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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1132. 

Врз основа на член 142-а став (2) од Законот за жи-
вотна средина („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09 и 48/10), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 4.05.2010 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБА-
ТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ КОЈ ГО 
ПЛАЌААТ ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ 
КОИ ВРШАТ АКТИВНОСТИ ЗА КОИ СЕ ИЗДАВА 
ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН  

ПЛАН 
 

Член 1 
Во Уредбата за висината на надоместокот кој треба 

да го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат 
активности за кои се издава дозвола за усогласување со 
оперативен план („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 117/07) во член 4 ставот  (1) се менува и 
гласи: 

„ (1) Надоместокот за поседување на дозвола за 
усогласување со оперативен план се пресметува на 
следниов начин: 
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N – надоместок  
Р (ha)- површина на инсталацијата во хектари 
А – надоместок по хектар површина 
ЕТ – главни емисиони точки во сите медиуми на 

животна средина 
B – надоместок по емисиона точка  
Ci – надоместок за секој пооделен вид емисија 
Di – надоместок за големина при гранични вредно-

сти на емисии “ 
 
По став (1) се додава нов став (2) кој гласи: 
„(2) Надоместокот од став (1) од овој член може да 

се плати на рати и тоа најмногу до шест еднакви  го-
дишни рати по претходно барање на операторот на ин-
сталацијата“. 
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Во ставот (2) кој станува став (3) точката на крајот 
од реченицата се заменува со запирка и се додаваат 
зборовите: „со можност за негово плаќање на најмногу 
шест еднакви годишни рати по претходно барање на 
операторот на инсталацијата“. 

Во ставот (3) кој станува став (4) точката на крајот 
од реченицата се заменува со запирка и се додаваат 
зборовите: „со можност за негово плаќање на најмногу 
шест еднакви годишни рати по претходно барање на 
операторот на инсталацијата“. 

Ставот (4) кој станува став (5) се менува и гласи:  
„(4) Надоместокот (Di) за големина при гранични 

вредности на емисии се пресметува за секој вид на 
емисија на загадувачи во зависност од процентот на 
надминување на секоја eмисија на загадувач одделно 
над граничните вредности што се пропишани со нацио-
налните референтни документи за најдобри достапни 
техники односно со прописите од областа на животна-
та средина, споредено со граничните вредности на се-
која емисија на загадувач одделно кои се одобрени во 
дозволата“. 

Ставот (5) станува став (6). 
 

Член 2 
Во Прилог 3 формулата се менува и гласи: 
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Табелата 2 се менува и гласи: 
 

Опис Начин на пресметување 
на Di 

За секој процент на надмину-
вање над пропишаните гра-
ничните вредности на било 
кој вид на емисија на загаду-
вач што се одобрени во доз-
волата, големината на емиси-
јата (Di) се пресметува на 
следниот начин: 

Збир од големина на 
емисија (D) на надоме-
стокот на секој вид на 
емисија на загадувач 
(C)* процентот на над-
минување + процентот 
на надминувањето 
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Член 3 
Во прилог 4 формулата се менува и гласи: 
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Табелата 2 се менува и гласи: 
 

Опис Начин на пресметување 
на Di 

За секој процент на надмину-
вање над пропишаните гра-
ничните вредности на било 
кој вид на емисија на загаду-
вач што се одобрени во доз-
волата, големината на емиси-
јата (Di) се пресметува на 
следниот начин: 

Збир од големина на 
емисија (D) на надоме-
стокот на секој вид на 
емисија на загадувач 
(C)* процентот на над-
минување + процентот 
на надминувањето 

 
Член 4 

На започнатите постапки за пресметување и плаќа-
ње на годишниот надоместок ќе се применуваат одред-
бите од оваа уредба. 

 
Член 5 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

 
    Бр. 51-2254/1                       Претседател на Владата 
4 мај 2010 година                   на Република Македонија, 

  Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
_________ 

 
1133. 

Врз основа на член 129 став (2) од Законот за жи-
вотна средина („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09 и 48/10), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 4.05.2010 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ КОЈ 
ТРЕБА ДА ГО ПЛАЌААТ ОПЕРАТОРИТЕ НА ИН-
СТАЛАЦИИТЕ КОИ ВРШАТ АКТИВНОСТИ ЗА 
Б- ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА 
 

Член 1 
Во Уредбата за висината на надоместокот кој треба 

да го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат 
активности за Б-интегрирана еколошка дозвола 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
117/07), во член 5 ставот (1) се менува и гласи: 

(1) Надоместокот за поседување на Б - интегрирана 
еколошка дозвола се пресметува на следниот начин:  
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N – надоместок  
Р (ha)- површина на инсталацијата во хектари 
А – надоместок по хектар површина 

ЕТ – главни емисиони точки во сите медиуми на 
животна средина 

B – надоместок по емисиона точка  
Ci – надоместок за секој пооделен вид емисија 
Di – надоместок за големина при гранични вредно-

сти на емисии  
 
По став (1) се додава нов став (2) кој гласи: 
„(2) Надоместокот од став (1) од овој член може да 

се плати на рати и тоа најмногу до шест еднакви  го-
дишни рати по претходно барање на операторот на ин-
сталацијата“. 

Во ставот (2) кој станува (3) точката на крајот од 
реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборо-
вите: „со можност за негово плаќање на најмногу шест 
еднакви годишни рати по претходно барање на опера-
торот на инсталацијата“. 

Ставот (3) кој станува став (4) се менува и гласи:  
„(4) Надоместокот (Di) за големина при гранични 

вредности на емисии се пресметува за секој вид на 
емисија на загадувачи во зависност од процентот на 
надминување на секоја eмисија на загадувач одделно 
над гранични вредности што се пропишани со пропи-
сите од областа на животната средина, споредено со 
граничните вредности на секоја емисија на загадувач 
одделно кои се одобрени во дозволата“. 

Ставот (4) станува став (5). 
 

Член 2 
Во Прилог 2 формулата се менува и гласи: 
  

∑∑∑
===

++⋅+⋅=
n

ii

n

i
i DiCiBETAhaPN

1

21

11
)()(  

 
 
Табелата 2 се менува и гласи: 
 

Опис Начин на пресметување 
на Di 

За секој процент на над-
минување над пропиша-
ните гранични вредности 
на било кој вид на емисија 
на загадувач што се одо-
брени во дозволата, голе-
мината на емисијата (Di) 
се пресметува на следни-
от начин: 

Збир од големина на еми-
сија (D) на надоместокот 
на секој вид на емисија на 
загадувач (C) * процентот 
на надминување + про-
центот на надминувањето  

 
Член 3 

На започнатите постапки за пресметување и плаќа-
ње на годишниот надоместок ќе се применуваат одред-
бите од оваа уредба.  

 
Член 4 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

 
    Бр. 51-2452/1                        Претседател на Владата 
4 мај 2010 година                   на Република Македонија, 

  Скопје                      м-р Никола Груевски, с.р. 
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1134. 
Врз основа на член 121 став (2) од Законот за жи-

вотна средина („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09 и 48/10) 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 4.05.2010 година донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ КОЈ ГО 
ПЛАЌААТ ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ 
КОИ ВРШАТ АКТИВНОСТИ ЗА КОИ СЕ ИЗДАВА  

A – ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА 
 

Член 1 
Предмет 

 
(1) Со оваа уредба се пропишува висината на надо-

местокот кој го плаќаат операторите на инсталациите 
кои вршат активности за кои се издава A – интегрирана 
еколошка дозвола. 

(2) Одредбите од оваа уредба се однесуваат на опера-
торите на инсталациите кои вршат активности од При-
лог 1 од Уредбата за определување на активностите на 
инсталациите за кои се издава интерирана еколошка доз-
вола, односно дозвола за усогласување со оперативен 
план и временскиот распоред за поднесување на барање 
за дозвола за усогласување со оперативен план. 

 
Член 2 

Надоместок при поднесување на барањето за доби-
вање на A – интегрирана еколошка дозвола 

 
(1) Надоместокот за поднесување на барање за до-

бивање на А – интегрирана еколошка дозвола се прес-
метува на следниот начин: 

 
Надоместок = Површина (ha)* висина на надоместокот 
(даден во колона А од прилог 1 од оваа уредба) + збир 
од главни емисиони точки * висина на надоместок во 

колона Б (даден во Прилог 1 од оваа уредба) 
 
(2) Висината на надоместокот од став (1) од овој 

член за поднесување на барање за добивање на А – ин-
тегрирана еколошка дозвола се определува согласно 
прилог 1 кој е составен дел на оваа уредба. 

 
Член 3 

Надоместок при поднесување на барањето за изме-
на на А – интегрирана еколошка дозвола 

 
(1) Операторот на инсталацијата плаќа надоместок 

при поднесување на барањето за измена на А – инте-
грирана еколошка дозвола согласно член 117 од Зако-
нот за животна средина. 

(2) Висината на надоместокот од став (1) на овој 
член изнесува 50% од висината на годишниот надоме-
сток за поседување на А – интегрирана еколошка доз-
вола согласно член 5 од оваа уредба. 

 
Член 4 

Надоместок за поднесување на барањето за пренос 
на А – интегрирана еколошка дозвола 

 
(1) Операторот на инсталацијата плаќа надоместок 

при поднесување на барањето за пренос на А - инте-
грирана еколошка дозвола согласно член 118 од Зако-
нот за животна средина. 

(2) Висината на надоместок од став (1) од овој член 
изнесува 30% од висината на годишниот надоместокот 
за поседување на А – интегрирана еколошка дозвола. 

Член 5 
Годишен надоместок за поседување 

на А – интегрирана еколошка дозвола 
 
(1) Надоместокот за поседување на А – интегрирана 

еколошка дозвола се пресметува на следниот начин: 
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N – надоместок  
Р (ha)- површина на инсталацијата во хектари 
А – надоместок по хектар површина 
ЕТ – главни емисиони точки во сите медиуми на 

животна средина 
B – надоместок по емисиона точка  
Ci – надоместок за секој пооделен вид емисија 
Di – надоместок за големина при гранични вредно-

сти на емисии  
(2) Надоместокот од став (1) од овој член може да 

се плати на рати и тоа најмногу до шест еднакви го-
дишни рати по претходно барање на операторот на ин-
сталацијата. 

(3) Висината на надоместокот од став (1) од овој 
член за поседување на А – интегрирана еколошка доз-
вола се определува согласно Прилог 2 кој е составен 
дел на оваа уредба, со можност за негово плаќање 
најмногу шест еднакви годишни рати по претходно ба-
рање на операторот на инсталацијата. 

(4) Надоместокот (Di) за големина при гранични 
вредности на емисии се пресметува за секој вид на 
емисија на загадувачи во зависност од процентот на 
надминување на секоја eмисија на загадувач одделно 
над граничните вредности што се пропишани со нацио-
налните референтни документи за најдобри достапни 
техники односно со прописите од областа на животна-
та средина, споредено со граничните вредности на се-
која  емисија на загадувач одделно кои се одобрени во 
дозволата. 

 
Член 6 

Годишен надоместок за редовен надзор 
 
Висината на надоместокот за извршен редовен над-

зор изнесува 10% од висината на годишниот надоме-
стокот за поседување на А – интегрирана еколошка 
дозвола пресметан согласно член 5 од оваа уредба.  

 
Член 7 

Намалување на висината на надоместоците 
 
Во случај кога операторот спровел ISO 14001 си-

стем за управување со животната средина или шемите 
за управување со животната средина и за ревизија сог-
ласно член 31 од Законот за животна средина, висината 
на годишниот надоместок за поседување на А – инте-
грирана еколошка дозвола пресметан согласно член 5 
од оваа уредба се намалува за 20%. 

 
Член 8 

Влегување во сила 
 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

 
    Бр.51-2453/1                        Претседател на Владата 
4 мај 2010 година                   на Република Македонија, 

  Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 



10 мај 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 64 - Стр. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 6 - Бр. 64 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 мај 2010 
 



10 мај 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 64 - Стр. 7 

1135. 
Врз основа на член 18 од Законот за основање на 

Агенција за енергетика на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/2005), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.04.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарна-

та одлука за изменување на Статутот на Агенцијата за 
енергетика на Република Македонија бр. 02-51/17, до-
несена од Управниот одбот на Агенцијата за енергети-
ка на Република Македонија на седницата одржана на 
25.01.2010 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
     Бр.51-2148/1                     Заменик на претседателот  
27 април 2010 година          на Владата на Република  

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

____________ 
1136. 

Врз основа на член 20, став 1 и член 27-а од Зако-
нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи  („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 4.05.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА 
ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник – Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија му престанува кори-
стењето на недвижна ствар-објект, сопственост на Ре-
публика Македонија во вкупна површина од 543 м2, ло-
циран на Бул.„Партизански одреди“ бр.2, 1000 Скопје, 
запишан во ИЛ број 52597 за КО Центар 1 и тоа КП 
бр.10099, зграда 1, влез 001, кат мезанин, улица „Пар-
тизански одреди“ бр.2 во површина од 269 м2 и КП 
бр.10099, зграда 1, влез 001, кат приземје, улица „Пар-
тизански одреди“ бр.2 во површина од 274 м2. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
на трајно користење без надомест на Дирекцијата за 
технолошки индустриски развојни зони. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука, ќе се изврши помеѓу директорот на Јав-
ното претпријатие за стопанисување со станбен и дело-
вен простор на Република Македонија и директорот на 
Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зо-
ни, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука. 

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

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

 
    Бр.51-2267/1                    Заменик на претседателот  
4 мај 2010 година               на Владата на Република  

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

____________ 
1137. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 4.05. 2010 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-

НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА  
НЕДВИЖНИ СТВАРИ 

 
Член 1 

Во Одлуката за престанок и за давање на користење 
на недвижни ствари бр. 19-4393/1 од 23 ноември 2005 
година („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 102/05), во членот 1, во став 1, точките 16 и 19 се 
бришат.  

 
Член 2 

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

  
   Бр. 51-2654/1                        Заменик на претседателот   
4 мај 2010 година                    на Владата на Република  

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

__________ 
1138. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 4.05.2010 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за престанок и за давање на користење 

на недвижни ствари Бр. 19-102/1 од 12 јануари 2006 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/06), во членот 1, точката 2 се брише. 

 
Член 2 

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

  
     Бр. 51-2655/1                      Заменик на претседателот   
4 мај 2010 година                     на Владата на Република  

  Скопје                                       Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1139. 
Врз основа на член 54, став 2 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 4.05.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

 
Член  1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерство за животна средина и просторно планирање 
му престанува користењето на движните ствари, два 
учебника на македонски и албански јазик од реномира-
ни странски автори од областа на животната средина, 
во вкупна количина од  850 примероци и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ваат на трајно користење на Министерство за образова-
ние и наука  без надомест. 

 
Член 3 

Министерот за животна средина и просторно пла-
нирање склучува договор со министерот за образова-
ние и наука со кој ќе се уредат правата и обврските за 
движните ствари од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
     Бр.51-2253/1                      Заменик на Претседателот 
4 мај 2010 година                    на Владата на Република 

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

___________ 
1140. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија  („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 4.05.2010 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНО КООРДИ-
НАТИВНО ТЕЛО ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ИЗРАБОТКА-
ТА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНА-
ТА СТРАТЕГИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ СИРОМА-
ШТИЈАТА И СОЦИЈАЛНАТА ИСКЛУЧЕНОСТ ВО  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се формира Национално координа-

тивно тело за следење на изработката и имплементаци-
ја на Националната стратегија за борба против сирома-
штијата и социјалната исклученост во Република Ма-
кедонија. 

 
Член 2 

Со Националното координативно тело за следење 
на изработката и имплементација на Националната 
стратегија за борба против сиромаштијата и социјална-
та исклученост во Република Македонија ќе претседава 
Министерството за труд и социјална политика.  

 
Член 3 

 Националното координативно тело за следење на 
изработката и имплементација на Националната стра-
тегија за борба против сиромаштијата и социјалната 
исклученост во Република Македонија е составено од 
претставници од сите релевантни министерства и ин-
ституции и тоа, Министерство за труд и социјална по-
литика, Министерство за правда, Министерство за 
образование и наука, Министерство за економија, Ми-
нистерство за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво, Министерство за транспорт и врски, Министерс-
тво за здравство, Министерство за култура, Мини-
стерство за локална самоуправа, Министерство за фи-
нансии, Министерство за информатичко општество, 
Секретаријат за европски прашања, Генерален секрета-
ријат на Влада на Република Македонија, Фонд на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македонија, 
Агенција за вработување на Република Македонија, 
Агенција за супервизија на капитално финансирано 
пензиско осигурување – МАПАС, Државен завод за 
статистика и Заедница на единиците на локалната са-
моуправа на Република Македонија – ЗЕЛС. 

 
Член 4 

Делокругот на  Националното координативно тело 
за следење на изработката и имплементација на Нацио-
налната стратегија за борба против сиромаштијата и 
социјалната исклученост во Република Македонија е 
во функција на: 

- Утврдување на временска рамка и носители одго-
ворни за спроведување на активностите; 

- Вршење мониторинг над работата на работната 
група за изработка на стратегијата; 

- Развивање и усвојување на план за следење на 
прогресот на активности; 

- Следење на изработката на детален акционен план 
за спроведување на Стратегијата; 

- Вршење на редовни периодични (шестмесечни) 
проценки за напредокот во однос на спроведувањето;  

- Давање насоки за унапредување на координатив-
ниот пристап; 

- Развивање на  иницијативи во однос на воспоста-
вување на локални координативни совети на ниво на 
локална самоуправа. 
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Член 5 
Националното координативно тело за својата рабо-

та ја известува Владата на Република Македонија на 
секои три месеци.  

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, a ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
    Бр. 51-2301/1                       Заменик на претседателот 
4 мај 2010 година                    на Владата на Република 

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

___________ 
1141. 

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија  („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 4.05.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА КООРДИНАТОР И ЧЛЕНО-
ВИ НА НАЦИОНАЛНО КООРДИНАТИВНО ТЕ-
ЛО ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА И ИМПЛЕ-
МЕНТАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИ-
ЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ СИРОМАШТИЈАТА И 
СОЦИЈАЛНАТА ИСКЛУЧЕНОСТ ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
За координатор и членови на Националното коор-

динативно тело за следење на изработката и имплемен-
тација на Националната стратегија за борба против си-
ромаштијата и социјалната исклученост во Република 
Македонија се именуваат: 

 
Министерство за труд и социјална политика 
- Марјан Тодоровски, државен секретар - Мини-

стерство за труд и социјална политика – Координатор  
на Националното   координативно тело 

- Ардијан Муча, државен советник на Сектор за со-
цијална заштита - член 

- Ирена Тодороска, раководител на Одделение за 
социјално вклучување - секретар 

 
Министерство за земјоделство, шумарство и водо-

стопанство  
- Жарко Ераковиќ, државен советник за стратешко 

планирање-член 
- Валентина Митева, вд раководител на сектор за 

рурален развој -  заменик член 
 
Министерство за транспорт и врски 
- Елена Кузмановска,  државен секретар – член 
- Јасминка Киркова,  државен советник - заменик 

член 
 
Министерство за култура 
- Нермин Адеми, државен советник за спроведува-

ње на програмата на министерството – член 
- Авзи Демири, раководител на сектор за Европски 

интеграции - заменик член 

Министерство за информатичко општество 
- Сашо Димитријоски, државен советник за инфор-

матичко општество - Министерство за информатичко 
општество - член 

- Анѓел Џеков, соработник во Министерство за ин-
форматичко општество - заменик член 

 
Секретаријат за европски прашања 
- Билјана Гриовска, одговорна за област труд и со-

цијална политика - член 
 
Генерален секретаријат на Влада на Република Ма-

кедонија  
- Јаше Сефер,   
 
Државен завод за статистика 
- м-р Благица Новковска,  директор – член 
 
Фонд на пензиското и инвалидското осигурување 

на Македонија 
- Томче Ѓуровски, заменик директор - член 
- Хамди Мустафа, раководител на сектор за човеч-

ки ресурси, општи и правни работи - заменик член 
 
Агенција за супервизија на капитално финансирано 

пензиско осигурување – МАПАС 
- м-р Булент Дервиши, директор – член 
- Билјана Петроска, раководител на сектор за истра-

жување-заменик член 
 
Заедница на единиците на локалната самоуправа на 

Република Македонија- ЗЕЛС 
- Ирена Николов, советник координатор за обуки - 

член 
 
Министерство за правда 
- Тања Кикерекова 
 
Министерство за образование и наука 
- Александра Џингова 
 
Министерство за економија 
- м-р Николина Трајаноска, раководител на одделе-

ние за индустриско производство, технолошки развој и 
иновации 

- Милија Бјекиќ, заменик член 
 
Министерство за локална самоуправа 
- Сервет Демири 
 
Министерство за финансии 
- Анета Димовска 
 
Министерство за здравство 
- Елена Ристевска 
 
Агенција за вработување на РМ 
- Билјана Јовановска. 
 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
    Бр.51-2301/2                        Заменик на претседателот 
4 мај 2010 година                    на Владата на Република 

  Скопје                                        Македонија, 
    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1142. 
Врз основа на член 15 став 1 од Законот за финан-

сирање на единиците на локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 
67/07 и 156/09) и член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 88/08, 115/08 и 10/10), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 4.05.2010 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИ-
РАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА РАЗВО-
ЈОТ НА СИСТЕМОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 

ОПШТИНИТЕ 
 
1. Во Решението за формирање на Комисија за сле-

дење на развојот на системот за финансирање на оп-
штините („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 42/05), во точката 1 алинеите 3, 4, 5, 6, 8 и 9 се ме-
нуваат и гласат: 

„ - Јасна Видановска, Министерство за образование 
и наука; 

- Илија Гарески, Министерство за труд и социјална 
политика; 

- Марјан Ѓорчев, градоначалник на општина Кисела 
Вода; 

- Хазби Идризи, градоначалник на општина Богови-
ње; 

- Горан Петров, градоначалник на општина Велес и  
- Александар Петрески, градоначалник на општина 

Охрид.“ 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
    Бр. 51-2369/1                      Заменик на претседателот 
4 мај 2010 година                   на Владата на Република 

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

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1143. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 19, став 1, алинеја 8 од  
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
63/2006, 36/2007 и 106/2008) и член 27 став 1 од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање на лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“ бр. 31/2009), постапувајќи по барањето на Друш-
твото за производство, трговија и услуги „РОУ И РИ-
ФАЈНД КОМОДИТИС“ ДООЕЛ експорт - импорт 
Скопје за издавање на лиценца за вршење на енергет-
ска дејност транзит на електрична енергија, на седни-
цата одржана на 5.05.2010 година,  донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРАНЗИТ НА ЕЛЕКТ-

РИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

„РОУ И РИФАЈНД КОМОДИТИС“ ДООЕЛ експорт - 
импорт Скопје со седиште на ул. 16-та Македонска 
бригада бр. 18, Скопје, Република  Македонија му се 
издава  лиценца за вршење на енергетска дејност тран-
зит на електрична енергија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршењето на енергетската дејност транзит на еле-
ктрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност транзит на електрична 
енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.  

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

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

 
Бр. 02-834/1                                                          

5 мај 2010 година                                  Претседател, 
   Скопје                             Димитар Петров, с.р. 
   
   
 

Прилог 1 
 

ЛИЦЕНЦА  
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРAНЗИТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, трговија и услуги РОУ И 

РИФАЈНД КОМОДИТИС ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, ул. 16-та Македонска бригада бр. 18, Скопје, 
Република Македонија   

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Транзит на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
5.05.2010 година  
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
5.05.2020 година  
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ЕЕ- 50.09.1/10 
 
7. Број на деловниот субјект - 6237460 
          
8. Единствен даночен број - 4030007637960 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност транзит на  електрична 
енергија преку преносниот систем на Република Маке-
донија. 

Транзит на електрична енергија, во смисла на оваа 
лиценца, се смета пренесување на  електрична енергија 
преку преносниот систем за електрична енергија на Ре-
публика Македонија во рамките на деклариран прено-
сен капацитет на преносниот систем поврзан со сосед-
ните држави, од кои се превзема / испорачува еле-
ктрична енергија, за да се реализира одредена трансак-
ција за која се обврзал носителот на лиценцата да ја 
превземе / испорача на лица надвор од земјата. 
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10. Опис на условите и начинот на вршење на 
дејноста 

Енергетската дејност транзит на електрична енерги-
ја, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучува-
ње на соодветни договори со преносниот систем опера-
тор за закуп на прекугранични преносни капацитети од 
декларираните капацитети на интерконекциските еле-
ктрични граници на преносниот систем за електрична 
енергија на Република Македонија, за пренесување на 
електричната енергија која се обврзал да ја превземе / 
испорача на лица надвор од земјата, согласно мрежни-
те правила за пренос на електрична енергија и правила-
та за пазар на електрична енергија.  

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност транзит на електрична енерги-

ја, носителот на лиценцата ќе ја врши преку територи-
јата на Република Македонија. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди доволен преносен капацитет во соглас-

ност со правилата за пазар на електрична енергија, 
мрежните правила за пренос на електрична енергија, за 
количините на електрична енергија и моќност кои се 
обврзал да ги транзитира преку преносниот систем на 
земјата; 

- работи во согласност со мрежните правила за пре-
нос на електрична енергија и правилата за пазар на еле-
ктрична енергија. 

- обезбеди исполнување на условите за квалитет на 
електрична енергија која што ја транзитира, согласно 
со пропишаните норми за квалитет и склучените дого-
вори; 

- ги исполни барањата за финансиски гаранции 
утврдени од страна на операторот на пазарот на еле-
ктрична енергија согласно правилата за пазар на еле-
ктрична енергија. 

- достави во определен рок до Регулаторната коми-
сија за енергетика, по нејзино барање, информации и 
извештаи за трансакциите и деловните активности во 
врска со транзитот на електрична енергија низ терито-
ријата на Република Македонија; 

- работи во согласност со законите, другите прописи 
и општи акти на Република Македонија, а особено оние 
кои се однесуваат на вршење на дејноста транзит на еле-
ктрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита 
на потрошувачите, заштита на животната средина, жи-
вотот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- работи во согласност со правилниците и другите 
прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторна-
та комисија за енергетика во согласност со закон, а 
особено Правилникот за условите, начинот и постапка-
та за издавање, менување, продолжување и одземање 
нa лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
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;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претпри-
јатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-
бедат информации за средствата, обврските, капиталот, 
приходите и расходите со резултатите од работењето, 
како и паричните текови на претпријатието; како 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 доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи податоци за количините и субје-
ктите од кои е набавена и количините и субјектите на 
кои е продадена електричната енергија, како и подато-
ци за обезбедениот преносен и дистрибутивен капаци-
тет и регулирани услуги, во текот на извештајната го-
дина, за секој месец поодделно. 

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- информации за транзитираните набавените и ис-
порачаните количини на електрична енергија според 
купопродажните договори, согласно Табела 1 која е со-
ставен дел на оваа лиценца;  

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на дејноста;  

- други податоци во врска со вршењето на дејноста. 
 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и непосреден увид во документацијата   
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување, продолжување и одземање нa лиценци за вр-
шење на енергетски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од За-
конот за енергетика и Правилникот за условите, начи-
нот и постапката за издавање, менување, продолжува-
ње и одземање нa лиценци за вршење на енергетски 
дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
 Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот, постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности. 
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1144. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 19, став 1, алинеја 8 од  
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
63/2006, 36/2007 и 106/2008) и член 27 став 1 од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање на лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“ бр. 31/2009), постапувајќи по барањето на Друш-
твото трговија со електрична енергија ВИВИД ПАУЕР 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за издавање на  лиценца за 
вршење на енергетска дејност транзит на електрична 
енергија, на седницата одржана на 5.05.2010 година,  
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРАНЗИТ НА ЕЛЕКТ-

РИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија со електрична енергија 

ВИВИД ПАУЕР ДООЕЛ увоз - извоз Скопје ул. Васил 
Главинов бр. 16, зграда 1, влез 1, кат 6, Скопје, му сe 
издава лиценца за вршење на енергетската дејност 
транзит на електрична енергија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност транзит на еле-
ктрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност транзит на електрична 
енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.  

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување Оваа одлука влегува во сила 
со денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

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

 
   Бр. 07 – 835/1 
5 мај 2010 година                                 Претседател, 

  Скопје                            Димитар Петров, с.р. 
   
   

      Прилог 1  
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРAНЗИТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија со електрична енергија ВИ-

ВИД ПАУЕР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. Васил 
Главинов бр. 16, зграда 1, влез 1, кат 6, Скопје, Репуб-
лика Македонија   

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Транзит на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
XX.XX.2010 година  
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
XX.XX.2020 година  
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ЕЕ- 51.09.1/10 
 
7. Број на деловниот субјект - 6458912 
          
8. Единствен даночен број - 4080009501086 
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9. Вид и обем на енергетската  дејност 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност транзит на  електрична 
енергија преку преносниот систем на Република Маке-
донија. 

Транзит на електрична енергија, во смисла на оваа 
лиценца, се смета пренесување на  електрична енергија 
преку преносниот систем за електрична енергија на Ре-
публика Македонија во рамките на деклариран прено-
сен капацитет на преносниот систем поврзан со сосед-
ните држави, од кои се превзема / испорачува еле-
ктрична енергија, за да се реализира одредена трансак-
ција за која се обврзал носителот на лиценцата да ја 
превземе / испорача на лица надвор од земјата. 

   
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста 
Енергетската дејност транзит на електрична енерги-

ја, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучува-
ње на соодветни договори со преносниот систем опера-
тор за закуп на прекугранични преносни капацитети од 
декларираните капацитети на интерконекциските еле-
ктрични граници на преносниот систем за електрична 
енергија на Република Македонија, за пренесување на 
електричната енергија која се обврзал да ја превземе / 
испорача на лица надвор од земјата, согласно мрежни-
те правила за пренос на електрична енергија и правила-
та за пазар на електрична енергија.  

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност транзит на електрична енерги-

ја, носителот на лиценцата ќе ја врши преку територи-
јата на Република Македонија. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди доволен преносен капацитет во соглас-

ност со правилата за пазар на електрична енергија, 
мрежните правила за пренос на електрична енергија, за 
количините на електрична енергија и моќност кои се 
обврзал да ги транзитира преку преносниот систем на 
земјата; 

- работи во согласност со мрежните правила за пре-
нос на електрична енергија и правилата за пазар на еле-
ктрична енергија. 

- обезбеди исполнување на условите за квалитет на 
електрична енергија која што ја транзитира, согласно со 
пропишаните норми за квалитет и склучените договори; 

- ги исполни барањата за финансиски гаранции 
утврдени од страна на операторот на пазарот на еле-
ктрична енергија согласно правилата за пазар на еле-
ктрична енергија. 

- достави во определен рок до Регулаторната коми-
сија за енергетика, по нејзино барање, информации и 
извештаи за трансакциите и деловните активности во 
врска со транзитот на електрична енергија низ терито-
ријата на Република Македонија; 

- работи во согласност со законите, другите прописи 
и општи акти на Република Македонија, а особено оние 
кои се однесуваат на вршење на дејноста транзит на еле-
ктрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита 
на потрошувачите, заштита на животната средина, жи-
вотот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- работи во согласност со правилниците и другите 
прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторна-
та комисија за енергетика во согласност со закон, а 
особено Правилникот за условите, начинот и постапка-
та за издавање, менување, продолжување и одземање 
нa лиценци за вршење на енергетски дејности. 

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;  

- 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, капита-
лот, приходите и расходите со резултатите од работење-
то, како и паричните текови на претпријатието; како 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 доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи податоци за количините и субје-
ктите од кои е набавена и количините и субјектите на 
кои е продадена електричната енергија, како и подато-
ци за обезбедениот преносен и дистрибутивен капаци-
тет и регулирани услуги, во текот на извештајната го-
дина, за секој месец поодделно. 

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- информации за транзитираните набавените и ис-
порачаните количини на електрична енергија според 
купопродажните договори, согласно Табела 1 која е со-
ставен дел на оваа лиценца;  

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на дејноста;  

- други податоци во врска со вршењето на дејноста. 
 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и непосреден увид во документацијата   
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување, продолжување и одземање нa лиценци за вр-
шење на енергетски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од За-
конот за енергетика и Правилникот за условите, начи-
нот и постапката за издавање, менување, продолжува-
ње и одземање нa лиценци за вршење на енергетски 
дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот, постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности. 
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1145. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 19 став 1, алинеја 8, од  
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
63/06, 36/07 и 106/08) и член 27 став 1  од Правилникот 
за условите, начинот и постапката за издавање, менува-
ње и одземање на лиценци за вршење на енергетски деј-
ности („Службен весник на РМ“ бр. 31/09), постапувајќи 
по барањето на Друштвото за трговија со електрична 
енергија „ОСТЕЛЕКТРИКА“ ДООЕЛ, Скопје за издава-
ње на лиценца  за трговија со електична енергија, на сед-
ницата одржана на 05.05.2010 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО  

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија со електрична енергија 

„ ОСТЕЛЕКТРИКА“  ДООЕЛ , Скопје, Бул. Кузман Јо-
сифовски - Питу бр. 30/3-7, Скопје, му сe издава лицен-
ца за вршење на енергетската дејност трговија со еле-
ктрична енергија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија на еле-
ктрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност трговија со електрична 
енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука. 

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 
 
     Бр. 02-836/1 
5 мај 2010 година                      Претседател,  

 Скопје                            Димитар Петров, с.р. 
 
       

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија со електрична енергија ОСТЕ-

ЛЕКТРИКА ДООЕЛ Скопје, Бул. Кузман Јосифовски - 
Питу бр. 30/3-7, Скопје, Република Македонија   

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Трговија со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
05.05.2010 година  
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
05.05.2020 година  
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ЕЕ- 52.10.1/10 
 
7. Број на деловниот субјект - 6523730 
          
8. Единствен даночен број - 4032009503360 
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9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 
врши 

Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-
ње на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  

Како трговија со електрична енергија, во смисла на 
оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја произведена во Република Македонија и/или странс-
тво, заради натамошна продажба на квалификувани по-
трошувачи, регулираниот производител на електрична 
енергија, снабдувачот со електрична енергија на та-
рифни потрошувачи на мало, други трговци или извоз. 

Носителот на лиценца за трговија со електрична 
енергија обезбедува доволен преносен и дистрибути-
вен капацитет и регулирани услуги во согласност со 
применливата тарифа, правилата за пазар на електрич-
на енергија, мрежните правила за пренос на електрична 
енергија и мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична енергија, за количините на електричната енер-
гија и моќност кои се обврзал да ги испорача на квали-
фикувани потрошувачи, регулираниот производител на 
електрична енергија, снабдувачот со електрична енер-
гија на тарифни потрошувачи на мало, други трговци 
или извоз. 

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста 
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на соодветни договори за купување и продажба 
на електрична енергија и договори за закупување на 
преносен или дистрибутивен капацитет.  

     
11.  Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-
та територија на Република Македонија и странство. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на 

електрична енергија согласно купопродажните догово-
ри;  

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен 
капацитет и регулирани услуги во согласност со при-
менливата тарифа, правилата за пазар на електрична 
енергија, мрежните правила за пренос на електрична 
енергија и мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична енергија, за количините на електрична енерги-
ја и моќност кои се обврзал да ги испорача; 

- работи во согласност со правилата за пазар на еле-
ктрична енергија во однос на доверливоста и обемот на 
снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купу-
вачите;  

- обезбеди исполнување на условите за квалитет на 
електрична енергија која што ја испорачува, согласно 
со пропишаните норми за квалитет и склучените дого-
вори; 

- ги исполни барањата за финансиски гаранции 
утврдени од страна на операторот на пазарот на елект-
рична енергија во однос на договорените трансакции; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 
електричната енергија и за обезбедениот преносен и 
дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, сог-
ласно склучените договори; 

- достави во определен рок до Регулаторната коми-
сија за енергетика, по нејзино барање, информации и 
извештаи за трансакциите и деловните активности во 
врска со увозот и извозот на електрична енергија во и 
од Република Македонија; 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Македонија, а особено 
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, за-
штита на потрошувачите, заштита на животната среди-
на, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа 

- работи во согласност со мрежните правила за пре-
нос на електрична енергија, мрежните правила за ди-
стрибуција на електрична енергија и правилата за пазар 
на електрична енергија, како и техничките нормативи и 
стандарди  за работа на системот за пренос и системот 
за дистрибуција на електрична енергија;  

- работи во согласност со правилниците и другите 
прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторна-
та комисија за енергетика во согласност со закон, а 
особено Правилникот за условите, начинот и постапка-
та за издавање, менување, продолжување и одземање 
нa лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
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;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претпри-
јатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-
бедат информации за средствата, обврските, капиталот, 
приходите и расходите со резултатите од работењето, 
како и паричните текови на претпријатието, како 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 доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи податоци за количините на еле-
ктричната енергија и големината на моќноста, подато-
ци за субјектите од кои е набавена и на кои е продаде-
на електричната енергија, како и податоци за обезбеде-
ниот преносен и дистрибутивен капацитет и регулира-
ни услуги, во текот на извештајната година, за секој 
месец поодделно. 

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- информации за набавените и испорачаните коли-
чини на електрична енергија според купопродажните 
договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа 
лиценца.  

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на дејноста.  

- други податоци во врска со вршењето на дејноста. 
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16. Обврска за овозможување на пристап до де-
ловните простории и непосреден увид во докумен-
тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување, продолжување и одземање нa лиценци за вр-
шење на енергетски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и Правилникот за условите, начинот и по-
стапката за издавање, менување, продолжување и одзе-
мање нa лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности.  

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________ 
 
1146. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 19 став 1, алинеја 8, од  
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
63/06, 36/07 и 106/08) и член 27 став 1 од  Правилникот 
за условите, начинот и постапката за издавање, менува-
ње и одземање на лиценци за вршење на енергетски 
дејности („Службен весник на РМ“ бр. 31/09), постапу-
вајќи по барањето на Друштвото за трговија и услуги 
ХСЕ МАК ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје за издавање на ли-
ценца  за трговија со електична енергија, на седницата 
одржана на 5.05.2010 година,  донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО  
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. На Друштвото за трговија и услуги ХСЕ МАК 

ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје ул. Беласица бр. 2, Скопски 
саем, Скопје, му сe издава лиценца за вршење на енер-
гетската дејност трговија со електрична енергија.  

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија на еле-
ктрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетска дејност трговија со електрична 
енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.  

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

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

 
      Бр. 02-837 
5 мај 2010 година                 Претседател, 

 Скопје                           Димитар Петров, с.р. 
       
 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија и услуги ХСЕ МАК ЕНЕРЏИ 

ДООЕЛ Скопје, ул. Беласица бр. 2, Скопски саем, 
Скопје, Република Македонија   

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Трговија со електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
5.05.2010 година  
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
5.05.2020 година  
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ЕЕ- 53.10.1/10 
 
7. Број на деловниот субјект – 6482279 
          
8. Единствен даночен број - 4043009501270 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија.  
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Како трговија со електрична енергија, во смисла на 
оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја произведена во Република Македонија и/или странс-
тво, заради натамошна продажба на квалификувани по-
трошувачи, регулираниот производител на електрична 
енергија, снабдувачот со електрична енергија на та-
рифни потрошувачи на мало, други трговци или извоз. 

Носителот на лиценца за трговија со електрична 
енергија обезбедува  доволен преносен и дистрибути-
вен капацитет и регулирани услуги во согласност со 
применливата тарифа, правилата за пазар на електрич-
на енергија, мрежните правила за пренос на електрична 
енергија и мрежните правила за дистрибуција на еле-
ктрична енергија, за количините на електричната енер-
гија и моќност кои се обврзал да ги испорача на квали-
фикувани потрошувачи, регулираниот производител на 
електрична енергија, снабдувачот со електрична енер-
гија на тарифни потрошувачи на мало, други трговци 
или извоз. 

 
10. Опис на условите и начинот на вршење на 

дејноста 
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на соодветни договори за купување и продажба 
на електрична енергија и договори за закупување на 
преносен или дистрибутивен капацитет.  

     
11.  Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-
та територија на Република Македонија и странство. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на еле-

ктрична енергија согласно купопродажните договори;  
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-

пацитет и регулирани услуги во согласност со примен-
ливата тарифа, правилата за пазар на електрична енер-
гија, мрежните правила за пренос на електрична енер-
гија и мрежните правила за дистрибуција на електрич-
на енергија, за количините на електрична енергија и 
моќност кои се обврзал да ги испорача; 

- работи во согласност со правилата за пазар на еле-
ктрична енергија во однос на доверливоста и обемот на 
снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купу-
вачите;  

- обезбеди исполнување на условите за квалитет на 
електрична енергија која што ја испорачува, согласно 
со пропишаните норми за квалитет и склучените дого-
вори; 

- ги исполни барањата за финансиски гаранции 
утврдени од страна на операторот на пазарот на еле-
ктрична енергија во однос на договорените трансак-
ции; 

- им фактурира на потрошувачите за испорачаната 
електричната енергија и за обезбедениот преносен и 
дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, сог-
ласно склучените договори; 

- достави во определен рок до Регулаторната коми-
сија за енергетика, по нејзино барање, информации и 
извештаи за трансакциите и деловните активности во 
врска со увозот и извозот на електрична енергија во и 
од Република Македонија; 

- работи во согласност со законите, другите пропи-
си и општи акти на Република Македонија, а особено 
оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, за-
штита на потрошувачите, заштита на животната среди-
на, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа 

- работи во согласност со мрежните правила за пре-
нос на електрична енергија, мрежните правила за ди-
стрибуција на електрична енергија и пра¬ви¬лата за 
пазар на електрична енергија, како и техничките нор-
мативи и стандарди  за работа на системот за пренос и 
системот за дистрибуција на електрична енергија;  

- работи во согласност со правилниците и другите 
прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторна-
та комисија за енергетика во согласност со закон, а 
особено Правилникот за условите, начинот и постапка-
та за издавање, менување, продолжување и одземање 
нa лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
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;  

- во согласност со сметководствените стандарди 
со кои се уредува сметководственото работење на 
претпријатието: да изготвува финансиски извештаи 
кои ќе обезбедат информации за средствата, обврски-
те, капиталот, приходите и расходите со резултатите 
од работењето, како и паричните текови на претприја-
тието, како 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 доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи податоци за количините на еле-
ктричната енергија и големината на моќноста, подато-
ци за субјектите од кои е набавена и на кои е продаде-
на електричната енергија, како и податоци за обезбеде-
ниот преносен и дистрибутивен капацитет и регулира-
ни услуги, во текот на извештајната година, за секој 
месец поодделно. 

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- информации за набавените и испорачаните коли-
чини на електрична енергија според купопродажните 
договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа 
лиценца.  

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на дејноста.  

- други податоци во врска со вршењето на дејноста. 
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16. Обврска за овозможување на пристап до де-
ловните простории и непосреден увид во докумен-
тацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која 
што е издадена лиценцата, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување, продолжување и одземање нa лиценци за вр-
шење на енергетски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и Правилникот за условите, начинот и по-
стапката за издавање, менување, продолжување и одзе-
мање нa лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________ 
 
1147. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија врз основа на член 19 став 1 алинеја 8,  а 
во врска со член 39 и член 52 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08) ка-
ко и член 15 став 2 алинеја 2 од Правилникот за усло-
вите, начинот и постапката за издавање, менување и 
одземање на лиценци за вршење на енергетски дејно-
сти („Службен весник на РМ“ бр. 31/09), постапувајќи 
по барањето на Друштвото за производство, трговија и 
услуги МАВИС ДОО Штип, за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност производство на еле-
ктрична енергија од обновливи извори на енергија, на 
седницата одржана на  5.05.2010 година,  донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

МАВИС ДОО Штип со седиште на ул. Гоце Делчев бр. 
36, Штип, му се издава лиценца за вршење на енергет-
ска дејност производство на електрична енергија од об-
новливи извори на енергија.  

2. Енергетската дејност производство на електрич-
на енергија носителот на лиценцата ќе ја врши преку 
фотоволтаичен систем лоциран на ул. Гоце Делчев бр. 
36, Општина Штип. 

3. Правата и обврските на носителот на лиценцата во 
поглед на вршењето на енергетската дејност производс-
тво на електрична енергија  ќе бидат утврдени во прилог 
кон одлуката за утврдување на содржината на лиценца-
та, која ќе биде објавена во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ по доставувањето до Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија на 
Одобрението за употреба на објектот и потребните доку-
менти  од Табела 24, точка III, од Прилог 1 од Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување и одземање на лиценци за вршење на енергетски 
дејности („Службен весник на РМ“ бр. 31/09).  

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“, а ќе влезе во сила по исполну-
вање на условите утврдени во точка 3 од оваа одлука.    

 
     Бр. 02-838/1 
5 мај 2010 година                        Претседател, 

   Скопје                            Димитар Петров, с.р. 
____________ 

1148. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 19 став 1 алинеја 8 од 
Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
63/06, 36/07 и 106/08) и член 27 став 1 од Правилникот 
за условите, начинот и постапката за издавање, менува-
ње и одземање на лиценци за вршење на енергетски 
дејности („Службен весник на РМ“ бр. 31/09), постапу-
вајќи по барањето на Трговското друштво за произ-
водство, трговија и услуги  „ ДИМЕ – ПЕТРОЛ“ ДОО-
ЕЛ увоз - извоз с. Мешеишта - Охрид  за издавање на  
лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со 
нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на 
течни горива од фосилно потекло што се користат за 
транспорт со биогорива, на седницата одржана на 
5.05.2010 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО НАФТА 
И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И БИОГОРИВА И МЕ-
ШАВИНА НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО 
ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ СО  

БИОГОРИВА 
 
1. На Трговското друштво за производство, трговија 

и услуги „ ДИМЕ – ПЕТРОЛ“ ДООЕЛ увоз - извоз с.Ме-
шеишта – Охрид, му се издава лиценца за вршење на 
енергетска дејност трговија со нафта и нафтени дерива-
ти и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно 
потекло што се користат за транспорт со биогорива.  
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2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност трговија со нафта и 
нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни 
горива од фосилно потекло што се користат за транс-
порт со биогорива, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца 
за вршење на енергетската дејност трговија со нафта и 
нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни 
горива од фосилно потекло што се користат за транс-
порт со биогорива“ кој што е составен дел на оваа од-
лука.  

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

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

  
    Бр. 02 –839/1 
5 мај 2010 година                                 Претседател, 

 Скопје                                      Димитар Петров, с.р. 
 
 

ПРИЛОГ 1 
 

ЛИЦЕНЦА  
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГО-
ВИЈА СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И БИ-
ОГОРИВА И МЕШАВИНА НА ТЕЧНИ ГОРИВА 
ОД ФОСИЛНО ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ  

ЗА ТРАНСПОРТ СО БИОГОРИВА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Трговско друштво за производство, услуги и трго-

вија, Николоски Димитрија ДИМЕ ПЕТРОЛ увоз извоз 
с. Мешеишта, Мешеишта ДООЕЛ, Дебарца, Република 
Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива 

и мешавина на течни горива од фосилно потекло што 
се користат за транспорт со биогорива 

 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
5.05.2010година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
5.05.2020 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
НД - 16.03.1/10 
 
7. Број на деловниот субјект - 5693896 
  
8. Единствен даночен број – 4020002132317 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста трговија со нафта и нафтени деривати и 
биогорива и мешавина на течни горива од фосилно по-
текло што се користат за транспорт со биогорива.  

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување на нафта и нафтени деривати и био-
горива и мешавина на течни горива од фосилно потек-
ло што се користат за транспорт со биогорива, заради 
натамошна продажба на трговците на мало, на инду-
стриските и други потрошувачи, и/или на други тргов-
ци на големо, кои набавените деривати ги користат за 
вршење на нивната дејност.  

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инасталациите 

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат 
2 резервоари за складирање на нафтени деривати и ме-
шавина на течни горива од фосилно потекло што се ко-
ристат за транспорт со биогорива, со капацитет од по 
250.000 литри по резервоар, кои ДИМЕ-ПЕТРОЛ увоз-
извоз с.Мешеишта, ги има земено под закуп, а се во 
сопственост на Градинар АД Охрид и се лоцирани во 
кругот на објектот оранжерија на КП 6372 во КО 
Охрид на улица 7 - ми Ноември бб; 

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши трговија 
со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина 
на течни горива од фосилно потекло што се користат за 
транспорт со биогорива на големо, во секое време да ги 
исполнуваат пропишаните минимално-техничките ус-
лови за вршење на дејноста.   

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време 
да поседува или да има обезбедено право на користење 
на склад во кој се складираат нафтени деривати и ме-
шавина на течни горива од фосилно потекло што се ко-
ристат за транспорт со биогорива, со капацитет опреде-
лен со прописите со кои се уредува трговијата со на-
фтени деривати на големо.  

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот капацитет за складирање на на-
фтени деривати и мешавина на течни горива од фосил-
но потекло што се користат за транспорт со биогорива, 
најдоцна во рок од 30 дена по настаната промена.    

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста трговија со нафта и нафтени деривати и 

биогорива и мешавина на течни горива од фосилно по-
текло што се користат за транспорт со биогорива, носи-
телот на лиценцата може да ја врши на територијата на 
Република Македонија и во странство.  

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со на-

фтени деривати и мешавина на течни горива од фосил-
но потекло што се користат за транспорт со биогорива, 

- обезбеди нафтените деривати и мешавината на 
течни горива од фосилно потекло што се користат за 
транспорт со биогорива, со кои врши трговија да ги ис-
полнуваат пропишаните норми за квалитетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина 
на течни горива од фосилно потекло што се користат за 
транспорт со биогорива, заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, животот и здравјето на луѓето и заштита при ра-
бота; 
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- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за условите, начинот и постапката за издавање, 
менување, продолжување и одземање нa лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

 
13. Обврска за поседување на  раздвоени сметки, 

забрана за меѓу-субвенционирање  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- 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, капита-
лот, приходите и расходите со резултатите од работење-
то, како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-
ковната година да доставува Годишен извештај за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на (извештајна година).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. набавки и продажби на нафтени деривати и ме-

шавина на течни горива од фосилно потекло што се ко-
ристат за транспорт со биогорива, во текот на изве-
штајна година, презентирани согласно Табелата 1, која 
е составен дел на оваа лиценца. 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:  
- биланс на состојба и биланс на успех,  
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови,  
- применетите сметководствени политики,  
- други објаснувачки белешки подготвени во соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди, и  
- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценца  
3. превземени мерки во текот на извештајна година, 

за: 
- заштита на опремата и објектите од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- заштита при  работа; 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејно-
ста; 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето; 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење; 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на дејноста; 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба. 

4. извршување на програма за ремонти во извештај-
на година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, изве-
штаите и решенијата од извршените надзори и контро-
ли.  

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; 

8. бизнис план за тековната година 
 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика да доставува месечни изве-
штаји за набавки и продажби на нафтени деривати и 
мешавина на течни горива од фосилно потекло што се 
користат за транспорт со биогорива, презентирани сог-
ласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца.  

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува 
Регулаторната комисија за енергетика за сите околно-
сти, настани и промени кои што имаат или би можеле 
да имаат влијание врз вршењето на дејноста.  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да доставува и 
други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид од страна на Регулаторната комисија во 
вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата,  
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување и одземање нa лиценци за вршење на енергет-
ски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од За-
конот за енергетика и Правилникот за условите, начи-
нот и постапката за издавање, менување, продолжува-
ње и одземање нa лиценци за вршење на енергетски 
дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување, продолжување и одземање нa лиценци 
за вршење на енергетски дејности.  
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1149. 
Врз основа на член 19 став 1 алинеја 8 и член 45 од 

Законот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08), член 38 и 39 од 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување, продолжување и одземање на ли-
ценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ” бр. 31/09), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, постапувајќи по 
Барањето на Акционерското друштво за проектирање, 
градежништво, инженеринг, производство и трговија 
МАКХИДРОПРОЕКТ КО АД Скопје, на седницата 
одржана на  05.05.2010 година, донесе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО 

НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење на 

енергетска дејност производство на електрична енерги-
ја на Акционерското друштво за проектирање, градеж-
ништво, инженеринг, производство и трговија МАК-
ХИДРОПРОЕКТ КО АД Скопје бр. 02-1602/1 од 
15.12.2005 год. („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 111/05), се вршат следните измени и допол-
нувања: 

   
1. Во Прилог 1 насловен како Лиценца за вршење 

на енергетска дејност производство на електрична 
енергија во точката 5 евидентниот број се менува и 
гласи:  

„ЕЕ- 11.01.1/05.2/10“. 
 
2. Во Прилог 1 насловен како Хидро производстве-

ни капацитети:  
- во насловот на точката 6.2  по зборот: „податоци“ 

се додаваат зборовите: „за старата МХЕЦ „Матка“. 
- во насловот на точката 6.3 по зборот: „опремата“ 

се додаваат зборовите: „за старата МХЕЦ „Матка“.  
- по точката 6.3.4 се додаваат нови точки: „6.4 и 

6.5“ кои гласат: 
 
„ 6.4 Електроенергетски податоци за новата 

МХЕЦ „Матка“ 
 

Број на производни единици 2 
Номинална моќност на хидроелектра-
лата  12 000 kVA 
Расположива моќност на хидроелектра-
лата  12 000 kVA 
Максимална моќност на хидроелектра-
лата  12 000 kVA 
Напонско ниво 35 kV “ 

  
„ 6.5 Податоци за опремата за новата МХЕЦ 

„Матка“ 
 
6.5.1. Производни единици (агрегати) 
 

Број на производни единици 2 
Спремност за функција за автоматска 
работа да 
Спремност за управување од диспечер-
ски центар Да 

6.5.2 Турбина 
 

Тип Каплан верикална 
Производител GE Energy – 

Canada 
Номинална моќност 4,685 MW 
Номинален пад 23,0 m 
Номинален проток  20,0 m3/s 
Номинален број на вртежи 333,3 1/min 
Дијаметар на работното коло 1,9 m 

  
 
6.5.3. Генератор 

Тип PCA – 1400 - M/18 
Производител INDAR - Spain 
Номинална моќност 6 000 kVA 
Напонско ниво 6 300 kV 
Номинална фреквенција 50 Hz 
Номинален број на вртежи  333,3 1/min 
Номинален број на вртежи при 
побег 800    1/min 
Номинална струја на возбуда 549,9 A 
Класа на изолација F 
Фактор на моќност 0,8 
Маса на ротор 22 360 kg 

 
6.5.4. Блок трансформатор 

Тип TMCRES – S 
Производител TMC – Italy 
Номинална моќност 6,3 MVA 
Номинален преносен однос 35 kV/6 kV 
Систем за ладење AN “ 

 
3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одла-

га нејзиното извршување.  
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

    Бр. 02-840/1    
5 мај 2010 година                                Претседател, 

 Скопје                            Димитар Петров, с.р. 
___________ 

1150. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 19 став 1 алинеја 8,  а во 
врска со член 39 и член 52 од Законот за енергетика 
(„Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07 и 106/08) како 
и член 15 став 2 алинеја 2 од Правилникот за условите, 
начинот и постапката за издавање, менување и одземање 
на лиценци за вршење на енергетски дејности („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 31/09), постапувајќи по барањето 
на Друштвото за трговија на големо и мало, услуги, про-
изводство и промет со електрична енергија АБ СОЛАР 
ДОО увоз-извоз Битола, за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност производство на електрична 
енергија од обновливи извори на енергија, на седницата 
одржана на 5.05.2010 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ  

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за трговија на големо и мало, ус-

луги, производство и промет со електрична енергија 
АБ СОЛАР ДОО увоз-извоз Битола, со седиште на ул. 
Цар Самоил бр. 29, Битола, му се издава лиценца за вр-
шење на енергетска дејност производство на електрич-
на енергија од обновливи извори на енергија.  
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2. Енергетската дејност производство на електрич-
на енергија носителот на лиценцата ќе ја врши преку 
фотоволтаичен систем, лоциран на КП бр. 1024/1 и КП 
бр. 1024/2  КО Суводол, Општина Демир Хисар. 

3. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во поглед на вршењето на енергетската дејност произ-
водство на електрична енергија  ќе бидат утврдени во 
прилог кон одлуката за утврдување на содржината на 
лиценцата, која ќе биде објавена во „Службен весник 
на Република Македонија“ по доставувањето до Регу-
латорната комисија за енергетика на Република Маке-
донија на Одобрението за употреба на објектот и по-
требните документи  од Табела 24, точка III, од Прилог 
1 од Правилникот за условите, начинот и постапката за 
издавање, менување и одземање на лиценци за вршење 
на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 
31/09).  

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“, а ќе влезе во сила по исполну-
вање на условите утврдени во точка 3 од оваа одлука.    

 
    УП1 Бр. 07-2 
5 мај 2010 година                        Претседател, 

   Скопје                                    Димитар Петров, с.р. 
___________ 

      
1151. 

Врз основа на член 19, алинеја 7 од Законот за енер-
гетика („Службен весник на РМ” бр. 63/06, 36/07 и 
106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен вес-
ник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009 и 
34/2010), член 28 и 29 од Законот за данокот на 
додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99,  
86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 
114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за 
животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 
53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 10.05.2010 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини         ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                                до 33,211 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98       до 34,607 
   
б) Дизел гориво                       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                   до 33,526 
 
в) Масло за горење                      ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                       до 32,984 

г) Мазут             ден/кг 
- М-1 НС                                                        до 27,358 

 
Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те за одделни нафтени деривати така што: 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини         ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95             до 70,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98             до 72,00 
 
б) Дизел гориво           ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)           до 59,00 
 
в) Масло за горење          ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)        до 47,50 
 
г) Мазут             ден/кг 
- М-1 НС               до 33,805 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од 
точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит 
пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит 
пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит 
пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната  
табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да вршат промет на секој дериват 
поодделно по една од цените утврдени за тој дериват 
во една од групите на цени определени согласно 
оваа одлука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 
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Член 3 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини          ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                        до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                        до 0,080 
 
б) Дизел гориво                        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                     до 0,030 
 
в) Масло за горење                       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)         до 0,040 
 
г) Мазут              ден/кг 
- М-1 НС                    до 0,050 
 
        

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно 
Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени 
деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој 
закон при увоз и/или производство на нафтени 
деривати и тоа: 

 
а) Моторни бензини          ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                        до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                        до 0,890 
 
б) Дизел гориво                        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                     до 0,300 
 
в) Масло за горење                       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)         до 0,300 
 
г) Мазут              ден/кг 
- М-1 НС                   до 0,740 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

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

 
а) Моторни бензини          ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95         до 21,865 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98         до 21,740 
 
б) Дизел гориво          ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 12,444 
 
в) Масло за горење          ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)              до 3,230 
 
г) Мазут             ден/кг 
- М-1 НС                до 0,100 

 
Член 6 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот  на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 00,01 часот на 
11.05.2010 година. 

 
     Бр. 02-890/1                            
10 мај 2010 година                              Претседател, 
        Скопје                                     Димитар Петров, с.р. 
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