

Образецот на барањето за регистрација се печати на 
бела хартија во А4 формат. 

Формата и содржината на образецот на барањето за 
регистрација се дадени во Прилог 1 кој е составен дел 
на овој правилник. 

 
Член 3 

Производителот се регистрира во Регистарот на 
прозводители кои пуштаат на пазар или увезуваат како 
крајни корисници во Република Македонија електрич-
на и електронска опрема (во понатамошниот текст: Ре-
гистер на производители) со денот на поднесувањето на 
барањето за регистрација под редниот број кој се воспо-
ставува според редоследот на доставените барања. 

Во Регистарот на производители се внесува реги-
старскиот број кој е комбиниран број од датум на упис  
и редниот број од уписот . 

Доколку производителот е регистриран во Регисте-
рот на производителите кои пуштаат на пазар или уве-
зуваат во Република Македонија батерии и акумулато-
ри тогаш во Регистерот на производители  се внесува и 
воспоставениот регистерскиот број од Регистерот на 
производителите кои пуштаат на пазар или увезуваат 
во Република Македонија батерии и аклумулатори.  

Во случај на промена на податоците доставени при 
регистрацијата кои се внесени во Регистарот на произ-
водители се поднесува барање за промена . 

Секоја промена на податоците се запишува во Реги-
старот на производители со денот на поднесеното бара-
ње за промена на податоците за регистрација. 

Регистерот на производители се води во електрон-
ска форма. 

Формата и содржината на Регистерот на производи-
тели  е дадена во Прилог 2  кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 4 

Врз основа на извршeниот упис во Регистарот на 
производители се издава потврда за упис во Регистерот 
на производители. 

Формата и содржината на потврдата од став 1 на 
овој член е дадена во Прилог 3 кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануа-
ри 2013 година.  

  
Бр. 07-7086/3           Министер за животна средина и 

10 август 2012 година      просторно планирање, 
  Скопје                       Абдилаќим Адеми, с.р.  



 Стр. 42 - Бр. 133                                                                                  26 октомври 2012 
 
 

 



26 октомври  2012  Бр. 133 - Стр. 43 
 
 



 Стр. 44 - Бр. 133                                                                                  26 октомври 2012 
 
 



26 октомври  2012  Бр. 133 - Стр. 45 
 
 
 



 Стр. 46 - Бр. 133                                                                                  26 октомври 2012 
 
 
3317. 

Врз основа на член 41 став (4) од Законот за упра-
вување со електрична и електронска опрема и отпадна 
електрична и електронска опрема (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 6/12), министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање објавува  

 
Л И С Т А 

НА ВИДОВИ НА ПРОИЗВОДИ КОИ ПРИПАЃААТ ВО 
КАТЕГОРИИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА 

ОПРЕМА 
 
Видовите на производи кои припаѓаат во категори-

ите на електрична и електронска опрема се следниве:  
1. Големи домашни апарати: 
1.1. големи уреди за ладење;  
1.2. фрижидери;  
1.3. замрзнувачи; 
1.4. други големи уреди што се користат за ладење, 

конзервирање и за складирање храна;  
1.5. машини за перење; 
1.6. машини за сушење, 
1.7.машини за миење садови; 
1.8. уреди за готвење; 
1.9. електрични шпорети; 
1.10. електрични решоа; 
1.11. микробранови печки. 
1.12. други големи уреди што се користат за готве-

ње и за друг вид обработка на храната; 
1.13. електрични уреди за греење; 
1.14. електрични радијатори; 
1.15. други големи уреди за греење соби, кревети, 

мебел за седење; 
1.16. електрични вентилатори;. 
1.17. клима-уреди; 
1.18. друга опрема за дување, проветрување и за 

разладување; 
1.19. други  апарати и уреди. 
2. Мали домашни апарати : 
2.1. правосмукалки; 
2.2. апарати за чистење теписи; 
2.3. други уреди за чистење; 
2.4. уреди што се користат за шиење, плетење, ткае-

ње и за друг вид текстилна обработка; 
2.5. пегли и други уреди за пеглање, цедење и за 

одржување на облеката на друг начин; 
2.6. тостери; 
2.7. фритези; 
2.8. машини за мелење, кафемати и опрема за отво-

рање или за затворање садови или пакувања; 
2.9. електрични ножеви; 
2.10. уреди за стрижење, сушење коса, електрични 

четкички за заби, апарати за бричење, масажа и други 
уреди за нега на телото; 

2.11. часовници, рачни часовници и опрема што се 
користи за мерење, покажување или за забележување 
на времето; 

2.12. ваги;  
2.13. други мали апарати наменети за готвење и 

обработка на храна.  
3. Опрема за информатичка технологија и телеко-

муникација 
3.1. Централизирана обработка на податоци: 
3.1.1. централни компјутерски единици; 
3.1.2. миникомпјутери; 
3.1.3. уреди за печатење; 
3.1.4. уреди-сметачи; 
3.2.  Персонални компјутери:  
3.2.1. персонални компјутери: (во кои се вклучени 

ЦПУ, глувче, монитор и тастатура): 
3.2.2. лаптоп (во кои се вклучени ЦПУ, глувче, мо-

нитор и тастатура), 

3.2.3. преносливи компјутери (ноутбук); 
3.2.4. џебни компјутери; 
3.2.5. печатачи; 
3.2.6. опрема за копирање; 
3.2.7. електрични и електронски машини за пишу-

вање; 
3.2.8. џебни и канцелариски дигитрони; 
3.2.9. и други производи и опрема за собирање, 

складирање, обработка, презентирање или за пренесу-
вање на информации по електронски пат. 

3.3. кориснички  терминали и системи: 
3.4. факс-апарати; 
3.5. телекс; 
3.6.телефони; 
3.7. телефонски говорници; 
3.8. безжични телефони; 
3.9.мобилни телефони; 
3.1 0. автоматски секретарки; 
3.11. и други производи и опрема за пренос на 

звуци, слики или на други информации преку телеко-
муникациски системи. 

4. Опрема за широка потрошувачка и забавна еле-
ктроника: 

4.1. радиоапарати; 
4.2. телевизори; 
4.3. видеокамери; 
4.4. видеорекордери; 
4.5. аудиосистеми; 
4.6. засилувачи; 
4.7. музички инструменти; 
4.8. и други производи или опрема за снимање или 

за репродуцирање звуци или слики, вклучувајќи и сиг-
нали или други технологии за дистрибуција на звуци и 
на слики што не се телекомуникациски системи. 

5. Опрема за осветлување: 
5.1. светилки за флуоресцентни сијалици, со исклу-

чок на светилките во домаќинствата; 
5.2. равни флуоресцентни сијалици; 
5.3. компактни флуоресцентни сијалици; 
5.4. гасни сијалици со висок интензитет, вклучувај-

ќи ги и натриумските сијалици под притисок и халоге-
ните сијалици; 

5.5. натриумски сијалици под низок притисок; 
5.6. друг вид осветлување или опрема за ширење 

или за контрола на светлината, со исклучок на еле-
ктричните светилки. 

6. Електричен и електронски алат (со исклучок на 
неподвижниот индустриски орудија со големи разме-
ри): 

6.1. бургии; 
6.2. пили; 
6.3. машини за шиење; 
6.4. опрема за стружење, мелење, шмирглање, сит-

нење, сечење, сечење со пила, сечење со ножици, дуп-
чење, правење дупки, сечење лим, преклопување, ви-
ткање или за слична обработка на дрво, метал и на дру-
ги материјали; 

6.5. алати за ковање, заковување или зашрафување 
или за отстранување навртки, шајки, шрафови или за 
слична употреба; 

6.6. алат за заварување, калаисување или за слична 
употреба; 

6.7. опрема за попрскување, премачкување, распр-
скување или за друг вид обработка на течни или на гас-
ни супстанции со други средства; 

6.8. алат за косење или за други градинарски актив-
ности. 

7. Електрични и електронски играчки и опрема за 
забава и спорт: 

7.1. електрични возови или тркачки коли; 
7.2. рачни видеоигри; 
7.3. видеоигри; 
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7.4. компјутери за возење велосипед, нуркање, тр-
чање, веслање итн; 

7.5. спортска опрема со електрични или со еле-
ктронски компоненти, 

7.6. автомати со отвори за монети. 
8. Медицински апарати (со исклучок на всадени и 

инфицирани производи): 
8.1. опрема за радиотерапија; 
8.2. опрема за кардиологија; 
8.3. опрема за дијализа; 
8.4. апарати за белите дробови; 
8.5. опрема за нуклеарна медицина; 
8.6. лабораториска опрема за ин витро-дијагнози; 
8.7. анализатори; 
8.8. замрзнувачи; 
8.9. опрема за вршење испитувања за плодност; 
8.10. други уреди за откривање, спречување, сле-

дење, лечење, ублажување на болести, повреди или на 
инвалидитет. 

9. Инструменти за следење и контрола: 
9.1. детектори за чад; 
9.2. регулатори за греење; 
9.3. термостати; 
9.4. уреди за мерење, за мерење тежина или за при-

лагодување за домаќинствата или како лабораториска 
опрема; 

9.5. други инструменти за следење и контрола што 
се користат во индустриски инсталации (на пр. во кон-
тролни плочи). 

10. Автомати 
10.1. aвтомати за топли пијалаци; 
10.2. автомати за топли или ладни шишиња или за 

конзерви; 
10.3. автомати за тврди производи; 
10.4. автомати за пари; 
10.5. сите уреди што автоматски ги испорачуваат 

сите видови производи. 
Оваа листа влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен  весник на Република 
Македонија“. 

 
       Бр. 07-7087/8       Министер за животна средина и 
10 август 2012 година             просторно планирање, 
            Скопје                         Абдилаќим Адеми, с.р. 

__________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3318. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 32 од Правилни-
кот за лиценци за вршење на енергетски дејности 
(„Службен весник на РМ“ бр. 143/11) на ден 10.10.2012 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство и трговија на еле-

ктрична енергија и консалтинг ЕНСОЛ ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје, согласно член 39 став 2 од Законот за 
енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11) 

и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 
143/11), му се издава одлука за влегување во сила на 
лиценца издадена со Одлука УП1 бр. 07-69 од 
30.11.2011 година, („Службен весник на РМ“ бр. 
20/12), за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија од фотоволтаична централа 
„ЕНСОЛ“.  

2. Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење 
на енергетска дејност производство на електрична 
енергија УП1 бр. 07-69 од 30.11.2011 година се менува 
статусот на друштвото од ДОО во ДООЕЛ како и адре-
сата на седиштето на друштвото од: ул. Цар Самоил бр. 
29 Битола во: ул. Софиска бр. 16 Скопје. Соодветно на 
извршената статусна промена како и промената на 
адресата на седиштето на друштвото полниот назив на 
друштвото гласи: Друштво за производство и трговија 
на електрична енергија и консалтинг ЕНСОЛ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје со седиште на ул. Софиска бр. 16 
Скопје.  

3. Во Прилогот 1 на Одлуката УП1 бр. 07-69 од 
30.11.2011 година, согласно извршените промени и из-
ведената состојба на фотоволтаичната централа точки-
те 1, 3, 4 се менуваат односно дополнуваат и гласат: 

 
„1. Име и седиште на носителот на лиценцата 
Друштво за производство и трговија на електрична 

енергија и консалтинг ЕНСОЛ ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје со седиште на ул. „Софиска“ бр. 16 Скопје 

 
3. Датум на издавање на лиценцата  
10.10.2012 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата  
10.10.2047 година“. 
4. Во Прилог 1: Лиценца за вршење на енергетска 

дејност производство на електрична енергија,  од Од-
луката УП1 бр. 07-69 од 30.11.2011 година, во точка 11, 
став 1, во вториот ред, по зборовите:....„правата и обвр-
ските на Друштвото за производство и трговија на еле-
ктрична енергија и консалтинг ЕНСОЛ“, се менуваат 
зборовите: „ДОО Битола“ и гласат: „ДООЕЛ Скопје“. 

5. Во Прилог 2: Податоци за фотоволтаичен систем 
приклучен на дистрибутивната мрежа согласно Табела 
VI, од Одлуката УП1 бр. 07-69 од 30.11.2011 година, 
точка 4 се менува и гласи: 

 
„4. Податоци за опрема: 
-  број на фотоволтаични модули 1224 модули; 
- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул; 
   тип: CS6P- 245; 
- производител: Canadian Solar; 
Номинални податоци за фотоволтаичен систем: 
- моќност на модул 245Wp;  
- вкупна моќност на фотоволтаична централа:  245 

x 1224 = 299,9 kW; 
- тип, производител и номинални податоци на бате-

рија: нема батериja; 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор: 
- тип: Solar Lake 17000TL, трифазен 
- производител: Samil Power, Kina, количина 17“ 
6. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-

изводство на електрична енергија со внесените измени 
и дополни е составен дел на оваа одлука и гласи: 



 Стр. 48 - Бр. 133                                                                                  26 октомври 2012 
 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство и трговија на електрична 

енергија и консалтинг ЕНСОЛ ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје со седиште на ул. „Софиска“ бр. 16, Скопје 

 
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
10.10.2012 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
10.10.2047 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 79.01.1/11 
 
6. Број на деловниот субјект – 6660100 
 
7. Единствен даночен број – 4002010521570  
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-
ценцата ќе го врши со фотоволтаичен систем, во обем 
согласно техничките карактеристики на производниот 
капацитет. 

 
9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
ќе го врши од фотоволтаичен систем лоциран на КП 
бр. 1513/3 м.в. Преста, КО - Белчишта, Општина Де-
барца. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија ќе ја врши со произ-
воден капацитет наведен во Прилог 2 кој е составен 
дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучува-
ње, пристап и користење на системот за дистрибуција 
на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
12. Права и обврски за носителот на лиценца 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво 
за производство и трговија на електрична енергија и 
консалтинг ЕНСОЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје (во по-
натамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото 
учество на пазарот на електрична енергија.  

Носителот на лиценцата е должен: 

- да обезбеди достапност на договорената енергија 
и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на еле-
ктрична енергија и до операторот на електропреносни-
от систем податоци и информации од договорите за 
продажба на електрична енергија, расположливост на 
производниот капацитет и/или системски услуги, освен 
комерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална со-
стојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки. 

 
13. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

ција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година. Годишниот извештај содржи 
податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

3) превземени мерки:  
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на      објектите 
и опремата за вршење на енергетска дејност; 
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- за заштита при  работа; 
- за вршење на дејноста во услови на кризна состој-

ба, промена на условите на светскиот  пазар, како и во-
ена и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година; 

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

 
16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се вр-
ши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталации, како и на средствата и опремата потребни 
за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
18. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да до-
ставува писмен извештај за движењето на сите параме-
три кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пер-
иод. 

 
19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вр-
шење на енергетски дејности. 

 
20. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските од страна на носителот на лиценцата 
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, 

Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе 
мерки согласно Правилникот за лиценци  за вршење на 
енергетски дејности. 

 
Прилог 2 
 
Податоци за фотоволтаичен систем приклучен на 
дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
 
1. Податоци за фотоволтаичниот систем: 
-  Име на фотоволтаичниот систем: 
   ЕНСОЛ 
2. Локација на фотоволтаичниот систем на ди-

стрибутивната мрежа: 
     Приклучок на  ТС Песочани 35/10(20) kV/ kV 

преку СН извод с. Белчишта  со  новопредвидени: СН 
крак и ТС 10(20)/0,4 kV/ kV; 

3. Oпшти податоци: 
-   година на почеток на градба: 2011 год.; 
-   година на завршеток на градба: 2012 год.; 
- проценет животен век на фотоволтаичниот си-

стем: 35 години; 
4. Податоци за опрема: 
- број на фотоволтаични модули 1224 модули; 
- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул; 
    тип: CS6P- 245; 
-   производител: Canadian Solar; 
    Номинални податоци за фотоволтаичен систем: 
-   моќност на модул 245Wp;  
-   вкупна моќност на фотоволтаична централа:  245 

x 1224 = 299,9 kW; 
- тип, производител и номинални податоци на бате-

рија: нема батериja; 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор: 
- тип: Solar Lake 17000TL, трифазен 
- производител: Samil Power, Kina, количина 17 
5. Годишно сончево зрачење на таа локација по 

месеци:  
 
Месец Wh/m2 
Јануари 2.815 
Фебруари 3.490 
Март 4.420 
Април 5.350 
Мај 5.764 
Јуни 6.204 
Јули 6.521 
Август 6.421 
Септември 5.825 
Октомври 4.412 
Ноември 3.079 
Декември 1.829 
просечно 4.682 

 
6. Очекувано производство на електрична енер-

гија: 395.190 kWh. 
 
Месец kWh 
Јануари 21.383 
Фебруари 23.835 
Март 32.657 
Април 37.538 
Мај 40.889 
Јуни 41.699 
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Јули 45.129 
Август 44.270 
Септември 39.840 
Октомври 31.897 
Ноември 22.180 
Декември 13.871 

 
7. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га извршувањето на истата. 
8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
 УП1 бр. 07-69          

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

__________ 
3319. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр.18/12 и 97/12), а по-
стапувајќи по барањето на Друштвото за производство 
на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроеле-
ктрани Скопје, за издавање на привремено решение за 
стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 22.10.2012 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, 
со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје, 
му се издава решение за стекнување на привремен ста-
тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за хидро-
електроцентралата „МХЕ Големача - реф. бр. 259“, со 
планирана моќност од 372 kW и со локација реф. бр. 
259 (согласно договор за концесија за вода за изградба 
на мала хидроелектрана Големача со реф.бр 259, склу-
чен помеѓу Друштвото за инвестирање во мали хидрое-
лектрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ - концесионер и 
Министерство за економија - концедент со бр.12-
7348/12 од 16.7.2009 година, договор за пренос на до-
говор за концесија за вода склучен помеѓу Друштвото 
за инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРЏИ ЦО-
ТЕР ДООЕЛ - отстапувач, ЕМК ДООЕЛ Мали хидрое-
лектрани Скопје - примач и Министерство за економи-
ја - концедент со бр.12-7987/12 од 10.11.2010 година, 
анекс на договор за концесија за вода склучен помеѓу 
ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - концеси-
онер и Министерство за економија - концедент со 
бр.12-290/8 од 13.4.2011 година и анекс на договор за 
концесија за вода склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали 
хидроелектрани Скопје - концесионер и Министерство 
за економија - концедент со бр.12-7065/8 од 10.8.2012 
година). 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство на еле-

ктрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани 
Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 
Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-51 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕ Големача - реф. бр. 259“ 

- податоци за локација на електроцентралата: лока-
ција реф. бр. 259 на ГП. бр. 1.1, КП. бр. 2420, КО Слое-
штица и ГП. бр. 1.2, КП. бр. 3079, 3094 и 2556, КО 
Слоештица, Општина Демир Хисар 

- планирана моќност на електроцентралата: 372 kW 
(согласно договор за концесија за вода за изградба на 
мала хидроелектрана Големача со реф.бр 259, склучен 
помеѓу Друштвото за инвестирање во мали хидроеле-
ктрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ - концесионер и Ми-
нистерство за економија - концедент со бр.12-7348/12 
од 16.7.2009 година, договор за пренос на договор за 
концесија за вода склучен помеѓу Друштвото за инве-
стирање во мали хидроелектрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР 
ДООЕЛ - отстапувач, ЕМК ДООЕЛ Мали хидроеле-
ктрани Скопје - примач и Министерство за економија - 
концедент со бр.12-7987/12 од 10.11.2010 година, анекс 
на договор за концесија за вода склучен помеѓу ЕМК 
ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - концесионер и 
Министерство за економија - концедент со бр.12-290/8 
од 13.4.2011 година и анекс на договор за концесија за 
вода склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроеле-
ктрани Скопје - концесионер и Министерство за еконо-
мија - концедент со бр.12-7065/8 од 10.8.2012 година) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 1.348.000 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: согласно договор за концесија за 
вода за изградба на мала хидроелектрана Големача со 
реф.бр 259, склучен помеѓу Друштвото за инвестирање 
во мали хидроелектрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ - 
концесионер и Министерство за економија - концедент 
со бр.12-7348/12 од 16.7.2009 година, договор за пре-
нос на договор за концесија за вода склучен помеѓу 
Друштвото за инвестирање во мали хидроелектрани 
ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ - отстапувач, ЕМК ДООЕЛ 
Мали хидроелектрани Скопје - примач и Министерство 
за економија - концедент со бр.12-7987/12 од 
10.11.2010 година, анекс на договор за концесија за во-
да склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани 
Скопје - концесионер и Министерство за економија - 
концедент со бр.12-290/8 од 13.4.2011 година и анекс 
на договор за концесија за вода склучен помеѓу ЕМК 
ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - концесионер и 
Министерство за економија - концедент со бр.12-
7065/8 од 10.8.2012 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
15.8.2014 година. 

3. Хидроелектроцентралата „МХЕ Големача - реф. 
бр. 259“, со планирана моќност од 372 kW и со локаци-
ја реф. бр. 259 (согласно договор за концесија за вода 
за изградба на мала хидроелектрана Големача со 
реф.бр 259, склучен помеѓу Друштвото за инвестирање 
во мали хидроелектрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ - 
концесионер и Министерство за економија - концедент 
со бр.12-7348/12 од 16.07.2009 година, договор за пре-
нос на договор за концесија за вода склучен помеѓу 
Друштвото за инвестирање во мали хидроелектрани 
ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ - отстапувач, ЕМК ДООЕЛ 
Мали хидроелектрани Скопје - примач и Министерство 
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за економија - концедент со бр.12-7987/12 од 
10.11.2010 година, анекс на договор за концесија за во-
да склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани 
Скопје - концесионер и Министерство за економија - 
концедент со бр.12-290/8 од 13.4.2011 година и анекс 
на договор за концесија за вода склучен помеѓу ЕМК 
ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - концесионер и 
Министерство за економија - концедент со бр.12-
7065/8 од 10.08.2012 година), треба да биде пуштена во 
употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение. 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 
и 97/12). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на електро-
централата, наведени во ова решение, согласно член 11 
од Правилникот за повластени производители на еле-
ктрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 
и 97/12). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-227/12     

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

__________ 
3320. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 151, став 5 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“, бр. 16/11 и 136/11) и член 8, став 1 од Правилни-
кот за повластени производители на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија („Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр.18/12 и 97/12), а по-
стапувајќи по барањето на Друштвото за производство 
на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроеле-
ктрани Скопје, за издавање на привремено решение за 
стекнување на статус на повластен производител на 
електрична енергија произведена од обновливи извори 
на енергија, на седницата одржана на ден 22.10.2012 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА 
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД  ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство на електрична 

енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, 
со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје, 
му се издава решение за стекнување на привремен ста-

тус на повластен производител на електрична енергија 
произведена од обновливи извори на енергија за хидро-
електроцентралата „МХЕ Мала река - реф. бр. 258“, со 
планирана моќност од 215 kW и со локација реф. бр. 
258 (согласно договор за концесија за вода за изградба 
на мала хидроелектрана Мала река со реф.бр 258, склу-
чен помеѓу Друштвото за инвестирање во мали хидрое-
лектрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ - концесионер и 
Министерство за економија - концедент со бр.12-
7348/13 од 16.07.2009 година, договор за пренос на до-
говор за концесија за вода склучен помеѓу Друштвото 
за инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРЏИ ЦО-
ТЕР ДООЕЛ - отстапувач, ЕМК ДООЕЛ Мали хидрое-
лектрани Скопје - примач и Министерство за економи-
ја - концедент со бр.12-7987/13 од 10.11.2010 година, 
анекс на договор за концесија за вода склучен помеѓу 
ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - концеси-
онер и Министерство за економија - концедент со 
бр.12-290/7 од 13.04.2011 година и анекс на договор за 
концесија за вода склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали 
хидроелектрани Скопје - концесионер и Министерство 
за економија - концедент со бр.12-7065/9 од 10.08.2012 
година). 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство на еле-

ктрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани 
Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.113/12 
Скопје 

- единствен регистарски број на електроцентралата: 
PP-SH-52 

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентра-
ла „МХЕ Мала река - реф. бр. 258“ 

- податоци за локација на електроцентралата: лока-
ција реф. бр. 258 на ГП. бр. 1.1, КП. бр. 1584, КО Баби-
но и ГП. бр. 1.2, КП. бр. 116/2, КО Базерник и Коридор, 
Општина Демир Хисар 

- планирана моќност на електроцентралата: 215 kW 
(согласно договор за концесија за вода за изградба на 
мала хидроелектрана Мала река со реф.бр 258, склучен 
помеѓу Друштвото за инвестирање во мали хидроеле-
ктрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ - концесионер и Ми-
нистерство за економија - концедент со бр.12-7348/13 
од 16.07.2009 година, договор за пренос на договор за 
концесија за вода склучен помеѓу Друштвото за 
инвестирање во мали хидроелектрани ЕНЕРЏИ ЦО-
ТЕР ДООЕЛ - отстапувач, ЕМК ДООЕЛ Мали хидрое-
лектрани Скопје - примач и Министерство за економи-
ја - концедент со бр.12-7987/13 од 10.11.2010 година, 
анекс на договор за концесија за вода склучен помеѓу 
ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - концеси-
онер и Министерство за економија - концедент со 
бр.12-290/7 од 13.04.2011 година и анекс на договор за 
концесија за вода склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали 
хидроелектрани Скопје - концесионер и Министерство 
за економија - концедент со бр.12-7065/9 од 10.08.2012 
година) 

- планирано годишно производство на електрична 
енергија од електроцентралата: 733.900 kWh 

- рок до кој електроцентралата треба да биде пу-
штена во употреба: согласно договор за концесија за 
вода за изградба на мала хидроелектрана Мала река со 
реф.бр 258, склучен помеѓу Друштвото за инвестирање 
во мали хидроелектрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ - 
концесионер и Министерство за економија - концедент 
со бр.12-7348/13 од 16.07.2009 година, договор за пре-
нос на договор за концесија за вода склучен помеѓу 
Друштвото за инвестирање во мали хидроелектрани 
ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ - отстапувач, ЕМК ДООЕЛ 
Мали хидроелектрани Скопје - примач и Министерство 
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за економија - концедент со бр.12-7987/13 од 
10.11.2010 година, анекс на договор за концесија за во-
да склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани 
Скопје - концесионер и Министерство за економија - 
концедент со бр.12-290/7 од 13.04.2011 година и анекс 
на договор за концесија за вода склучен помеѓу ЕМК 
ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - концесионер и 
Министерство за економија - концедент со бр.12-
7065/9 од 10.08.2012 година 

- датум на престанок на важење на ова решение: 
15.08.2014 година. 

3. Хидроелектроцентралата „МХЕ Мала река - реф. 
бр. 258“, со планирана моќност од 215 kW и со локаци-
ја реф. бр. 258 (согласно договор за концесија за вода 
за изградба на мала хидроелектрана Мала река со 
реф.бр 258, склучен помеѓу Друштвото за инвестирање 
во мали хидроелектрани ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ - 
концесионер и Министерство за економија - концедент 
со бр.12-7348/13 од 16.07.2009 година, договор за пре-
нос на договор за концесија за вода склучен помеѓу 
Друштвото за инвестирање во мали хидроелектрани 
ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ - отстапувач, ЕМК ДООЕЛ 
Мали хидроелектрани Скопје - примач и Министерство 
за економија - концедент со бр.12-7987/13 од 
10.11.2010 година, анекс на договор за концесија за во-
да склучен помеѓу ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани 
Скопје - концесионер и Министерство за економија - 
концедент со бр.12-290/7 од 13.04.2011 година и анекс 
на договор за концесија за вода склучен помеѓу ЕМК 
ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје - концесионер и 
Министерство за економија - концедент со бр.12-
7065/9 од 10.08.2012 година), треба да биде пуштена во 
употреба во рокот утврден во став 2 на ова решение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Носителот на ова решение само еднаш може да 
поднесе барање до Регулаторната комисија за енерге-
тика на Република Македонија за продолжување на 
важноста на ова решение во постапка утврдена во член 
10 од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 
и 97/12). 

5. Носителот на ова решение е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија за секоја статусна промена и/или промена 
на техничко-технолошките карактеристики на електро-
централата, наведени во ова решение, согласно член 11 
од Правилникот за повластени производители на 
електрична енергија од обновливи извори на енергија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12 
и 97/12). 

6. Со денот на влегување во сила на ова решение, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија го впишува носителот на ова решение и 
електроцентралата во Регистарот на повластени произ-
водители. 

7. Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија го доставува ова решение до барате-
лот, Операторот на пазарот на електрична енергија и 
до Агенцијата за енергетика на Република Македонија. 

8. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

9. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 бр. 08-228/12     

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