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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

195.  
Врз основа на член 5 став 3 од Законот за Народниот 

правобранител (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 60/2003) и Одлуката за определување на бројот 
на замениците на Народниот правобранител (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 74/2003), Собрание-
то на Република Македонија, на седницата одржана на 1 
фев уари 2006 година, донесе р 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИЦИ НА НАРОДНИОТ 

ПРАВОБРАНИТЕЛ 
 
1. За заменици на Народниот правобранител, се из-

брани: 
- Нашиде Ибраими, дипломиран правник од Скопје, 

која ќе работи во седиштето на Народниот правобрани-
тел во Скопје, 

- Драги Целевски, дипломиран правник од Скопје, 
кој ќе работи во седиштето на Народниот правобрани-
тел во Скопје и 

- Невенка Крушаровска, дипломиран правник од 
Скопје, која ќе работи во седиштето на Народниот пра-
вобранител во Скопје. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-540/1                                   Претседател  

1 февруари 2006 година       на Собранието на Република 
    Скопје                                        Македонија, 
                                      д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________ 
 

196. 
Врз основа на член 76 ставови 1, 2 и 3 од Уставот 

на Република Македонија, Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1 февруари 2006 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВА-
ЊЕ НА АНКЕТНА КОМИСИЈА ЗА ИСПИТУВА-
ЊЕ НА ПРИЧИНИТЕ И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД 
СТЕЧАЈОТ НА ЕКСПОРТ-ИМПОРТ БАНКА ВРЗ  
БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за основање на Анкетна комисија за 

испитување на причините и последиците од стечајот на 
Експорт-Импорт банка врз Буџетот на Република Ма-
кедонија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 62/2005 година), во членот 4 зборовите: �основање-
то на Комисијата� се заменуваат со зборовите: �доне-
сувањето на Одлука за избор на претседател и членови 
на Анкетната комисија за испитување на причините и 
последиците од стечајот на Експорт-Импорт банка врз 
Буџетот на Република Македонија�. 

 
Член 2 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07-528/1                                   Претседател  

1 февруари 2006 година       на Собранието на Република 
    Скопје                                        Македонија, 
                                      д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

197. 
 Врз основа на член 5 од Одлуката за одбележување 

јубилејни настани и истакнати личности во Република 
Македонија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 24/98 и 4/2003), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 1 февруари 2006  
година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ГОДИШНИНИ  
НА ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ  

ЛИЧНОСТИ ВО 2006 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со Програмата за одбележување годишнини на зна-

чајни настани и истакнати личности во 2006 година (во 
натамошниот текст: Програма), се определуваат го-
дишнините на значајните настани и истакнати лично-
сти од посебно значење за државно-правниот развој на 
Република Македонија, афирмацијата на нејзиното 
историско и културно наследство и негување на оп-
штоцивилизациските вредности и државните празници 
на Република Македонија, утврдени со закон, коишто 
ќе се одбележуваат во 2006 година. 

 
Член 2 

Во 2006 година ќе се одбележат следниве јубилејни 
годишнини на значајни настани и истакнати личности: 
Јубилејни годишнини на значајни настани: 
Државнотворниот и уставотворниот континуитет на 

Република Македонија 
1. 60 години од Второто вонредно заседание на На-

родното Собрание на НР Македонија, на кое се донесе-
ни законите:  

- Закон за Уставотворно собрание на НРМ; 
- Закон за избор на народни пратеници; 
- Закон за грбот; 
- Закон за Илинденски пензии и 
- Закон за прогласување на црквата Св. Спас за кул-

турно-историски споменик. 
60 години од донесувањето на првиот Устав на Ма-

кедонија 1946-2006 година 
15 години од конституирањето на првото повеќе-

партиско Собрание на Република Македонија 1991-
2006 година 

15 години од одржувањето на Референдумот за са-
мостојна суверена Република Македонија 1991-2006 
година 

15 години од донесувањето на првиот Устав на са-
мостојна суверена Република Македонија 1991-2006 
година 
Носител: 
Собранието на Република Македонија (Одбор за 

одбележување годишнини на настани) 
2. 15 години од изборот на првата Влада на Репуб-

лика Македонија 1991-2006 година 
10 години од потпишувањето на рамковната спо-

годба за соработка на Република Македонија со Европ-
ската унија 
Пет години од Охридскиот рамковен договор  
Носител: 
- Владата на Република Македонија 
Општествено-политички и културно-просветни 

значајни настани 
1.  70 години од формирањето на Македонскиот на-

роден покрет (МАНАПО) 1936-2006 година 
Носител: 
- Институтот за национална историја 
- РО на СБНОВ на Македонија 
- општината Охрид 
2. 60 години од објавувањето на Првата македонска 

граматика од професорот Круме Кепески 
Носител: 
- Македонската академија на науките и уметностите 
- Институтот за македонски јазик �Крсте Мисирков� 



6 февруари 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 15 - Стр. 3 

3. 60 години од основањето на Филозофскиот фа-
култет во Скопје 1946-2006 година 
Носител: 
- Филозофскиот факултет Скопје 
- Универзитетот �Св. Кирил и Методиј� 
4. 60 години од постоењето на Националната уста-

нова Драмски театар Скопје 
Носител: 
- Драмскиот театар Скопје 
5. 60 години од основањето на Народната библиоте-

ка �Гоце Делчев� Штип 
Носител: 
- Националната библиотека Штип 
6. 80 години постоење и работа на НУ Природонау-

чен музеј на Македонија - Скопје 
Носител: 
- Природонаучниот музеј на Македонија 
7. 500 години од изградбата на Исхак Челеби џами-

ја во Битола 
Носител: 
- Националниот конзерваторски центар  
8. 60 години од Културно просветната автономија 

на Македонците во Пиринскиот дел на Македонија 
(1946-1948) 
Носител: 
- Министерството за култура 
- Институтот за национална историја   
9. 60 години Републички завод за трансфузиологија 
Носител: 
- Министерството за здравство 
- Заводот за трансфузиологија 
Политички движења и настани во Република 

Македонија 
1. 30 години од основањето на катедрата за турски 

јазик при Филолошкиот факултет во Скопје 
Носител: 
- Катедрата за турски јазик при Филолошкиот фа-

култет- Скопје 
2. 70 години од Шпанската граѓанска војна и учество-

то на македонските антифашисти во неа (1936-2006) 
Носител: 
- Институтот за национална историја 
- РО на СБНОВ на Македонија 
3. 70 години од големиот судски процес против ра-

ководителите на ВМРО (Обединета), одржан во Софија 
1936-2006 година 
Носител: 
- Институтот за национална историја 
Истакнати личности 
1. 15 години од смртта на Кирил Михајловски-Гру-

ица 1991-2006 година 
Носител: 
- Институтот за национална историја 
- РО на СБНОВ на Македонија 
2. 15 години од смртта на Димче Стојанов-Мире 

1991-2006 година 
Носител: 
- Собранието на Република Македонија 
- Архивот на Република Македонија 
3. 20 години од смртта на Љупчо Арсов 1986 -2006 

година 
Носител: 
- Собранието на Република Македонија  
- Институтот за национална историја 
- РО на СБНОВ на Македонија 
4. 20 години од смртта на Г.Г. Ангелариј-Архиепи-

скоп Охридски и Македонски 1986-2006 година 
Носител: 
- Македонската православна црква 
5. 20 години од смртта на Ристо Шишков, драмски 

и филмски актер (1986-2006) 
Носител: 
- Министерството за култура 
- Македонскиот народен театар - Скопје 
6. 30 години од смртта на Димитар Митрев 1976 -

2006 година 

Носител: 
- Македонската академија на науките и уметностите 
- Филолошкиот факултет-Скопје 
7. 50 години од раѓањето на Борис Трајковски, тра-

гично загинатиот претседател на Република Македони-
ја 1956-2006 година 
Носител: 
- Кабинетот на претседателот на Република Македонија 
- општината Струмица 
8. 60 години од смртта на Мирка Гинова 1946-2006 

година 
Носител: 
- Институтот за национална историја 
- РО на СБНОВ на Македонија 
9. 60 години од пренесувањето на посмртните останки на 

Гоце Делчев од Софија во Скопје 1946-2006 година 
Носител: 
- Владата на Република Македонија 
- Министерството за култура 
- Институтот за национална историја 
10. 70 години од раѓањето на Живко Чинго 
Носител: 
- Друштвото на писателите на Македонија 
11. 70 години од раѓањето на Михаил Ренџов 
Носител: 
- Друштвото на писателите на Македонија 
12. 80 години од смртта на Крсте Петков Мисирков 

1926-2006 година 
Носител: 
- Институтот за македонски јазик �Крсте Мисирков� 
13. 80 години од смртта на Теодосиј Гологанов 

1926-2006 година 
Носител:  
- Македонската православна црква 
14. 80 години од раѓањето на Неџат Пустина 
Носител: 
- Педагошкиот факултет-Скопје 
- општината Тетово 
- општината Дебар 
15. 90 години од раѓањето на Васил Куновски 
Носител: 
- Друштвото на писателите на Македонија 
16. 100 години од раѓањето на генералот Михајло 

Апостолски 1906-2006 година 
Носител: 
- Македонската академија на науките и уметностите 
- Институтот за национална историја 
17. 100 години од раѓањето на Доситеј, архиепи-

скоп, прв поглавар на возобновената Охридска архие-
пископија во лицето на автокефалната МПЦ 
Носител: 
- Македонската православна црква 
18. 100 години од смртта на Даме Груев 1906-2006 

година 
Носител: 
- Институтот за национална историја 
- општината Битола 
- општината Демир Хисар 
- општината Берово 
19. 100 години од смртта на Ѓорѓи Сугарев 1906-

2006 година 
Носител: 
- Институтот за национална историја 
- општината Битола 
20. 100 години од раѓањето на Антон Панов 
Носител: 
- Институтот за македонска литература 
 - Друштвото на писателите на Македонија 
21. 100 години од раѓањето на Живко Фирфов 
Носител: 
- Институтот за фолклор 
- Сојузот на композиторите на Македонија 
22. 100 години од раѓањето на Васил Хаџиманов 
Носител: 
- Институтот за фолклор 
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23. 125 години од раѓањето на Мустафа Кемал Ататурк 
Носител: 
- Владата на Република Македонија  
- Институтот за национална историја 
- општината Битола 
24. 160 години од раѓањето на Наим Фрашери 
Носител: 
- Филолошкиот факултет- Скопје, Катедра за алба-

нологија 
- Тетовскиот универзитет 
25. 400 години од раѓањето на Франк Барди, осно-

вач на албанската лексикографија 
Носител: 
- Државниот универзитет Тетово 
- Катедрата за албански јазик при Филолошкиот факул-

тет-  Скопје 
Член 3 

Во 2006 година ќе се одбележат државните празни-
ци на Република Македонија: 2 Август-Ден на Репуб-
ликата, 8 Септември-Ден на независноста и 11 Октом-
ври-Ден на Народното востание. 
Носител: претседателот на Република Македонија, 

претседателот на Собранието на Република Македонија 
и претседателот на Владата на Република Македонија.  

Член 4 
Годишнините на значајни настани и истакнати лич-

ности од членовите 2 и 3 на Програмата за 2006 годи-
на, ќе се одбележуваат со: 

- свечени седници, академии и научни собири; 
- уметнички остварувања и манифестации; 
- споменично одбележување; 
- издавање на монографии и други публикации; 
- издавање на пригодни поштенски марки; 
- издавање на пригодни ковани пари; 
- воспитно-образовни активности; 
- информативно-пропагандни активности; 
- изложбени активности, студиски денови, трибини и 
-  други облици на одбележување. 

Член 5 
За јубилејните годишнини од посебно значење за 

државно-правниот развој на Република Македонија во 
2006 година ќе бидат издадени монографии. 
Н осител: Собранието на Република Македонија. 

Член 6 
Комисијата за култура ќе го следи и координира спрове-

дув ето на активностите предвидени во Програмата. ањ  
Член 7 

За одбележувањата на други годишнини на значај-
ни настани и истакнати личности во согласност со кри-
териумите од членовите 2 и 3 на Одлуката за одбеле-
жување јубилејни годишнини на значајни настани и 
истакнати личности во Република Македонија, како и 
за одбележување на меѓународни денови и денови што 
се одбележуваат секоја година ќе се грижат надлежни-
те органи на државната управа, културно-образовните 
и научните институции, јавните претпријатија, локал-
нат  самоуправа и други организации и здруженија. а 

Член 8 
Финансиските средства за реализација на обврските 

што произлегуваат од оваа програма, согласно со чле-
нот 7 од Одлуката за одбележување јубилејни годиш-
нини на значајни настани и истакнати личности во Ре-
публика Македонија се обезбедуваат во Буџетот на Ре-
публика Македонија, и тоа за: 

- значајни настани од државно-правен континуитет 
и истакнати личности во буџетот на Собранието на Ре-
публика Македонија и буџетот на Владата на Републи-
ка Македонија; 

- значајни настани и истакнати личности чии носители се 
државни органи, институции и друго преку буџетот на ре-
сорното министерство соодветно на дејноста и 

- значајни настани и истакнати личности чии носи-
тели се општините преку буџетите на единиците на ло-
калната самоуправа.   

Член 9 
Оваа програма влегува во сила со денот на објавува-

њет  во �Службен весник на Република Македонија�. о 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Бр. 07-538/1                                   Претседател  

1 февруари 2006 година       на Собранието на Република 
    Скопје                                        Македонија, 
                                      д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

__________  
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

198. 
Врз основа на член 23 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003) и член 36, став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/2000, 12/2003 
и 55/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 26 јануари 2006 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ЈП �МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ� - СКОПЈЕ   

1. Стојан Наумов се разрешува од должноста директор 
на Јавното претпријатие �Македонски железници� - Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
а Македонија�. к 

        Број 33-464/1                     Претседател на Владата 
26 јануари 2006 година          на Република Македонија, 
            Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
199. 
Врз основа на член 23 од Законот за јавните прет-

пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003) и член 36, став 6 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/2000, 12/2003 
и 55/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 26 јануари 2006 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП �МАКЕДОНСКИ 

ЖЕЛЕЗНИЦИ� - СКОПЈЕ  
1. За директор на Јавното претпријатие �Македонски же-

лезници� - Скопје се именува Милчо Смилевски, помошник 
директор за финансиски работи во Претпријатието. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
а Македонија�. к 

        Број 33-465/1                     Претседател на Владата 
26 јануари 2006 година          на Република Македонија, 
            Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА  

ПОЛИТИКА 
200. 
Врз основа на член 4-а став 2 и 3 од Законот за вра-

ботување на инвалидни лица ("Службен весник на РМ" 
бр. 44/2000, 16/2004, 62/2005 и 113/2005), министерот 
за труд и социјална политика донесе  

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 
ЗА СОСТАВОТ НА КОМИСИЈАТА И НАЧИНОТ НА 
ДОНЕСУВАЊЕ НА НАОД И МИСЛЕЊЕ ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТИ КОИ МОЖЕ ДА ГИ ИЗВР-
ШУВА ИНВАЛИДНОТО  ЛИЦЕ  НА СООДВЕТНО  

РАБОТНО МЕСТО  
Член 1 

Со овој правилник се утврдува составот на Комиси-
јата при Министерството за труд и социјална политика 
(во натамошниот текст: Комисија) и начинот на доне-
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сување на Наод и мислење за определување на работи кои 
може да ги извршува инвалидното лице на соодветно ра-
бот аод и мислење).  но место (во натамошниот текст:  Н                                                        

Член  2 
Комисијата се состои од три члена и тоа: 
1. Лекар-невропсихијатер, по предлог на Македонски 

национален совет на инвалидни лица на Македонија; 
2. Лекар специјалист по медицина на труд, по предлог 

на Агенција за вработување на Република Македонија; 
3. Дефектолог, по предлог на Заедница на заштитни 

друштва на Македонија. 
 

Член  3 
Наод и мислење се донесува врз основа на поднесе-

но барање на: 
-  Инвалидно лице согласно Законот за вработување 

на инвалидни лица, неговиот брачен другар, неговиот 
родител или неговиот старател; 

- Центарот за вработување на подрачјето каде што 
живее инвалидното лице; 

- Центарот за социјална работа на подрачјето каде 
што живее инвалидното лице;  

-   Работодавецот каде е вработено инвалидното ли-
це, работодавецот кој планира да го вработи инвалид-
ното лице или работодавецот кој сака работно да го ос-
пособи заради вработување. 

 
Член  4 

За донесување на Наод и мислење се поднесува 
следната документација: 

- Барање; 
- Решение од Центарот за социјална работа за видот 

и степенот на пречките во физичкиот или психичкиот 
развој или Наод, оцена и мислење од комисијата на 
Фондот на пензиско и инвалидско осигурување на ма-
кедонија (во натамошниот текст: Фонд);  

-Уверение односно свидетелство за видот или сте-
пенот на образованието или работното оспособување 
на инвалидното лице; 

- Упат од Центарот за вработување за донесување 
на Наод и мислење; 

- Извадок од систематизација со опис и попис на 
работните задачи кои ги работи или ќе ги работи инва-
лидното лице, а за кои се бара Наод и мислење. 

 
Член  5 

Барањето од член 4  алинеја 1 содржи: презиме, та-
тково име и име на инвалидното лице, дата и место на 
раѓање, адреса на постојано место на живеење, единс-
твен матичен број на граѓанинот, број на решение од 
Центарот за социјална работа за видот и степенот на 
пречките во физичкиот или психичкиот развој или број 
на Наод, оцена и мислење од комисијата на Фондот за 
утврдена инвалидност од Законот за вработување на 
инвалидни лица; документ за завршено образование, 
стручна подготовка и работна оспособеност стекната 
преку некоја форма за работно оспособување, должина 
на работно искуство ако има и каде е стекнато, назив 
на подносителот на барањето и негова адреса, по кој 
пат се прави оцената (првпат, вторпат итн), податоци 
за работодавецот со адреса и адреса на работниот про-
стор каде инвалидното лице работи, ќе работи или ра-
ботно ќе се оспособува, податоци за работното место 
на кое е вработено, ќе биде вработено или работно ос-
пособувано, условите за работа на работното место, 
опис на технолошкиот процес, попис на работите кои 
ќе ги работи инвалидното лице, со потпис и печат на 
барателот, место и дата.    

 
Член  6 

Пополнетото барање од член 4 со документацијата 
од член 4  на овој правилник се поднесува до Комиси-
јата по пошта или лично. 

Член  7 
По прием на барањето до Комисијата од страна на  За-

едницата се согледува дали со барањето е доставена 
комплетната документацијата од член 4 на овој правил-
ник. Ако документацијата не е комплетна, Заедницата го 
изв однесувачот на барањето да ја докомплетира. естува п  

Член 8 
Комисијата пред да даде Наод и мислење, врши 

увид во документацијата доставена со барањето, врши 
увид во работните простории на работодавецот и ос-
тварува непосредна средба со инвалидното лице.  
Комисијата може, по исклучок, да даде Наод и мис-

лење без да изврши непосреден увид во работните про-
стории на работодавачот ако се работи за дејност која 
по својата природа е очигледна.  

 
Член 9 

Во постапката на донесување на Наод и мислење 
учествува и инвалидното лице. 
Во постапката за донесувањето на Наодот и мисле-

њето може да учествува родителот, односно старателот 
на инвалидното лице,неговиот брачен другар и прет-
ставник на работодавецот кај кого е вработено или ќе 
се вработи инвалидното лице или ќе оди на работно ос-
пособување заради вработување. 

 
Член 10 

Комисијата откако ќе констатира дека документацијата е 
комплетна и дека се исполнети условите утврдени во закон и 
овој правилник врз основа на поднесеното барање донесува 
Наод и мислење за работите кои може да ги извршува инва-
лидното лице на соодветното работно место.  

 
Член 11 

Наодот и мислењето се издава според образец кој е 
составен дел на овој правилник. 
Наодот и мислењето на Комисијата содржи лични подато-

ци за инвалидното лице: презиме, татково име и име, ден, ме-
сец, година и место на раѓање, единствен матичен број на гра-
ѓанинот и адреса на постојано место на живеење, број на реше-
ние од Центарот за социјална работа за видот и степенот на 
пречките во физичкиот или психичкиот развој или број на На-
од, оцена и мислење од комисијата на Фондот на пензиско и 
инвалидско осигурување на Македонија за утврдена инвалид-
ност од Законот за вработување на инвалидни лица; завршена 
стручна подготовка, работна оспособеност стекната преку не-
која форма за работно оспособување, работно искуство и каде 
односно напомена дека инвалидното лице не било во работен 
однос, адреса на подносителот на барањето, по кој пат се под-
несува барањето за соодветното инвалидно лице (првпат, 
вторпат итн),  и адреса на деловниот простор каде инвалидно-
то лице работи или ќе работи, податоци за работното место на 
кое е вработено, ќе биде вработено или работно оспособувано, 
опис на условите за работа на работното место, опис на техно-
лошкиот процес и попис на работите кои ќе ги работи инва-
лидното лице, со место за забелешка во која се наведува дали 
инвалидното лице може или не може да ја извршува работата 
на соодветното работно место, имиња на членовите на Коми-
сија а и дата на издавање. т 

Член 12 
Наод и мислење се пополнува од членовите на Ко-

мисијата и своерачно се потпишува. 
По потпишувањето  Наодот и мислењето се заверу-

ва со печат. 
 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
  Бр. 10-736/1                 Министер, 

30 јануари 2006 година           Стевчо Јакимовски, с.р. 
       Скопје 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
201. 

 Врз основа на член 14 став 2 и 5 од Законот за гра-
дење (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
51/2005),  министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  НАЧИНОТ  НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВА-
ЊЕ  И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА  ЗА УПРАВИ-
ТЕЛ НА ГРАДБА  ОД ПРВА, ВТОРА И ТРЕТА КА-
ТЕГОРИЈА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБ-
РАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА, ФОРМАТА, СОДР-
ЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА РЕ-
ГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ ЛИДЕНЦИ И ВИСИ-
НАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА  

ЛИЦЕНЦА ЗА УПРАВИТЕЛ НА ГРАДБА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува  начинот на изда-

вање, продолжување и одземање на лиценца за управи-
тел на градба од прва, втора и трта категорија, формата 
и содржината на образецот на лиценцата, формата, со-
држината и начинот на водењето на регистарот за изда-
дени лиценци и висината на надоместокот за добивање 
на лиценца за управител на градба. 

 
Член 2 

Образецот на лиценцата за управител на градба се 
издава  во формат А-4.   
Содржината на образецот за лиценца за управител 

на градби од прва, втора и трета категорија  дадена е во 
прилог 1 и е составен дел на овој Правилник. 

 
Член 3 

Лиценцата за управител на градба ја издава Комо-
рата на овластени архитекти и овластени инженери (во 
натамошен текст: Комора). 
Комората ја издава лиценцата врз основа на писме-

но барање поднесено од правното лице кое сака да би-
де управител на градба. 
Кон барањето лицето од став 2 од овој член доставува: 
1. Извод од регистрација во надлежниот регистар и 
2. Доказ за вработено лице со архитектонтска или 

градежна струка со овластување �А� и овластување 
�Б�. 
Доказите од став 3 од овој член се доставуваат во 

оригинал или копија заверена кај нотар. 
Комората ја издава лиценцата најдоцна ро рок од 30 

дена од денот на поднесувањето на барањето. 
Комората ги впишува издадените лиценци во Реги-

стар на издадени лиценци за управител на градба и се 
објавуваат во �Службен весник на Република Македо-
нија�. 

 
Член 4 

За издавање на лиценца за управител на градба се 
плаќа надоместок во висина од 10 000 ден.  
Надоместокот од став 1 на овој член се плаќа на 

сметка на Комората. 

Член 5 
Продолжувањето на лиценцата за управител на 

градба се врши пред истекот на периодот за важноста 
на лиценцата. 
Управителот на градба поднесува писмено барање 

за продолжување на лиценцата два месеци пред денот 
на истекот на рокот на важноста на лиценцата за упра-
вител на градба до Комората. 
За продолжување на лиценцата треба да бидат при-

ложени доказите од член 3 од овој Правилник.  
Комората  по поднесеното барање за продолжување 

на лиценцата ќе издаде лиценца со првобитниот број и 
дополнителна ознака за продолжување. 

 
Член 6 

Комората може да ја одземе лиценцата за управител 
на градба ако: 

1. пред истекот на рокот на важноста на лиценцата 
е избришан од надлежниот регистар или по друг основ 
му биде оземено правото за вршење на таа   дејност; 

2. нема вработено ниту едно лице со архитектонт-
ска или градежна струка  со овластување �А� и овла-
стување �Б� и  

3. ја пренесе лиценцата за управител на градба на 
друго лице. 
Одземените лиценци се објавуваат во �Службен 

весник на Република Македонија�.  
 

Член 7 
Изгубена, дотраена или оштетена лиценца, како и 

во случаите на промена на податоците кои ги содржи 
лиценцата, може да биде заменета со нова со поднесу-
вање на барање од страна на управителот на градба до  
Комора на овластени архитекти и овластени инженери. 
Ако Комората на управителот на градба му издаде 

нова лиценца, тогаш дотраената и оштетената лиценца 
се поништува. 

 
Член 8 

За издадени, продолжени и одземени лиценци на 
управителот на градба  се води Регистар. 
Регистарот се води на образец во формат А4. 
Содржината на образецот на регистарот е даден во 

прилог 2 и е составен дел на овој Правилник.  
Регистарот се води во пишана и во електронска 

форма. 
 

Член 9 
Комората врши запишување во Регистарот за издадена-

та лиценца. Продолжување, обновување или одземање на 
лиценцата се запишува во рубриката забелешка. 

 
Член 10 

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

 
    Бр. 02-15-17664/5                         Министер,  
27 јануари 2006 година                 Џемали Мехази, с.р. 

      Скопје 
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Стр. 10 - Бр. 15 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 6 февруари 2006 
 

202. 
Врз основа на член 84 став 3 и 6 од Законот за гра-

дење (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
51/2005), министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  НАЧИНОТ  НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВА-
ЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА  ЗА УПРАВИ-
ТЕЛ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПРВА, 
ВТОРА И ТРЕТА КАТЕГОРИЈА, ФОРМАТА И 
СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦА-
ТА, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВО-
ДЕЊЕТО НА РЕГИСТАРОТ И ВИСИНАТА НА НАДО-
МЕСТОКОТ  ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА  ЗА 

УПРАВИТЕЛ ЗА ОДРЖУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со овој Правилник се пропишува начинот на изда-

вање, продолжување и одземање на лиценца за управи-
тел за одржување на градби од прва, втора и трета ка-
тегорија, формата и содржината на образецот на лицен-
цата, утврдување на надоместокот за добивање на ли-
ценцата и начинот на водење на регистарот. 

 
Член 2 

Образецот на лиценцата за управител на одржување 
се издава  во формат  А-4.   
Содржината на образецот за  лиценца за управител 

на одржување е дадена во прилог 1 и е составен дел на 
овој Правилник. 

 
Член 3 

Лиценцата за управител на одржување ја издава Ко-
мората на овластени архитекти и овластени инженери 
(во натамошен текст: Комора).  

 
Член 3 

Комората ја издава лиценцата врз основа на писме-
но барање поднесено од правното лице кое сака да би-
де управител на одржување. 
Кон барањето лицето од став 1 од овој член доставува: 
1. Извод од регистрација во надлежниот регистар и 
2. Доказ за вработено лице со архитектонтска или 

градежна струка со овластување �А� и овластување �Б�  
Доказите од став 2 од овој член се доставуваат во 

оригинал или копија заверена кај нотар. 
Комората ја издава лиценцата најдоцна ро рок од 30 

дена од денот на поднесувањето на барањето. 
Лиценцата е непренослива. 
Комората ги впишува издадените лиценци во Регистар 

на издадени лиценци за управител на одржување и се обја-
вуваат во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
Член 4 

За издавање на лиценца за управител на одржување 
се плаќа надоместок во висина од 10 000  денари. 
Надоместокот од став 1 на овој член се плаќа на 

сметка на Комората. 

Член 5 
Продолжувањето на лиценцата за управител на одр-

жување се врши пред истекот на периодот за важноста 
на лиценцата. 
Управителот на одржување поднесува писмено ба-

рање за продолжување на лиценцата два месеци пред 
денот на истекот на рокот на важноста на лиценцата за 
управител на одржување до Комората. 
За продолжување на лиценцата треба да бидат при-

ложени доказите од член 3 од овој Правилник . 
Комората  по поднесеното барање за продолжување 

на лиценцата ќе издаде лиценца со првобитниот број и 
дополнителна ознака за продолжување. 

 
Член 6 

Комората може да ја одземе лиценцата за управител 
на одржување времено или трајно ако: 

1. престане регистрацијата во  надлежниот регистар 
за вршење на таа дејност и 

 2. нема вработено ниту едно лице со архитектонт-
ска или градежна струка  со овластување�А� и овласту-
вање �Б�. 
Одземените лиценци се објавуваат во �Службен 

весник на Република Македонија�. 
 

Член 7 
Изгубена, дотраена или оштетена лиценца, како и 

во случаите на промена на податоците кои ги содржи 
лиценцата, може да биде заменета со нова со поднесу-
вање на барање од страна на управителот на одржува-
ње до  Комората. 
Ако Комората на управителот на одржување му из-

даде нова лиценца, тогаш дотраената и оштетената ли-
ценца се поништува. 

 
Член 8 

За издадени, продолжени и одземени лиценци на 
управителот на одржување се води Регистар. 
Регистарот се води на образец во формат А4. 
Содржината на образецот на регистарот  е даден во 

прилог 2 и е составен дел на овој Правилник.  
Регистарот се води во пишана и во електронска 

форма. 
 

Член 9 
Комората врши запишување во Регистарот по издаде-

ната лиценца. Продолжување, обновување или одземање 
на лиценцата се запишува во рубриката забелешка. 

 
Член 10 

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

 
     Бр. 02-15-17664/5                      Министер,  
27 јануари 2006 година                 Џемали Мехази, с.р. 

      Скопје 
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203. 
Врз основа на член член 32 став 5 од Законот за 

градење (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 51/ 05), министерот  за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВА-
ЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ИЗРА-
БОТКА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, РЕВИ-
ЗИЈА НА ПРОЕКТИ И НАДЗОР НАД ИЗГРАДБАТА, 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА 
ОВЛАСТУВАЊЕТО А И ОВЛАСТУВАЊЕ Б И ВИ-
СИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА 

ОВЛАСТУВАЊЕТО 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот за издава-

ње, продолжување и одземање на овластување за изра-
ботка на проектна документација, ревизија на проекти 
и надзор над изградбата за градби од прва, втора, трета 
и четврта  категорија на градби, формата и  содржината 
на образецот за овластување А и овластување Б и виси-
ната на надоместокот за добивање на овластувањето. 

 
Член  2 

Комората  на овластени архитекти и овластени ин-
женери (во натамошен текст: Комора) го издава овла-
стувањето врз основа на писмено барање поднесено од 
физичко лице регистрирано за вршење работи на: прое-
ктирање на градби, ревизија на проекти  и за надзор  
над изградбата за градби од  прва, втора, трета и четвр-
та категорија на градби. 
Кон барањето лицето од став 1 од овој член доста-

вува:  
1. Извод од регистрација во трговскиот регистар 

(оригинал или копија заверена на нотар); 
2. Доказ дека  барателот  е  дипломиран инженер со 

работен стаж над 5 ( пет ) години во соодветната  стру-
ка; 

3. Државјанство  на РМ. 
Лица кои имаат уверенија и овластувања за работа 

на проектирање и надзор и други соодветни уверенија 
и овластувања издадени до денот на примената на За-
конот за градење (�Сл. весник на РМ� бр. 51/05) кон 
барањето доставуваат:  

1. Извод од регистрација во трговскиот регистар 
(оригинал или копија заверена на нотар);  

2. Уверение или овластување;  
3. Државјанство на РМ. 
Комората  го издава овластувањето најдоцна во рок 

од 30 дена  од денот на поднесување на барањето.  
Овластувањето е непреносливо. 
Комората го впишува издаденото овластување  во Реги-

стар на издадени овластувања за изработка на проектна до-
кументација, ревизија на проекти и надзор над изградбата  
за градби од  прва до четврта категорија на градби. 
Издадените овластувања од Комората се објавуваат 

во �Службен весник на Република Македонија�. 
 

Член  3 
За издавање на овластување А се плаќа надоместок 

во висина од 1 500 денари. 
За издавање на овластување Б се плаќа надоместок 

во висина од 500 денари. 
Надоместокот за добивање на овластувањето се 

плаќа на сметка на Комората. 

Член 4 
Продолжување на овластувањето се врши пред 

истекот  на  периодот  за важноста на овластувањето. 
За продолжување на овластувањето  се поднесува  

писмено барање до Комората  и тоа 2 (два) месеци пред 
истекот на рокот на важноста  на овластувањето. 
За продолжување на  овластувањето треба  да  би-

дат приложени доказите од член 2 од овој правилник.  
Комората по барањето за продолжување  на овла-

стувањето , издава овластување  со првобитниот број и  
дополнителна  ознака за продолжување.  

 
Член 5 

Комората може да го одземе овластувањето  време-
но или трајно ако: 

1. Носителот на овластувањето изработува проект-
на  документација спротивно на член 15 од Законот за 
градење. 

2. Носителот на овластувањето врши ревизија на 
проекти спротивно на член 19 од Законот за градење. 

3. Носителот на овластувањето врши надзор над из-
градбата  спротивно на член 29 од Законот за градење. 

4. Ако не ги почитува актите на комората: статут, 
етички кодекс и ценовник. 

5. Ако овластувањето го пренесе на друго лице. 
6. Ако носителот на овластувањето е избришан од 

трговскиот регистар, пред истекот на рокот на важно-
ста на овластувањето.  

7. Ако по друг основ  му биде одземено правото за 
вршење на дејност од чл. 3 на овој правилник. 
Одземените овластувања се објавуваат во �Служ-

бен весник на Република Македонија�.  
 

Член 6 
Исчезнато, дотраено и оштетено овластување, како 

и во случај на промена на податоците кои ги содржи 
овластувањето, може да биде заменето со ново, со под-
несување на барање до Комората. 
Ако Комората на носителот на овластувањето му 

издаде ново овластување, тогаш  дотраеното и оштете-
но овластување се поништува.  

 
Член 7 

Овластувањето за  вршење на работи на проектира-
ње на градби, ревизија на проекти и надзор над  изград-
бата,  се издава  на образец во формат А4.    
Содржината на образецот за овластување А, за 

изработка на проектна документација, ревизија на про-
екти и надзор над изградбата за градби од прва и втора 
категорија на градби е дадена во прилог 1 и е составен 
дел на овој Правилник. 
Содржината на образецот за овластување Б, за изра-

ботка на проектна документација, ревизија на проекти 
и надзор над изградбата за градби од трета и четврта  
категорија на градби е дадена во прилог 2  и е составен 
дел на овој Правилник. 

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија �. 

  
   Бр. 02-15-17664/5/06                            Министер,  
27 јануари 2006 година                 Џемали Мехази, с.р. 

      Скопје 



Стр. 14 - Бр. 15 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 6 февруари 2006 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



6 февруари 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 15 - Стр. 15 

  
  
  
  
     

  
  
  
  
  

  
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Стр. 16 - Бр. 15 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 6 февруари 2006 
 

204. 
Врз основа на член   22 став 4 и 7 од Законот за гра-

дење (�Службен . весник на Република Македонија� 
бр. 51/ 05) , министерот за транспорт и врски донесе   

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВА-
ЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА А ЗА ИЗВЕДУ-
ВАЧ НА ГРАДБИ ОД ПРВА И ВТОРА КАТЕГОРИ-
ЈА И ЛИЦЕНЦА Б ЗА ИЗВЕДУВАЧ НА ГРАДБИ 
ОД ТРЕТА, ЧЕТВРТА И ПЕТТА КАТЕГОРИЈА 
НА ГРАДБИ, МИНИМАЛНИОТ БРОЈ НА СТРУЧ-
НИ  ЛИЦА И РАБОТНИЦИ  И НИВНАТА СТРУЧ-
НА ПОДГОТОВКА ЗА РАКОВОДЕЊЕ И ИЗВР-
ШУВАЊЕ НА РАБОТИ И ТЕХНИЧКА И ДРУГА 
ОПРЕМЕНОСТ  ЗА РАБОТИ  КОИ ГИ ВРШИ ИЗ-
ВЕДУВАЧОТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА, ФОРМАТА, СО-
ДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕ-
ГИСТАРОТ И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ  

ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА  
Член  1 

Со овој правилник се пропишува начинот за издавање, 
продолжување и одземање на лиценца А за изведувач на 
градби од прва и втора категорија и лиценца Б за изведувач 
на градби од трета, четврта и петта катагорија на градби, ми-
нималниот број на стручни лица и работници и нивната 
стручна подготовка за раководење и извршување на работи и 
техничка и друга опременост за работи кои ги врши  изведу-
вачот,  формата и  содржината на образецот на лиценцата, 
формата, содржината и начинот на водење на регистарот и 
висината на надоместокот за добивање на лиценцата.    

Член 2 
Комората на овластени архитекти и овластени ин-

женери (во натамошен текст: Комора) ја издава лицен-
цата врз основа на писмено барање поднесено од прав-
но лице регистрирано во надлежниот  регистар за изве-
дување на градежни работи.   

Член 3 
За издавање на лиценца А  лицето од  член 2 на 

овој Правилник доставува: 
1. извод од регистрација во надлежниот регистар 

(оригинал или копија заверена на нотар), 
2. доказ  дека во редовен работен однос  има вработено 

најмалку 3 (три) дипломирани инженери за оделни видови 
работи од соодветната дејност, од кои 2 (два) со овластување 
А  и намалку 10 (десет ) работници од кои 5 (пет) квалифику-
вани за соодветната дејност и 

3. доказ за соодветна техничка  опременост или до-
говор за обезбедена механизација потребна за изведу-
вање на бараните работи.  

Член 4 
За издавање на лиценца Б лицето од член 2 на овој 

Правилник доставува: 
1. извод од  регистрација во надлежниот  регистар  

(оригинал или копија заверена на нотар), 
2. доказ дека во редовен работен однос има врабо-

тено најмалку 1 ( еден) дипломиран инженер за оделни 
видови работи од соодветната дејност  со овластување 
Б, и најмалку 5 (пет работници од кои 3 квалификувани  
за соодветната дејност  и 

3.  доказ за соодветна техничка опременост  или до-
говор за обезбедена механизација потребна за изведу-
вање  на бараните работи.  

Член 5 
Комората ја издава лиценцата најдоцна во рок од 30 

дена од денот на поднесување на барањето. 
Лиценцата е непренослива.  
Комората ги впишува издадените лиценци во Регистар 

на издадени лиценци за изведувач на градби и се објавуваат 
во �Службен весник на Република Македонија�. 

Член 6 
За издавање на лиценца А се плаќа надоместок  во 

висина од  10 000 денари.  
За издавање на лиценца Б се плаќа надоместок во 

висина од  5 000 денари. 
Надоместокот од став 1 и 2 од овој член се плаќа на 

сме ка на Комората.   т 
Член 7 

Продолжување на лиценцата за изведувач на град-
би се врши пред истекот на периодот на важноста на 
лиценцата.  
За продолжување на лиценцата се поднесува бара-

ње до Комората и тоа 2 (два) месеца пред истекот на 
рокот на важноста на лиценцата. 
За продолжување на лиценца А треба да бидат при-

ложени доказите од член 3  од овој Правилник. 
За продолжување на лиценца Б треба да бидат при-

ложени  доказите од член 4 од овој Правилник. 
Комората по барањето за продолжување ќе издаде ли-

ценца со првобитниот број и дополнителна ознака за продол-
жување. 

Член 8 
Комората може да ја одземе лиценцата за изведувач 

на градби времено или трајно ако:  
1. носителот на лиценцата изведува градежни рабо-

ти спротивно на член 25 став (1) од Законот за градење, 
2. ако не ги почитува актите статутот и етичкиот  

кодекс на Комората, 
3.ако пред истекот на рокот на важноста на лиценцата 

е избришан од надлежниот  регистар, или по друг основ 
му биде одземено правото за вршење на дејност и 

4. ако ја пренесе лиценцата за изведувач на градби 
на друго лице.  
Одземените лиценци се објавуваат во �Службен 

весник на Република Македонија�.   
Член 9 

Исчезната, дотраена и оштетена лиценца, како и во 
случај на промена на податоците кои ги содржи лицен-
цата, може да биде заменета со нова со поднесување на 
барање до Комората. 
Ако Комората на изведувачот на градби му издаде 

нова лиценца, тогаш дотраената и оштетена лиценца се 
поништува.  

Член 10 
Лиценцата за изведувач на градби  се издава на 

образец во формат  А4.  
Содржината на образецот за лиценца А за изведувач  на 

градби од прва и втора катагорија  на градби  дадена е во 
прилог 1 и е составен дел на овој Правилник. 
Содржината на образецот за лиценца Б за изведувач на 

градби од трета и четврта и петта катагорија на градби даде-
на е  прилог 2 и е составен  дел на овој Правилник.  во 

Член 11 
За издадени, продолжени и одземени лиценци на 

изведувач на градби се води Регистар. 
Регистарот  се води на образец во формат А4. 
Содржината на образецот на регистарот е даден во 

прилог 3  и е составен дел на овој Правилник.  
Р егистарот се води во пишана и во електронска форма.  

Член 12 
Комората врши запишување во Регистарот по издаде-

ната лиценца. Продолжување, обновување или одземање 
на лиценцата се запишува во рубриката забелешка.  

 
Член 13 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик ија�. а Македон   
   Бр. 02-15-17664/5/06                        Министер,  
27 јануари  2006 година               Џемали Мехази, с.р. 

     Скопје           
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
а) Моторни бензини                             ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)                         до 27,242 

205. - БМБ-90  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)           до 27,049 Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енерге-
тика  (�Службен весник на РМ� бр.47/97, 40/99, 98/00, 
94/02, 38/03 и 40/05), член 28 од Законот за акцизите 
(�Службен весник на РМ� бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 
98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за 
данокот на додадена вредност (�Службен весник на 
РМ� бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), 
Законот за животната средина (�Службен весник на 
РМ� бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија, на седницата одржана на  
06.02.2006 година, донесе 

- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)        до 27,474 
   
б) Дизел гориво                                   ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                   до 30,314 
 
в)  Масло за горење                                          ден/лит                           
- екстра лесно (ЕЛ)                            до 29,966 
   
г) Мазут                                                  ден/кг 
- М-1 (М)                                                         до 19,280  

О Д Л У К А - М-2                                                                до 19,254 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 

 
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: 

 
Член 1 

Претпријатијата кои произведуваат деривати од на-
фта можат да ги формираат цените на одделни нафтени 
деривати така што највисоките производни цени да из-
несуваат и тоа: 

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



Стр. 20 - Бр. 15 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 6 февруари 2006 
 

а) Моторни бензини                              ден/лит а) Моторни бензини                                    ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)                                  до 65,50 - МБ-96 (ПРЕМИУМ)                                          0,150 
- БМБ-90  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)            до 62,00 - БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)                  0,080 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)          до 62,50 - БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)                0,080 
  
б) Дизел гориво                                          ден/лит б) Дизел гориво                                          ден/лит 
- Д    (ДИЗЕЛ)                                                  до 54,50 - Д (ДИЗЕЛ)                                                          0,030 
 
в) Масло за горење                                           ден/лит                                                                           в) Масло за горење                               ден/лит                             

 

- екстра лесно (ЕЛ)                              до 43,50 - екстра лесно (ЕЛ)                                   0,040 
  
г) Мазут                                                            ден/кг г) Мазут                                             ден/кг 
- М-1  (М)                                                        до 23,399 - М-1 (М)                                                      0,050 
- М-2                                               до 23,369 - М-2                                                             0,050 
   Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 
деривати можат да ги формираат цените за одделни на-
фтени деривати во однос на највисоките цени од точка-
та 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 ЦЕ-
НИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
а) Моторни бензини                               ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)                                24,416 
- БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)                 21,713 
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)              21,712 
 

   

НАФТЕН ДЕРИВАТ 
( 2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

( 3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

( 4 ГРУПА
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

    МБ - 96 (ПРЕМИУМ) 65,00 64,50 64,00 
   БМБ - 90  
   (БЕЗОЛОВЕН  
   РЕГУЛАР) 

61,50 61,00 60,50 

БМБ - 95  
(БЕЗОЛОВЕН  
ПРЕМИУМ) 

62,00 61,50 61,00 

Д - ДИЗЕЛ 54,00 53,50 53,00 
  ЕЛ - ЕКСТРА ЛЕСНО 43,00 42,50 42,00 

б) Дизел гориво                                               ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                         12,142 
 
в) Масло за горење                                     ден/лит                            
- екстра лесно (ЕЛ)                                   3,158 
   
г) Мазут                                             ден/кг 
- М-1 (М)                                                 0,100 
- М-2                                                       0,100 
      

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 

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

Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-
вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од 
групите на цени определени согласно оваа одлука. 

 
НАФТЕН 
ДЕРИВАТ 

(1 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

( 2 ГРУПА  
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(4 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

МБ - 96 
(ПРЕМИУМ)     

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

 БМБ - 90  
 (БЕЗОЛОВЕН
 РЕГУЛАР) 

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

 БМБ- 95  
 (БЕЗОЛОВЕН
 ПРЕМИУМ)

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

Д - ДИЗЕЛ 3,200 2,776 2,353 1,929 
 ЕЛ - ЕКСТРА
   ЛЕСНО 

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

 МАЗУТ М - 1 0,400 0,400 0,400 0,400 
 МАЗУТ М - 2 0,400 0,400 0,400 0,400 

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

ни согласно став 1 на овој член, освен во цените за ма-
зутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз 
од 0,50 ден/литар. 
Во малопродажните цени формирани согласно овој член 

содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.   Член 6 Член 3 Оваа одлука влегува во сила со денот  на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 07.02.2006 година. 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кој 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
  Бр. 02-177/1                                   Претседател,  

6 февруари 2006 година             Славе Ивановски, с.р.  
           Скопје 

     
    Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
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