
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Стр. 
1270. Уредба за методологија за утврдува-

ње на критериумите за распределба 
на блок дотации за локалните устано-
ви во културата во 2009 година............ 3

1271. Уредба за методологија за утврду-
вање на критериуми за распределба 
на наменските дотации за локалните 
установи во културата во 2009 година 4

1272. Уредба за методологијата за утврду-
вање на критериуми за распределба 
на блок дотации за јавните установи 
за социјална заштита – домови за ста-
ри лица за 2009 година.......................... 5

1273. Одлука за отворање на Конзулат на 
Република Литванија во Република 
Македонија, со седиште во Скопје...... 5

1274. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности.... 5

1275. Решение за конверзија на податоците 
од катастар на земјиште во катастар 
на недвижности...................................... 6

1276. Решение за конверзија на податоците 
од катастар на земјиште во катастар 
на недвижности...................................... 6

1277. Решение за конверзија на податоците 
од катастар на земјиште во катастар 
на недвижности...................................... 6

 Стр. 
1278. Решение за ставање во примена на 

установен катастар на недвижности.... 6
1279. Решение за конверзија на податоците 

од катастар на земјиште во катастар 
на недвижности...................................... 6

1280. Решение за конверзија на податоците 
од катастар на земјиште во катастар 
на недвижности...................................... 7

1281. Решение за конверзија на податоците 
од катастар на земјиште во катастар 
на недвижности...................................... 7

1282. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности.... 7

1283. Решение за ставање во примена на 
установен катастар на недвижности.... 7

1284. Одлука за определување највисоки 
цени на одделни нафтени деривати 
утврдени согласно Методологијата..... 7

1285. Список на вешти лица од Основен 
суд Кочани.............................................. 9

1286. Правилник со Тарифа за измени и 
дополнување на Правилникот со Та-
рифа за користење авторски музички 
дела......................................................... 9

 Огласен дел........................................... 1-84

Број 70      Год. LXIV Понеделник, 9 јуни 2008   Цена на овој број е 210 денари

www.slvesnik.com.mk  contact@slvesnik.com.mk

С О Д Р Ж И Н А



Стр. 2 - Бр. 70 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 јуни 2008 
 

 



9 јуни 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 70 - Стр. 3 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1270. 

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финан-
сирање на единиците на локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04 
и 67/07), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.05.2008 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИ-
ТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК  
ДОТАЦИИ ЗА ЛОКАЛНИТЕ УСТАНОВИ  

ВО КУЛТУРАТА ВО 2009 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува методологијата за 

утврдување на критериумите за распределба на блок 
дотации за локалните установи во културата, по оп-
штини и градот Скопје во 2009 година. 

 
Член 2 

Согласно со Буџетот на Република Македонија за 
2009 година во раздел 18010, Потпрограма А2 – прене-
сување на надлежностите на ЕЛС, на ставка 443 ќе се 
врши финансирање на локалните установи во култура-
та, преку блок дотации. 

 
Член 3 

Средствата утврдени во членот 2 од оваа уредба, 
наменски се распределуваат на општините и на градот 
Скопје, за локалните установи во културата, на кои тие 
им ги преземале основачките права, согласно Законот 
за културата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05 и 48/07). 

 
Член 4 

Средствата определени како блок дотација за 2009 
година се утврдуваат на ниво на средствата кои се ко-
ристат за таа намена за таа област во претходната годи-
на од годината во која се пренесува соодветната над-
лежност. 

Распределбата на средствата од блок дотацијата се 
врши по следните критериуми: 

- Материјални трошоци за локалните установи во 
културата за: затоплување, електрична енергија, водо-
вод, канализација и ѓубретарина, како и осигурување 
на имотот на установите по цени утврдени со полисите 
за осигурување. 

- Програмски активности на локалните установи од 
областа на библиотекарството, музичка и сценско-
уметничката и музејската и кинотечната дејност. 

- Средства за плати и надоместоци за вработените 
(надомест за храна и превоз) во локалните установи од 
областа на културата по општини: платите во устано-
вите од областа на културата се одредуваат согласно со 
Колективниот договор за култура („Сл. весник на РМ“ 
бр. 41/05 и 35/06) и Спогодбата за утврдување на нај-
ниска плата за најнизок степен на сложеност склучена 
помеѓу Министерството за култура и Самостојниот 
синдикат за образование, наука и култура на Република 
Македонија – СОНК од 08.10.2007 година, и според 
Колективните договори склучени на ниво на работода-
вец во установите од областа на културата. 

Распределбата на средствата од блок дотацијата за 
културата по општини се врши според формулата: 
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Член 5 
Средствата за блок дотации за установите од култу-

рата ќе се насочуваат по општини и градот Скопје од 
Буџетот на Република Македонија преку Министерс-
твото за култура по динамика договорена со Мини-
стерството за финансии. 

 
Член 6 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1.01.2009 година. 

 
     Бр. 19-2765/1               Заменик на претседателот 
27 мај 2008 година                  на Владата на Република 
           Скопје                          Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1271. 

Врз основа на член 45 став 2 алинеја 2 од Законот 
за финансирање на единиците на локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 
96/04 и 67/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 27.05.2008 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИ-
ТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИ-
ТЕ ДОТАЦИИ ЗА ЛОКАЛНИТЕ УСТАНОВИ ВО 

КУЛТУРАТА ВО 2009 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува Методологијата за 

распределбата на наменските дотации за локалните 
установи во културата, по општини и градот Скопје во 
2009 година. 

 
Член 2 

Со Буџетот на Република Македонија за 2009 годи-
на, во раздел 18010, Програма А2-пренесување на над-
лежностите на ЕЛС, на ставка 442, се утврдува намен-
ска дотација за локалните установи во културата. 

 
Член 3 

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба на-
менски се распределуваат на општини и на градот 
Скопје, за локалните установи во културата, на кои тие 
им ги преземале основачките права, согласно Законот 
за културата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05 и 48/07). 

 
Член 4 

Средствата определени како наменска дотација за 
2009 година се наменети за: 

- материјални трошоци на локалните установи во 
културата за: затоплување, електрична енергија, водо-
вод, канализација и ѓубретарина, како и осигурување 
на имотот на установите по цени утврдени со полисите 
за осигурување; 

- програмски активности на локалните установи од 
областа на библиотекарство, музичка и сценско-умет-
ничката и музејската и кинотечната дејност. 

Распределбата на средствата од наменската дотаци-
ја за материјални трошоци во установите од културата 
е според формулата: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 5 

Министерството за култура ќе ги преведува средс-
твата за наменски дотации за локалните установи на 
општините и на градот Скопје, по динамика во договор 
со Министерството за финансии, согласно со Буџетот 
на Република Македонија за 2009 година. 

 
Член 6 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2009 
година. 

 
     Бр. 19-2768/1              Заменик на претседателот 
27 мај 2008 година                  на Владата на Република 
          Скопје                          Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1272. 
Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финан-

сирање на единиците на локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04 
и 67/07), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 27.05.2008 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИ-
ТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ 
ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШ-
ТИТА – ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА ЗА 2009 ГОДИНА 

 
Член 1 

Со оваа уредба се пропишува методологијата за 
утврдување на критериуми за распределба на блок до-
тациите од Буџетот на Република Македонија за 2009 
година за јавните установи за социјална заштита – до-
мови за стари лица, по општини кои ги исполниле ус-
ловите за пристап до блок дотациите за финансирање 
на пренесените надлежности. 

 
Член 2 

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2009 
година во Раздел 15020 – Социјална заштита, програма 
А, потпрограма А2 – Пренос на надлежности на оп-
штините, ќе се врши финансирање за дејноста социјал-
на заштита-домови за стари лица. 

 
Член 3 

Распределбата на блок дотации се врши според 
следните критериуми: 

- бројот на сместени лица, корисници на социјална 
услуга; 

- трошок односно цена по корисник; 
- трошоци за тековно и капитално одржување на 

објектот на установата, вклучително и должината на 
период на греење во установата и  

- бројот на вработени земајќи ја во предвид и теков-
ната декомпресија на плати. 

 
Член 4 

Распределбата на блок дотации се врши според 
следната формула: 

БД = П + ТК + ТКО 
БД – блок дотација за социјална заштита-домови за 

стари лица за општина 
П – плати, наемнини и надоместоци за вработените 

во дејноста социјална заштита-домот за стари лица во 
општината вклучувајќи ја и тековната декомпресија на 
плати 

ТК – трошок за сместување на социјални корисни-
ци во домот за стари лица во општината 

ТКО – трошок за тековно и капитално одржување 
на објектите, вклучително и должината на период на 
греење во установата. 

 
Член 5 

Средствата за блок дотации за јавните установи за 
социјална заштита – домови за стари лица, се насочуваат 
во општините каде што е седиштето на установата, од 
Буџетот на Република Македонија преку Министерство-
то за труд и социјална политика, месечно или во 
динамика договорена со Министерството за финансии. 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува од 01.01.2009 година. 

 
     Бр. 19-2830/1               Заменик на претседателот 
27 мај 2008 година                 на Владата на Република 
          Скопје                                Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1273. 

Врз основа на член 86, став 3 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 27.05.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА 
ЛИТВАНИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 

СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Република Литванија отвора Конзулат во Републи-

ка Македонија, со седиште во Скопје. 
 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 19-2836/1               Заменик на претседателот 

27 мај 2008 година                  на Владата на Република 
          Скопје                               Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
1274. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Струга – Општи-
на Струга. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето за КО Струга, 
установен според Законот за премер и катастар на 
земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 
13/78). 

 
    Бр. 09-8016/1   
30 мај 2008 година                              Директор, 
        Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 
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1275. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 
109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи 
донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарс-
ката општина Зајас, вонградежен реон – Општина 
Зајас. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Зајас, вонгра-
дежен реон, установен според Законот за премер и ка-
тастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-8018/1   
30 мај 2008 година                              Директор, 
          Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1276. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 
109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи 
донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарс-
ката општина Могила, вонградежен реон – Општина 
Могила. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Могила, вон-
градежен реон, установен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-8019/1   
30 мај 2008 година                              Директор, 
          Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1277. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 
109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-

СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  
НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарс-
ката општина Новаци, вонградежен реон – Општина 
Новаци. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Новаци, вон-
градежен реон, установен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-8020/1   
30 мај 2008 година                              Директор, 
        Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1278. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Тремник – Оп-
штина Неготино. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Тремник, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-8022/1   
30 мај 2008 година                              Директор, 
         Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1279. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 
109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи 
донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Голема Речица, вонградежен реон – Општина 
Тетово. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 
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Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Голема Речица, 
вонградежен реон, установен според Законот за премер 
и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ 
бр. 34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-8023/1   
30 мај 2008 година                              Директор, 
         Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1280. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 
109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи 
донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Вратница, вонградежен реон – Општина Јегу-
новце. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Вратница, вон-
градежен реон, установен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-8024/1   
30 мај 2008 година                              Директор, 
         Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1281. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 
109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, 
донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ 
ОД КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Чардаклија, вонградежен реон – Општина 
Штип. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Чардаклија, 
вонградежен реон, установен според Законот за премер 
и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ 
бр. 34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-8078/1   
2 јуни 2008 година                               Директор, 
         Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

1282. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 
109/05 и 70/06), Државниот завод за геодетски работи, 
донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Чардаклија, гра-
дежен реон – Општина Штип. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Чардаклија, 
градежен реон, установен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-8079/1   
2 јуни 2008 година                              Директор, 
          Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
1283. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Локвица – Оп-
штина Македонски Брод. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Локвица, уста-
новен според Законот за премер и катастар на земји-
штето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-8080/1   
2 јуни 2008 година                                Директор, 
         Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1284. 

Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енер-
гетика („Службен весник на РМ” бр. 63/06 и 36/07), 
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), Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија, 
на седницата одржана на 09.06.2008 година, донесе 
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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 
изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини               ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)          до 38,279 
- ЕУРОСУПЕР - 95             до 38,453 
- ЕУРОСУПЕР - 98           до 39,359 
   
б) Дизел гориво                ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)                 до 47,284 
   
в) Масло за горење                    ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ)                до 46,514 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)              до 46,844 
   
г) Мазут                      ден/кг 
- М-2               до 26,919 

 
Член 2 

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

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

 
а) Моторни бензини                ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)              до 78,50 
- ЕУРОСУПЕР - 95                до 75,50 
- ЕУРОСУПЕР - 98               до 76,50 
  
б) Дизел гориво                 ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)              до 74,50 
   
в) Масло за горење                 ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ)               до 63,00 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)              до 63,50 
   
г) Мазут                       ден/кг 
- М-2               до 32,413 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од 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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-2, важат франко пумпна станица, а цената на мазу-
тот М-2 важи франко производител во земјата. 

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

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

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

 
а) Моторни бензини                ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)              до 0,150 
- ЕУРОСУПЕР - 95               до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР - 98               до 0,080 
   
б) Дизел гориво                      ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)              до 0,030 
   
в) Масло за горење                ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ)               до 0,040 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)             до 0,040 
   
г) Мазут                      ден/кг 
- М-2                   до 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: 

 
а) Моторни бензини               ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)          до 24,396 
- ЕУРОСУПЕР - 95           до 21,750 
- ЕУРОСУПЕР - 98                  до 21,692 
   
б) Дизел гориво                ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)          до 12,121 
   
в) Масло за горење                ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ)               до 3,136 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)              до 3,230 
   
г) Мазут                       ден/кг 
- М-2                   до 0,100 

 
Член 5 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-
нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 
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Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот  на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 10.06.2008 година. 
 
     Бр. 02-1036/1 
9 јуни 2008 година             Претседател,  
        Скопје                Славе Ивановски, с.р. 

___________ 
 

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ 
1285. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основен суд во Кочани 
   Су.бр. 0301-459/08                   Претседател на судот, 
   3 јуни 2008 година                  Никола Михаилов, с.р. 
            Скопје 

___________ 
 

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ 
МУЗИЧКИ ПРАВА ЗАМП НА РМ 

1286. 
Врз основа на чл.167 став  2  и чл.168 став 6  од  

Законот за авторското право и сродните права („Сл. 
весник на РМ” бр. 47/96, 3/98, 98/02, 04/05 и 23/05), 
како и членот 26 од Статутот на Здружението за заш-
тита на авторски музички права ,,ЗАМП“ на Републи-
ка Македонија (во понатамошен текст ЗАМП), Собра-
нието на ЗАМП, на седницата одржана на 12.05.2008 
година донесе               
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П Р А В И Л Н И К 
СО ТАРИФА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ПРАВИЛНИКОТ СО ТАРИФА ЗА КОРИСТЕЊЕ 

АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ДЕЛА 
 

Член 1 
Член 5  гласи: 
Надоместоците за јавно соопштување на делата 

што ги штити ЗАМП, првенствено се утврдуваат со до-
говор меѓу ЗАМП и соодветни здруженија на корисни-
ци, односно нивна комора, како и со договор меѓу 
ЗАМП и националниот радиодифузен сервис. 

Доколку надоместоците за јавно соопштување не се 
определени со договор, тие се плаќаат согласно со Пра-
вилникот и Тарифата за користење авторски музички 
дела на ЗАМП. 

 
Член 2 

Член  8 гласи: 
Висината на надоместот, доколку користењето на 

делата е нужно за вршење на дејноста на корисникот 
на начин што дејноста на корисникот зависи од кори-
стењето на делата,  како што е случај кај радиодифуз-
ното користење, се определува, по правило, во процент 
од приходот. 

 
Член 3 

Член 9 гласи: 
Висината на надоместот кај концертните, танчер-

ските и другите користења, кај кои користењето на де-
лата е исто така нужно за вршење на дејноста, се опре-
делува, по правило, во процент од приходот остварен 
со продажба на влезните билети.      

Билетите кои се даваат на спонзорите или донато-
рите од страна на организаторите на концерти, танчер-
ските и другите користења се пресметуваат од прихо-
дот за соодветниот концерт, танчерски  и други кори-
стења. ЗАМП признава до 10% гратис од вкупниот број 
билети. 

Висината на надоместот се утврдува во процент од 
хонорарот на изведувачите доколку не се наплаќаат 
влезни билети кај концертните, танчерските и другите 
користења.   

Кај концертните, танчерските и другите користења, 
доколку не се врши наплата на влезници или други 
наплатувања или ако изведувачите не примаат надо-
мест, висината на минималниот надомест се утврдува 
во бодови.   

 
Член 4 

Член 10  гласи: 
Висината на надоместот се определува во паушален 

износ, изразен во бодови, доколку користењето на 
авторското дело не е нужно за вршење на дејноста на 
корисникот, меѓутоа е корисно или пријатно за корис-
ниците на неговите услуги (хотелски објекти, пансио-
ни, објекти за сместување, изложбени простории, уго-
стителски објекти, превозни средства и други јавни об-

јекти) за постојани или повремени користења. Во пред-
вид се зема подрачјето на користење (бројноста на по-
тенцијалните корисници), категоријата и големината на 
просторот, траењето.  

Вредноста на бодот во тарифниот дел од Правилни-
кот изнесува 4,00 денари. 

 
Член 5 

Во Тарифен број 1 став 1,2,3,4 и 5 зборот “бруто” и 
цртичката по зборот се бришат. 

Во Тарифен број  2 став 1 и 2 зборот “бруто” и цр-
тичката по  зборот се бришат. 

Во Тарифен број 3 став 1,2,3 зборот “бруто” и цр-
тичката по  зборот се бришат. 

Во Тарифен број 16 став 1 зборот “бруто” и цртич-
ката по  зборот се бришат. 

Во Тарифен број  29 став 2 зборот “бруто” и цртич-
ката по  зборот се бришат. 

Во Тарифен број 30 став 1 алинеја 1 зборот “бруто” 
и цртичката по зборот се бришат.             

Во Тарифен број 31 став 1 алинеја 1 зборот “бруто” 
и цртичката по зборот се бришат. 

Во Тарифен број 31став 2 алинеја 2 зборот “бруто” 
и цртичката по зборот се бришат. 

Во Тарифен број 32 став 1 алинеја 1 зборот “бруто” 
и цртичката по зборот се бришат. 

Во Тарифен број 32 став 2 алинеја 1 зборот “бруто” 
и цртичката по зборот се бришат. 

 
Член  6 

Се бришат одредбите од Тарифен број 29 став 1, 
Тарифен број 30 став 1 алинеја 2 , Тарифен број 31 став 
1 алинеја 2 и став 2 алинеја 2 и во Тарифен број 32 став 
1 алинеја 2  и став 2 алинеја 2. 

 
Член 7 

Тарифен број  30 ст.2  гласи: 
За телевизиските програми на национално ниво 

авторски надомест плаќаат, доколку со договор не е 
поинаку утврдено, месечно и  тоа: 

- во висина од 3% од вкупниот месечен приход. 
 

Член  8 
Правилникот со Тарифа  за измени и дополнување 

на Правилникот со тарифа за користење на авторски 
музички дела се доставува до Министерството за кул-
тура на Република Македонија за согласност. Правил-
никот со Тарифа  за измени и дополнување на Правил-
никот со Тарифа за користење на авторски музички де-
ла, за кои е дадена согласност, ЗАМП  ги објавува во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Правилникот со Тарифа  за измени и дополнување 
на Правилникот со Тарифа за користење на авторски 
музички дела, влегуваат во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето. 

 
Бр. 227-3-03                      Собрание на ЗАМП 

13 мај 2008 година                        Претседател, 
    Скопје                     Димитрије Бужаровски, с.р. 
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