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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОН

963. 
Врз основа на член 2 став 3 и член 18 од Законо

другите надоместоци на пратениците во Собраниет
лика Македонија и другите избрани и именувани 
публиката (�Службен весник на СРМ� бр. 36/90 и
весник на Република Македонија� бр. 38/91 и 23/97
став 3 од Законот за Владата на Република М
(�Службен весник на Република Македонија� б
12/2003 и 55/2005), Владата на Република Македон
ницата  одржана на 1 август 2005 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПР
ВАЊЕ НА ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ
ИМЕНУВА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАК 

1. Во Одлуката за утврдување на коефи
пресметување на платата на функционерит
именува Владата на Република Македонија (
весник на Република Македонија� бр. 53/2005
С О Д Р Ж И Н А
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ИЈА  
- во член 1 алинеја 31 се менува и гласи: 

т за плата и 
о на Репуб-
лица во Ре-
 �Службен 
) и  член 36  
акедонија 
р. 59/2000, 
ија, на сед-

�директор на Фитосанитарна управа� 
- во член 1 по алинеја 31 се додава нова алинеја 31-а, 

која гласи: 
�директор на Државна фитосанитарна лаборатори-

ја-2,2� 
- во член 1 алинејата 47 �директор на Управата за 

телекомуникации-2,4� се брише. 
2. Одлуката влегува во сила со денот на донесување-

то, а ќе се применува од 1 јули 2005 година. ЛУКАТА 
ЕСМЕТУ-
 КОИ ГИ 
ЕДОНИЈА 

3. Оваа одлука ќе се објави во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
циенти за 
е кои ги 
�Службен 
): 

         Бр. 33-2613/7                   Претседател на Владата 
1 август 2005 година              на Република Македонија, 

       Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р. 
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964. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 42/01 
и 5/03), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 18.08.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ВЕЖБОВНИ 
АКТИВНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА 
 
1. За учество на НАТО/ПзМ вежбата �Кооперати-

вен клуч 2005� (во натамошниот текст: Вежбата), која 
ќе се одржи во периодот од 24-ти август до 05-ти сеп-
тември 2005 година во Пловдив, Република Бугарија, 
се испраќа единица на Армијата на Република Македо-
нија (во натамошниот текст: Армијата), во состав од 44 
(четириесет и четири) припадници од военото возду-
хопловство и противвоздушната одбрана, од постоја-
ниот состав на Армијата од кои 19 (деветнаесет) офи-
цери, 22 (дваесет и два) подофицери, 2 (два) професио-
нални војника и 1 (едно) цивилно лице, со опрема по 
спецификација која е предложена кон оваа одлука и е 
нејзин составен дел. 

2. Финансиските трошоци за реализација на Вежба-
та, ги обезбедува Амбасадата на САД во Република 
Македонија. 

3. Подготовките и организацијата за учество во 
вежбата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. По завршувањето на активностите од Вежбата, 
Министерството за одбрана поднесува извештај пред 
Владата на Република Македонија. 

5. Статусот на единицата за време на Вежбата е регу-
лиран со Меморандум за разбирање и пропратни технич-
ки документи, кои што од македонска страна се потпиша-
ни од овластени потписници, во јуни 2005 година. 

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

 
       Бр. 19-3179/1                 Претседател на Владата 
18 август 2005 година        на Република Македонија, 

     Скопје                    д-р Владо Бучковски, с.р. 
 

Спецификација на средствата за вежбата  
�Кооперативен клуч 2005� 

 
Ред. 
бр. Назив на средството Количина 
1. Хеликоптер МИ-24,  

со пратечка опрема 1 
2. Хеликоптер МИ-17,  

со пратечка опрема 1 
 
 

Спецификација на оружјето и опремата на учесниците 
од специјалната падобранска единица за вежбата 

�Кооперативен клуч 2005� 
 

Ред. 
бр. 

Назив на  
средството Калибар Количина 

1. Автоматска пушка 
М70 АБ2, со рамка 7,62 мм 5 

2. Автомат М92, со 
рамка 7,62 мм 1 

3. Полуавтоматска 
снајперска пушка, 
Драгунов, со рамка 

7,62 х 
54П мм 1 

4. Радио уред ПРЦ - 
117 

 2 
5. Радио уред РФ - 

5800 В 
 2 

6. Радио уред Моторо-
ла ГП - 340 

 4 

7. Полнач за батерии 
за радио уред ПРЦ - 
117 

 
1 

8. Полнач за батерии 
за радио уред РФ - 
5800 В 

 
1 

9. Полнач за батерии 
за ГП - 340 

 2 
10. Шлем  7 
11. Лап Топ Панасоник  1 
12. ГПС  4 
13. Санитетски ранец  2 
14. Тактички елек  7 
15. Ноќен визир Ретрон  7 
16. Нож - Бодеж  7 
17. Флеш светилки  7 

___________ 
965. 
Врз основа на член 11, точка 4 од Законот за јавните 

претпријатија (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република 
Македонија, на седницата  одржана на 18.08.2005 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОБИВКА ПО ГОДИШНА 

СМЕТКА ЗА 2004 ГОДИНА 
  

1. Владата на Република Македонија дава соглас-
ност на Одлуката за распоредување на добивка по Го-
дишна сметка за 2004 година, бр. 02-656/4 од 20.05.2005 
година, донесена од Управниот одбор на Јавното прет-
пријатие за водоснабдување �Студенчица�-Скопје, на 
седницата одржана на 20.05.2005 година. 

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

 
         Бр. 19-2138/1                   Претседател на Владата 
18 август 2005 година            на Република Македонија, 

        Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

966. 
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 и 55/05), а во врска 
со делот III, точка 3, потточка 3-5 од Националната 
стратегија за борба против перење пари и финансирање 
на тероризам, Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 18.08.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СОВЕТ ЗА БОРБА ПРОТИВ 
ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ  НА ТЕРОРИЗАМ 

  
Член 1 

Со оваа одлука се формира Совет за борба против 
перење пари и финансирање на тероризам (во ната-
мошниот текст: Совет), кој како советодавно тело го 
следи реализирањето на целите утврдени со Национал-
ната стратегија за борба против перење пари и финан-
сирање на тероризам и тоа: 

 1. Усогласување на домашното законодавство со ме-
ѓународната регулатива, искуство и стандарди за спречу-
вање на перење пари и финансирање на тероризам; 

2. Спречување на користење на финансискиот си-
стем за целите на перење пари и финансирање на теро-
ризмот; 

3. Усовршување на регулативата и надзорот над 
имплементацијата на законодавството; 

4. Зголемување на нивото на ефикасноста на орга-
ните на прогонот; 
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5. Создавање на ефикасен систем на меѓуинститу-
ционална соработка; 

6. Зајакнување на техничките капацитети на Дирек-
цијата за спречување на перење пари; 

7. Зајакнување на меѓународната соработка и 
8. Подигање на јавната свест за неопходноста од 

преземање на мерките за спречување на перење пари и 
финансирање на тероризмот. 
Советот разгледува прашања и проблеми од теков-

ното работење и врши размена на искуства, организира 
заеднички обуки и заеднички настап во меѓународната 
соработка. 

Член 2 
Советот се состои од претседател - директорот на 

Дирекцијата за спречување на перење пари и осум чле-
нови, именувани од Владата на Република Македонија 
од редот на претставниците на следните министерства 
и институции: Управата за јавни приходи, Министерс-
твото за внатрешни работи, Царинската управа, Финан-
сиската полиција, Комисијата за хартии од вредност, 
Министерството за правда, Народната банка на Репуб-
лика Македонија и Јавното обвинителство на Републи-
ка Македонија. 

Член 3 
Советот доставува до Владата на Република Маке-

донија годишен извештај за реализирањето на целите и 
извршување други работи утврдени со Националната 
стратегија за борба против перењето пари и финанси-
рањето на тероризмот. 

 
Член 4 

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

 
       Бр. 19-3031/1                      Претседател на Владата      
18 август 2005 година            на Република Македонија, 
            Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
967. 
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 и 55/05), а во врска 
со член 2 од Одлуката за формирање на Совет за борба 
против перење пари и финансирање на тероризам 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
71/05), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 18.08.2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ ЗА БОРБА ПРОТИВ ПЕРЕЊЕ ПАРИ 

И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ 
 
I. За претседател на Советот се именува:  
- Владимир Наумовски, директор на Дирекцијата за 

спречување на перење пари. 
II. За членови на Советот се именуваат: 
- Славица Кировска, раководител на одделение од 

Управата за јавни приходи 
- Љубомир Манев, главен инспектор од Министерс-

твото за внатрешни работи 
- Никола Неделковски, виш инспектор од Царин-

ската управа 
- Маја Пижевска-Василевска, финансиски полицаец 

од Финансиската полиција 
- проф. д-р Гоце Петровски, од Комисијата за хар-

тии од вредност 
- Фросина Тасевска, раководител на одделение од 

Министерството за правда 
- Фросина Целеска, самостоен аналитичар од На-

родната банка на Република Македонија и 
- Вилма Русковска, заменик јавен обвинител од Јав-

ното обвинителство на Република Македонија. 

III. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лик  Македонија�. а

 
Бр. 19-3031/2                       Претседател на Владата 

18 август 2005 година            на Република Македонија, 
    Скопје                           д-р Владо Бучковски, с.р. 

__________ 
968. 
Врз основа на член 128 од Законот за водите (�Служ-

бен весник на Република Македонија� бр. 4/98,  19/2000 и 
42/2005) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 59/2000, 12/2003 и 55/2005),  Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 1 август 
200  година, донесе 5  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ  
НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА 

ВОДИТЕ - СКОПЈЕ 
 
1. Снежана Мартулкова, се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Фондот за водите-
Скопје. 

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

 
         Бр. 33-3079/1                   Претседател на Владата 
1 август 2005 година              на Република Македонија, 

       Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

969. 
Врз основа на член 128 од Законот за водите (�Служ-

бен весник на Република Македонија� бр. 4/98,  19/2000 и 
42/2005) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 59/2000, 12/2003 и 55/2005),  Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 1 август 
200  година, донесе 5  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА 

ВОДИТЕ - СКОПЈЕ 
 
1. За  директор на Фондот за водите-Скопје се име-

нува Алил Џафероски, дипл. правник. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
         Бр. 33-3080/1                   Претседател на Владата 
1 август 2005 година              на Република Македонија, 

       Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

970. 
Врз основа  на член 19 став 4 од Законот за заштита и 

спасување (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 36/2004 и 49/2004) и член 36 став 6 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 59/2000, 12/2003 и 55/2005),  
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 1 густ 2005 година, донесе  ав  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

 
1. За заменик на директорот на Дирекцијата за зашти-

та и спасување се именува Назим Буши, дипл. професор. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
         Бр. 33-3081/1                    Претседател на Владата 
1 август 2005 година              на Република Македонија, 

       Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р. 
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971. 
Врз основа на член 14, став 2 од Законот за заштита 

на децата (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 98/00, 17/03 и 65/04) и член 31, став 1 од Законот за 
извршување на Буџетот на Република Македонија за 
2005 година (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 96/04), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 18.08.2005 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ И 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА НА ДЕЦАТА ЗА  

2005 ГОДИНА 
 

1. Во Програмата за развој и остварување на зашти-
тата на децата за 2005 година (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 8/05): 
Во делот V. Финансирање на заштитата на децата, 

износот �723.851.000,00� се заменува со износот 
�733.851.000,00�, а износот �496.600.000,00� се замену-
ва со износот �486.600.000,00�. 
Во Преглед на средства за финансирање на зашита-

тата на децата во 2005 година, 2 ЗАШТИТА НА ДЕ-
ЦАТА, износот �723.851.000,00� се заменува со изно-
сот �733.851.000,00�. 
Во Преглед на средства за финансирање на зашти-

тата на децата во 2005 година, 2 ЗАШТИТА НА ДЕ-
ЦАТА, 21 Дејност на детски градинки и детски одмо-
ралишта, износот �718.351.000,00� се заменува со изно-
сот �728.351.000,00�. 
Во Преглед на средства за финансирање на зашти-

тата на децата во 2005 година, 2 ЗАШТИТА НА ДЕ-
ЦАТА, 21 Дејност на детски градинки и детски одмо-
ралишта, 42 - Стоки и услуги, износот �59.550.000,00� 
се заменува со износот �69.550.000,00�. 
Во Преглед на средства за финансирање на заштитата 

на децата во 2005 година, 3 НАДОМЕСТОЦИ ПО ОС-
НОВ НА ДЕТСКА ЗАШТИТА, износот �496.600.000,00� 
се заменува со износот �486.600.000,00�. 
Во Преглед на средства за финансирање на зашти-

тата на децата во 2005 година, 3 НАДОМЕСТОЦИ ПО 
ОСНОВ НА ДЕТСКА ЗАШТИТА, 30 - Надоместоци по 
основ на детска заштита, износот �496.600.000,00� се 
заменува со износот �486.600.000,00�. 
Во Преглед на средства за финансирање на зашти-

тата на децата во 2005 година, 3 НАДОМЕСТОЦИ ПО 
ОСНОВ НА ДЕТСКА ЗАШТИТА, 30 - Надоместоци 
по основ на детска заштита, 47 - Социјални бенефиции, 
износот �490.000.000,00� се заменува со износот 
�476.000.000,00�. 
Во Преглед на средства за финансирање на зашти-

тата на децата во 2005 година, 3 НАДОМЕСТОЦИ ПО 
ОСНОВ НА ДЕТСКА ЗАШТИТА, 30 - Надоместоци 
по основ на детска заштита, 47 - Социјални бенефиции, 
471 - социјални надоместоци, износот �490.000.000,00� 
се заменува со износот �476.000.000,00�. 
Во Преглед на средства за финансирање на зашти-

тата на децата во 2005 година, 3 НАДОМЕСТОЦИ ПО 
ОСНОВ НА ДЕТСКА ЗАШТИТА, 30 - Надоместоци 
по основ на детска заштита, 47 - Социјални бенефиции, 
471 - социјални надоместоци, - детски додаток, износот 
�295.681.000,00� се заменува со износот �281.681.000,00�. 
Во Преглед на средства за финансирање на зашти-

тата на децата во 2005 година, 3 НАДОМЕСТОЦИ ПО 
ОСНОВ НА ДЕТСКА ЗАШТИТА, 30 - Надоместоци 
по основ на детска заштита, 42 - Стоки и услуги, изно-
сот �6.500.000,00� се заменува со износот �10.500.000,00�. 

2. Оваа програма влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
     Бр. 19-3126/1                       Претседател на Владата 
18 август 2005 година            на Република Македонија, 

    Скопје                            д-р Владо Бучковски, с.р 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

972. 
Врз основа на член 31 став 7 од Законот за девизно 

работење (�Службен весник на Република Македонија� 
бр.34/01, 49/01, 103/01, 54/02 и 51/03), точка 4 од Одлу-
ката за начинот и условите на купопродажба на стран-
ски платежни средства во Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
53/02) и член 69 од Законот за Народна банка на Репуб-
лика Македонија (�Службен весник на Република Ма-
кедонија� бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04 и 61/05), гуверне-
рот на Народна банка на Република Македонија донесе  

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА КУПОПРОДАЖБА 
НА СТРАНСКИ ПЛАТЕЖНИ СРЕДСТВА  

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

I. Општи одредби 
1. Со ова упатство подетално се регулираат начинот 

и условите на купопродажба на странски платежни 
средства во Република Македонија. 

2. Под странски платежни средства се подразбираат: 
а. Девизи 
б. Ефективни странски пари 
в. Чекови кои гласат во странска валута и се напла-

тиви во странска валута 
г. Кредитни писма кои гласат во странска валута и се 

наплативи во странска валута 
д. Други инструменти за плаќање кои гласат во 

странска валута и се наплативи во странска валута 
3. Пазарот на странски платежни средства е поделен на:  
а) пазар на странски платежни средства во поши-

рока смисла кој ги опфаќа сите трансакции на купопро-
дажба на странски платежни средства за денари кои се 
реализираат во Република Македонија во текот на ра-
ботниот ден, од 07.00  до 14.30 часот. Трансакциите кои 
се склучени по 14.30 часот се сметаат за трансакции 
склучени следниот работен ден; 
б) пазар на странски платежни средства во потес-

на смисла (во натамошниот текст: девизен пазар) кој ги 
опфаќа сите трансакции на купопродажба на девизи за 
денари кои се реализираат во Република Македонија во 
текот на работниот ден,  од 07.00  до  14.30 часот.  Тран-
сакциите кои се склучени по 14.30 часот се сметаат за 
трансакции склучени следниот работен ден. 

4. Трансакцијата која се договара и склучува на паза-
рот на странски платежни средства претставува облига-
ционен правен однос и за неа важат одредбите од Зако-
нот за облигациони односи. 

5. Резидентите и нерезидентите во Република Маке-
донија купуваат и продаваат странски платежни средс-
тва во свое име и за своја сметка со резиденти банки 
кои за тоа се овластени согласно Законот за банки. 



22 август 2005 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 71 - Стр. 5 

6. Банките кои согласно Законот за банки се овластени 
за вршење на платен промет со странство, купуваат и про-
даваат странски платежни средства во свое име и за своја 
сметка, како и во свое име и за туѓа сметка. 
Банките кои согласно Законот за банки не се овла-

стени за вршење на платен промет со странство, а се 
овластени за примање на парични депозити на физички 
лица во девизи и работење со ефективни странски па-
ри, купуваат и продаваат странски платежни средства 
само во свое име и за своја сметка. 

7. Странските платежни средства се купуваат и продава-
ат промптно, освен девизите кои се купуваат и на термин. 

8. Под промптни трансакции се подразбираат сите 
оние трансакции на купопродажба на странски платеж-
ни средства во кои испораката на овие средства мора да 
се изврши во рок од два работни дена сметано од дату-
мот на договарање на трансакцијата. Денарската проти-
вредност се плаќа на денот на испорака на странското 
платежно средство. 

9. Под термински трансакции се подразбираат сите 
оние трансакции на купопродажба на девизи во кои ис-
пораката на девизите се врши во рок подолг од два ра-
ботни дена сметано од датумот на договарање на транс-
акцијата. Денарската противредност се плаќа на датумот 
на испораката на девизите. 

10. Купувањето и продавањето на странските пла-
тежни средства се остварува по курс по кој ќе се догово-
рат страните. 

11. Народна банка на Република Македонија купува 
и продава девизи во функција на остварување на целите 
на монетарната политика на начин определен во точка 
28 од ова Упатство. 

12. Трансферот на странски платежни средства кои 
се предмет на купопродажба на пазарот се врши исто-
времено со трансферот на противредноста во денари.         
Трансферот на девизи кои се предмет на купопродаж-

ба помеѓу банки на девизниот пазар се врши на начин би-
латерално договорен помеѓу купувачот и продавачот. 

13. Предмет на купување и продавање на пазарот на 
странски платежни средства можат да бидат странските пла-
тежни средства кои гласат на следните парични единици: 

1) Економска и монетарна унија (ЕМУ)  
    на Европа-Евро       (EUR) 
2) САД долар        (USD) 
3) Јапонски јен        (JPY) 
4) Британска фунта       (GBP) 
5) Швајцарски франк      (CHF) 
6) Австралиски долар      (AUD) 
7) Канадски долар       (CAD) 
8) Данска круна        (DKK) 
9) Норвешка круна       (NOK) 
10) Шведска круна       (SEK) 
14. Купувањето и продавањето на странски платеж-

ни средства на резидентите и нерезидентите во Репуб-
лика Македонија со овластена банка се остварува со 
доставување на налози за купопродажба на странски 
платежни средства до банката од страна на резидентот 
или нерезидентот (во понатамошниот текст налогода-
вач). Налозите можат да бидат доставени писмено или 
усно по телефон. При доставување на налози по теле-
фон, потребно е банката да ги снима инструкциите на 
налогодавачот. 
Овластената банка котира курсеви за купопродажба 

на странски платежни средства.   
15. Доколку овластената банка не е во состојба да го из-

врши налогот, треба веднаш да го извести налогодавачот. 

16. Трансакцијата се смета за склучена во оној мо-
мент кога овластената банка има добиено известување 
за согласност од страна на налогодавачот. Од тој мо-
мент произлегуваат сите права и обврски за двете стра-
ни, кои подоцна се потврдуваат со потпишување на 
заклучницата или друга исправа или документ со која 
се докажува постоењето на договор.  

17. Дилерот-овластениот работник во банката е 
должен да изготви дилерски тикет за евиденција на на-
логот и трансакцијата. Дилерскиот тикет треба да ги 
содржи следните елементи: 

- референтен број на налогот  (тикетот); 
- име на комитентот и локација на комитентот; 
- датум на давање на налогот;  
- видот на трансакција-промптна или терминска; 
- вид на странско платежно средство; 
- валута на странското платежно средство; 
- износ на странско платежно средство;  
- курс по кој трансакцијата е склучена; 
- противредност во денари; 
- инструкции за плаќање (трансфер на средствата). 
18. Во случај на грешки и пропусти при реализација 

на трансферот на средствата, трансферот треба да се коре-
гира и да се реализира во согласност со договорените ус-
лови. Исправката и трошоците од корективните активно-
сти ги поднесува страната кај која настанала грешка или 
пропуст, освен во случај да е  договорено поинаку. 

19.Купувачот и продавачот на странски платежни 
средства за склучените трансакции оформуваат заклуч-
ница или друг документ со која се докажува постоење-
то на договор.  
Заклучницата или другиот документ задолжително 

ги содржи следните елементи: 
- сериски број на заклучницата; 
- име и  локација на налогодавачот вклучувајќи го и 

неговиот матичен број; 
- датум на склучување на трансакцијата-датум на до-

говор; 
- датум на извршување на трансакцијата; 
- видот на трансакција-промптна или терминска; 
- вид на странско платежно средство; 
- валута на странското платежно средство; 
- износ на странско платежно средство; 
- курс по кој трансакцијата е склучена; 
- противредност во денари; 
- инструкции за трансфер; 
- името на овластената банка со која е склучена зделката; 
- потпис на овластените лица на банката и налого-

давачот.  
 
II. Купопродажби на девизи  
20. Девизите се монетарни побарувања во странска 

валута. 
21. Купопродажбата на девизи се врши на тој начин 

што овластената банка врши котирање при што исто-
времено се даваат курсеви  за купување  и за продава-
ње на девизи (bid/ask). Левиот курс (bid) значи курс по 
кој банката откупува девизи, а десниот курс (ask) значи 
курс по кој банката продава девизи. Котираните курсе-
ви претставуваат понуда за склучување на трансакција. 

22. Курсевите ја искажуваат цената во денари за 
единица девиза. Курсевите се искажуваат на тој начин 
што страната која ги котира курсевите има обврска да 
ги каже сите места пред запирката и двете места по за-
пирката. За термински курс страната која котира има 
обврска да ги каже сите места пред запирката и четири-
те места после запирката.  
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23. Во калкулациите за пресметување на термин-
ската цена (терминскиот курс) за поедини странски па-
рични единици се применува методот 365/360 дена, 
освен за македонскиот денар и британската фунта за 
кои се употребува методот 365/365. 

29. Дилерите се должни да котираат курсеви кои ги 
одразуваат реалните движења на девизниот пазар, во 
согласност со понудата и побарувачката на девизи.  

30. Испораката на девизи се врши на тој начин што де-
визите се трансферираат од сметката на продавачот на 
сметката на купувачот, преку коренсподентните сметки 
кај странските комерцијални банки. Исто така испораката 
на девизи може да се изврши со испорака преку сметки 
кај овластени банки во земјата. Испораката на денари се 
врши со трансфер на денарски средства од сметката на 
купувачот на сметката на продавачот преку носителите на 
платниот промет во Република Македонија. 

24. Промптните трансакции се реализираат во рок 
од два работни дена сметано од датумот на договорање 
на трансакцијата, додека терминските трансакции дос-
певаат на т.н. заокружени календарски периоди: една 
недела, две недели, три недели, четири недели, еден 
месец, два месеци и три месеци. По исклучок трансак-
цијата може да биде реализирана и во други рокови до-
колку за тоа постои согласност од двете страни.  

25. За одредувањето на терминската цена се кори-
сти следната методологија 

III. Купопродажба на ефективни странски пари 
31. Ефективни странски пари се парични побарувања 

во странска валута од централната банка која ги издала.  
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33. За одредување на куповниот и продажниот курс 
при трансакциите со ефективни странски пари во слу-
чај кога се врши трансфер на денари се користи след-
ната методологија: 

32. Купопродажбата на ефективни странски пари се 
врши на начин утврден во точките 14, 15 и 16 од ова 
Упатство.  

  
 
 
 
 
 
При што  
Tc- термински курс  oa)a*(Aske Pr1Pr +=
Id- каматна стапка за денари  
If- каматна стапка на девизата Кратенките од  став 1 на оваа точка го имаат след-

ното значење: t-времетраење искажано во денови 
Pr- промптен котиран курс  
26. Котирањето и купопродажбите на девизи помеѓу 

овластените банки се врши преку информативниот си-
стем Tenfore Banking Package. Во случај на неработење на 
информативниот систем Tenfore Banking Package, реали-
зацијата на меѓубанкарските трансакции се врши преку 
телефон на начин дефиниран во ова упатство. 

Bide - куповен курс во денари за ефективни 
странски пари во одредена странска парич-
на единица 

Prb - котиран куповен курс во денари за девизи 
во идентична странска парична единица 

Prod - провизија за откуп на ефективни странски 
пари изразена во проценти 

Aske - продажен курс во денари за ефективни 
странски пари во одредена странска парич-
на единица 

Pra -  котиран продажен курс во денари за девизи 
во идентична странска парична единица 

Proa - провизија за продажба на ефективни стран-
ски пари изразена во проценти 

27. Минимален износ за кој овластената банка е 
должна да котира и реализира купопродажби на девизи 
на девизниот пазар со други овластени банки изнесува 
30.000 евра или противредност во друга валута. Докол-
ку износот на трансакциите не е наведен од страна на 
овластените банки, котациите и купопродажбите на де-
визи се реализираат по минималниот износ.  
Трансакциите за износи поголеми од 30.000 евра 

или противредност во друга валута се вршат врз основа 
на взаемна согласност помеѓу банката купувач и банка-
та продавач. 

34. Трансакцијата на купување или продавање на 
ефективни странски пари се врши со трансфер на ефе-
ктивните странски пари на начин на кој двете страни 
ќе се договорат и со меѓусебно почитување на правила-
та за нивен пренос. Плаќањето на денарската проти-
вредност се врши истовремено со физичката испорака 
на ефективните странски пари. 

28. Котирањето и купопродажбите на девизи помеѓу 
овластените банки кои со Народна банка на Република 
Македонија склучиле Договор за банка поддржувач на де-
визниот пазар во Република Македонија, како и помеѓу 
банките поддржувачи и другите овластени банки, се вр-
шат согласно ова упатство и Договорот за банка поддржу-
вач на девизниот пазар во Република Македонија. 

 
IV. Купопродажба на чекови 
35. Чекот претставува безусловна наредба која тра-

сантот ја дава на трасатот, да исплати одредена сума на 
пари на ремитентот, кој е наведен на чекот или на са-
миот трасант. 

Одредбите од Договорот за банка поддржувач на 
девизниот пазар во Република Македонија се единстве-
ни и важат подеднакво за сите овластени банки кои го 
склучиле Договорот.  36. На пазарот на странски платежни средства мо-

жат да се купуваат и продаваат чекови издадени во 
странство и кои гласат на странска парична единица,  
авалирани или акцептирани од странска банка и напла-
тиви во странство. 

Народна банка на Република Македонија објавува ли-
ста на банки поддржувачи на девизниот пазар на интернет 
страната на Народна банка на Република Македонија и на 
информативниот систем Tenfore Banking Package. 
Купопродажбите на девизи од страна на Народна 

банка на Република    Македонија се реализираат со ов-
ластени банки кои со Народна банка на Република Ма-
кедонија склучиле Договор за банка поддржувач на де-
визниот пазар во Република Македонија. 

37. Резидентите и нерезидентите во Република Ма-
кедонија на пазарот на странски платежни средства мо-
жат да продаваат чекови на овластена банка.  

38. Овластените банки на пазарот на странски платеж-
ни средства можат да продаваат и да купуваат чекови. 
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46. Изјавата за обврска (Promisory Note) е писме-
на обврска со која издавачот на исправата се обврзува 
на корисникот на исправата да му го плати наведениот 
износ. 

39. На пазарот на странски платежни средства не 
смеат да се купуваат и продаваат издадени чекови на 
кои датумот на издавање е постар од 90 дена сметајќи 
до денот на склучување на трансакцијата за купопро-
дажба на овие чекови. 47. Банкарска гаранција претставува исправа со 

која издавачот на гаранцијата се обврзува дека ќе ја 
исплати наведената сума на корисникот на гаранцијата 
доколку се исполнети условите кои се наведени во га-
ранцијата. 

40. Купопродажбата на чекови се врши на начин 
утврден во точките 14, 15 и 16 од ова упатство. 

( )
d

tpbidrBidc *1* −
=

41. За одредување на куповниот и продажниот курс 
при трансакциите со чекови се користи следната мето-
дологија: 

( )
d

tpaskrAskc *1* −
=

( )
d

tpbidrBidc *1* −
=

48. На пазарот на странски платежни средства мо-
жат да се купуваат и продаваат инструменти наведени 
во точка 44, издадени во странство и кои гласат на 
странска парична единица, и ако се преносливи, авали-
рани или акцептирани од странска банка и наплативи 
во странство. 

  
 
 
 
 
 49. Резидентите и нерезидентите во Република Ма-

кедонија на пазарот на странски платежни средства ин-
струментите наведени во точка 44 можат да ги прода-
ваат на овластена банка.  

 
Кратенките од став 1 на оваа точка го имаат следно-

то значење: 
Bidc - куповен курс во денари за единица стран-

ско платежно средство-чек 
Bidr - котиран куповен курс во денари за  девизи 

во идентична странска парична единица 
на која гласи чекот 

Discb - дисконтен куповен фактор на единица 
странско платежно средство-чек 

Disca - дисконтен продажен фактор на единица 
странско платежно средство-чек 

Askc - продажен курс во денари за единица 
странско платежно средство-чек 

Askr - котиран продажен курс во денари за деви-
зи во идентична странска парична едини-
ца на која гласи чекот 

p -  каматна стапка за дисконтирање 
t - број на денови од датумот на издавање на чекот 

до датумот на склучување на трансакцијата 
d - делител кој изнесува 36000 за сите валути, 

освен за британската фунта при што изне-
сува 36500 

50. Овластените банки на пазарот на странски пла-
тежни средства можат да ги продаваат и купуваат ин-
струменти наведени во точка 44. 

51. На пазарот на странски платежни средства не 
смеат да се купуваат и продаваат инструменти наведе-
ни во точката 44, со рок на доспевање подолг од 180 
дена од денот на склучување на трансакцијата за купо-
продажба на овие инструменти. 

52. Купопродажбата на инструментите од точка 44 
се врши на начин утврден во точките 14, 15 и 16 од ова 
упатство.  

53. За одредување на куповниот и продажниот курс 
при трансакциите со инструментите од точка 44 се ко-
ристат следниве формули: 

 
 
 
 

( )
d

tpaskrAskc *1* −
=

 
 42. Склучената трансакција за купување или прода-

вање на чекови се реализира со физички пренос на че-
ковите на начин на кој двете страни ќе се договорат, и 
со меѓусебно почитување на правилата за нивен пре-
нос. Плаќањето на денарската противредност се врши 
истовремено со физичката испорака на чековите. 

 
 
 
Кратенките од став 1 на оваа точка го имаат следно-

то значење: 
  

Bidc - куповен курс во денари за инструменти 
од точка 44 од ова упатство 

Bidr - котиран куповен курс во денари за девизи 
во идентична странска парична единица 
на која гласи инструментот 

Discb - дисконтен куповен фактор за инструментот 
Disca - дисконтен продажен фактор за инстру-

ментот 
Askc - продажен курс во денари за инструменти 

од точка 44 од ова упатство 
Askr - котиран продажен курс во денари за деви-

зи во идентична странска парична едини-
ца на која гласи инструментот 

p -  каматна стапка за дисконтирање 
t - број на денови од датумот на склучување 

на трансакцијата до датумот на датумот 
на доспевање на инструментот 

d - делител кој изнесува 36000 за сите валу-
ти, освен за британската фунта при што 
изнесува 36500 

V. Купопродажба на други инструменти кои се 
користат во меѓународниот платен промет 

43. На пазарот на странски платежни средства можат 
да се купуваат и продаваат и други инструменти кои се 
користат во меѓународниот платен промет, и тоа: 

- кредитни писма и документарни акредитиви 
- меници 
- изјава за обврска (Promisory note) 
- банкарски гаранции 
44. Кредитното писмо е писмена исправа со која 

една банка дава налог на друга банка на корисникот да 
му го исплати наведениот износ во определен рок. 
Документарниот акредитив е писмена исправа со 

која должникот дава налог на една банка да му го исп-
лати на корисникот на акредитивот (доверител) наведе-
ниот износ директно или преку коресподентна банка 
по презентација на определени документи. 

45. Меницата е писмена исправа со која трасантот 
му дава безусловен налог на трасатот да го исплати на 
ремитенот наведениот износ во наведениот рок. 
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54. Склучената трансакција за купување или прода-
вање на инструментите од точка 44 од ова упатство мо-
же да се реализира со физички или електронски  пре-
нос на начин на кој двете страни ќе се договорат, со 
меѓусебно почитување на правилата за нивен пренос. 
Плаќањето на денарската противредност е истовремено 
со испорака на инструментите. 

 
Во случај кога информативниот систем Tenfore 

Banking Package не е оперативен и банката не е во 
можност да ги внесе сите склучени трансакции до 
15:30 часот истиот ден, доставува извештај за склуче-
ните трансакции, вклучително и трансакциите со други 
овластени банки, во електронска форма потпишан од 
имателот на дигиталниот сертификат овластен за рабо-
та на девизниот пазар. 

 
VI. Известување 
55. Овластените банки се должни до Народна банка 

на Република Македонија да ги достават податоците за 
сите склучени трансакции со други правни лица во би-
ло која странска парична единица најдоцна 10 минути 
по склучување на трансакцијата, преку информативни-
от систем Tenfore Banking Package. Изгледот на слогот 
со потребните параметри е содржан во Прилогот кој е 
составен дел на ова упатство. 

56. За потребите на ова упатство се користат шифрите 
на валути од упатството за платен промет со странство. 

57. Недоставувањето или ненавременото доставува-
ње на образецот ИРП 1 претставува прекршок согласно 
член 40 од Законот за девизно работење, (�Службен 
весник на РМ� бр. 34/01, 49/01, 103/01, 54/02 и 51/03) и 
подлежи на мерките предвидени во членот 56 од Зако-
нот за девизно работење, (�Службен весник на РМ� бр. 
34/01, 49/01, 103/01, 54/02 и 51/03). 

Народна Банка на Република Македонија го адми-
нистрира работењето на информативниот систем Ten-
fore Banking Package.  58. Ова упатство влегува во сила со денот на доне-

сување. Доколку информативниот систем Tenfore Banking 
Package не е оперативен, овластената банка е должна 
веднаш да го извести администраторот - Дирекција за 
централно банкарски операции и девизни резерви во 
Секторот за операции на финансиски пазари и платни 
системи од Народна банка на Република Македонија.  

59. Со влегување во сила на ова Упатство престану-
ва да важи упатството за реализација на Одлуката за 
начинот и условите на купопродажба на странски пла-
тежни средства  во Република Македонија �Сл. весник 
на РМ� бр. 4/03 - пречистен текст, 48/04, 36/05 56/05.  

По повторното започнување со работа на информа-
тивниот систем Tenfore Banking Package, овластената 
банка е должна да ги внесе податоците за сите склуче-
ни трансакции во информативниот систем. 

 
 У. бр. 3                                             Гувернер, 

17 август 2005 година                  м-р Петар Гошев, с.р. 
  Скопје     Прилог:  1. Образец ИРП1    

Р. 
бр.
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
    
Извештај за реализираниот промет на пазарот на странски платежни средства за ден 
                        Опис и карактеристики на полињата:   

 
Опис Скратен назив Должина 

Матичен број на банката 
која го доставува извештајот Матбр 7 

 
Реден број РедБр - 

 
Датум Датум 10 

 
Матичен број на купувач МатБркуп 7 

 
Даночен број на купувач ДанБрКуп 13 

 
Матичен број на продавач МатБрПрод 7 

 
Даночен број на продавач ДанБрПрод 13 

 
8 

Матичен број на крајниот 
корисник МатБрКК 7 

 
9 

Даночен број на крајниот 
корисник ДанБрКК 13 

 
10 

 
Вид на трансакција ВидТран 2 

 
11 

Вид на странско платеж-
но средство СПС 2 

 
12 Шифра на валута Вал - 
 
13 

 
Курс Курс - 

 
14 

 
Износ во девизи ИзнДев - 

 
15 

 
Износ во Денари ИзнДен - 

 
16 

 
Интервенција на НБРМ КапТран 2 
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2. Вид на трансакција    
Опис Шифра 
Промптна трансакција 22 
Терминска 33 

 
3. Вид на странско платежно средство 

Опис Шифра 
Девизи 00 
Ефективни странски пари 01 
Чекови 02 
Кредитни писма 51 
Меници 52 
Изјава за обврска 53 
Банкарска гаранција 54 
Документарни акредитиви 55 
Трансакции со овластени менувачи 11 

 
4. Купопродажби по основ на капитални трансак-

ции 
 

Опис Шифра 
Купопродажба на девизи по основ на ди-
ректни инвестиции   

60 

Купопродажба на девизи по основ на ра-
боти со хартии од вредност и трансакции 
со документи за удел во инвестициони 
фондови   

61 

Купопродажба на девизи по основ на кре-
дитни работи, емства и гаранции и депо-
зитни работи 

62 

Купопродажба на девизи по останати ос-
нови (вложување во недвижност трансфе-
ри кои произлегуваат од осигурување на 
живот и кредитно осигурување) 

63 

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
973. 
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), Регулаторната комисија за енер-
гетика на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 19.08.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКА ПРОДАЖНА 
ЦЕНА НА ПРИРОДЕН  ГАС ВО ТРЕТИОТ КВАРТАЛ 

ОД 2005 ГОДИНА 
 

Член 1 
Највисоката продажна цена на природниот гас во 

третиот квартал од 2005 година, согласно Методологи-
јата за формирање на цените на одделни видови енер-
гија (�Службен весник на РМ� бр. 43/98 и 8/2001) се 
определува да изнесува 15,319 ден/Hм3. 
Во продажната цена на природниот гас од ставот 1 

на овој член содржани се трошоците сврзани со наба-
вката и снабдувањето со природен гас, потоа преносот 
и управување со системот за пренос на природниот гас, 
како и данокот на додадената вредност во согласност 
со закон. 

Член 2 
Претпријатието кое врши дејност на трговија и 

снабдување со природен гас, како и пренос на приро-
ден гас и управување со системот за пренос на приро-
ден гас, може да ја формира цената на природниот гас, 
така што продажната цена на природниот гас за потро-
шувачите приклучени на преносната мрежа, освен за 
случаи од членот 3, став 2 на оваа одлука, не може да 
биде повисока од цената определена во членот 1 на 
оваа одлука. 

 
Член 3 

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на 
оваа одлука е утврдена со примена на просечен прода-
жен курс на САД доларот од 51,00 ден/УСД. 
Претпријатието од членот 2 на оваа одлука, може  

со претходна согласност на Регулаторната комисија за 
енергетика да ја коригира продажната цена на природ-
ниот гас утврдена во членот 1 на оваа одлука, доколку 
средната вредност од просечните продажни курсеви на 
САД доларот објавени од страна на Комерцијална бан-
ка АД - Скопје и Стопанска банка АД - Скопје, во било 
кој месец од третиот квартал од 2005 година се зголеми 
или намали за повеќе од 2% од вредноста на курсот на 
САД доларот од ставот 1 на овој член. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 02-847/1 

19 август 2005 година                    Претседател, 
     Скопје                           Славе Ивановски, с.р. 

__________ 
974. 
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 и 38/03), член 28 од Законот за акцизите (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02 
и 24/03), член 28 и 29 од Законот за данокот на додаде-
на вредност (�Службен весник на РМ� бр. 44/99, 59/99, 
86/99, 11/00, 8/01 и 21/03), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 22.08.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА  
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ  

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
Претпријатијата кои произведуваат деривати од на-

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

 
а) Моторни бензини                                     ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                               до 29,531 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)       до 29,269 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)     до 29,693 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                               до 30,365 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                      до 30,876 
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г) Мазут                                                        ден/кг. 
- М - 1 (М)                  до 16,932 
- М - 2                    до 16,907 
 

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те за одделни нафтени деривати така што: 
А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 
 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                 до 68,00 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         до 64,50 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)       до 65,00 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                 до 54,50 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                        до 44,50 
 
г) Мазут                                                        ден/кг. 
- М - 1 (М)                  до 20,570 
- М - 2                    до 20,540 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

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

 

НАФТЕН 
ДЕРИВАТ 

(2 ГРУПА 
НА 

ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА
НА 

ЦЕНИ) 
ден/лит 

(4 ГРУПА
НА  

ЦЕНИ) 
ден/лит

МБ-96 (ПРЕМИУМ) 67,50 67,00 66,50 
БМБ-90 
(БЕЗОЛОВЕН 
РЕГУЛАР) 64,00 63,50 63,00 
БМБ-95 
(БЕЗОЛОВЕН 
ПРЕМИУМ) 64,50 64,00 63,50 
Д-ДИЗЕЛ 54,00 53,50 53,00 
ЕЛ-ЕКСТРА 
ЛЕСНО 44,00 43,50 43,00 

 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

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

согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот 
М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените на 
мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во 
земјата. 

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

член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

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

 
а) Моторни бензини                                      ден/лит. 
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)                                    24,396 
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)            21,692 
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)          21,692 
 
б) Дизел гориво                                              ден/лит. 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                    12,121 
 
в) Масло за горење                                        ден/лит. 
- екстра лесно (ЕЛ)                                             3,136 
 
г) Мазут                                                         ден/кг. 
- М - 1 (М)                    0,100 
- М - 2                      0,100 

 
Член 4 

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

 

НАФТЕН 
ДЕРИВАТ 

(1 ГРУПА
НА 

ЦЕНИ) 
ден/лит 

(2 ГРУПА
НА 

ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА
НА 

ЦЕНИ) 
ден/лит 

(4 ГРУПА
НА 

ЦЕНИ)
ден/лит

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

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 23.08.2005 година. 

 
       Бр. 02-857/1                                      Претседател, 
22 август 2005 година                 Славе Ивановски, с.р.    
          Скопје 
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  Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  

 

 
 
 
 
 

 
www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

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