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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1281. 

Врз основа на член 87 став 4 од Царинскиот закон 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.39/05, 
4/08 и 48/2010), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 4.05.2010 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБА И ПОСТА-
ПУВАЊЕ СО СТОКА КОЈА Е ОДЗЕМЕНА ИЛИ КО-
ЈА Е ОТСТАПЕНА ВО КОРИСТ НА ДРЖАВАТА И 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА  СТЕКНАТИ 

СО ПРОДАЖБАТА 
 

Член 1 
Во Уредбата за начинот на продажба и постапување 

со стока која е одземена или која е отстапена во корист 
на државата и за распределба на средствата стекнати со 
продажбата („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 108/05 и 45/07), во член 1  во став (2), во али-
неја 1, по зборот „закон“ се става запирка и се додаваат 
зборовите „освен стоката која е одземена во кривична 
и прекршочна постапка“. 

 
Член 2 

Членот 7 се менува и гласи: 
„Царинскиот орган надлежен за работите за про-

дажба, на барање на лицето од кого стоката е одземена 
или на сопственикот на стоката, до последниот работен 
ден пред денот на објавување на продажбата, може да 
му ја предаде стоката на тоа лице доколку ја плати про-
ценетата вредност на стоката и го подмири евентуални-
от царински долг, даноците и сите други давачки кои 
се пресметуваат и наплатуваат при увозот, како и сите 
трошоци кои ги имал царинскиот орган за складирање, 
транспорт и проценка на вредноста на стоката.“ 

 
Член 3 

Членот 8 се брише. 
 

Член 4 
Членот 9 се брише. 
 

Член 5 
Членот 11 се менува и гласи: 
„(1) Стоката по правило се продава по пат на при-

бирање на понуди доколку проценетата вредност на 
стоката од ист вид, којашто ја презел царинскиот орган 
во поединечна постапка, изнесува помалку од 5.000 
ЕВРА во денарска противвредност. 

(2) Постапката на продажба со прибирање на пону-
ди ја спроведува царинскиот орган надлежен за рабо-
тите за продажба кој објавува повик за прибирање на 
понуди, обврзително на интернет страната на Царин-
ската управа. 

(3) Повикот од став 2 на овој член се истакнува нај-
малку 10 дена од моментот на објава на повикот на ог-
ласната табла и објава на веб страницата на Царинска-
та управа и во истиот треба да биде наведена процене-
тата вредност на стоката, увозните давачки и даноци 
кои треба да се платат, доколку заинтересираниот ку-
пувач има намера стоката да ја пушти во слободен про-
мет, како и местото и времето во кое ќе биде овозмо-
жен преглед на стоката која се продава. 

(4) Царинскиот орган надлежен за работите за про-
дажба по истекот на рокот од став 3 на овој член ги 
разгледува пристигнатите понуди и избира најповолен 

понудувач. Се смета дека повикот за прибирање на по-
нуди е успешен доколку на истиот биде доставена нај-
малку една понуда со повисока вредност од проценета-
та. Царинскиот орган надлежен за работите за продаж-
ба може да продаде стока и на физички лица доколку 
не претставува стока од комерцијална природа. 

(5) Доколку на повикот за прибирање на понуди не-
мало заинтересирани купувачи, односно не била доста-
вена ниту една понуда со повисока вредност на стоката 
од проценетата, царинскиот орган надлежен за работи-
те за продажба може да ја намали вредноста на стоката 
најмногу до половината од проценетата вредност и да 
го повтори повикот за прибирање на понуди. Доколку 
и на повторениот повик не била доставена ниту една 
понуда, царинскиот орган надлежен за работите за про-
дажба може да ја продаде стоката со непосредна спо-
годба.“  

 
Член 6 

Во член 12 по ставот 1 се додаваат два  нови  става  
2 и 3, кои гласат: 

"(2) Стоката  која брзо се расипува треба да се про-
даде во период од 36 до 48 часа. 

(3) Царинската управа преку Министерството за 
финансии на секои шест месеци до Владата на Репуб-
лика Македонија доставува извештаи за реализација и 
продажба на стока која брзо се расипува.„ 

 
Член 7 

Во член 13 во став (1) бројот „1.000“ се заменува со 
бројот „5.000“. 

 
Член 8 

Членот 14 се менува и гласи: 
„(1) На јавната лицитација на стока од член 1 од 

оваа уредба можат да учествуваат правни лица со седи-
ште на територијата на Република Македонија доколку 
ја уплатат пропишаната кауција и доколку се регистри-
рани за промет со стоката која се продава по пат на ли-
цитација и тоа треба да го докажат со решение или из-
вод од Централниот регистар на Република Македонија 
не постар од 30 дена.  

(2) На јавната лицитација покрај правните лица мо-
же да учествуваат и физички лица доколку стоката која 
се продава не претставува стока од комерцијална при-
рода. 

(3) На јавната лицитација не можат да учествуваат 
лица вработени во царинската служба, како и членови 
на нивно потесно семејство односно лица со кои живе-
ат во заедница. 

(4) Пред започнувањето на јавната лицитација по-
нудувачите треба да уплатат кауција на сметката опре-
делена од Комисијата од член 13 став 2 на оваа уредба, 
или да приложат банкарска гаранција со кој се гаранти-
ра плаќање на кауцијата и која изнесува 10% од почет-
ната цена на стоката која планираат да ја купат, но из-
носот не може да биде помал од 500 ЕВРА во денарска 
противвредност. 

(5) На јавната лицитација учествува само понуду-
вач којшто ќе приложи доказ за уплатена кауција“. 

 
Член 9 

Во член 15 во ставот 7 зборовите „непосреден дого-
вор“ се заменуваат со  зборовите „непосредна спогод-
ба“. 

 
Ставот 8 се брише. 
 

Член 10 
Насловот на Глава VIII се менува и гласи: 
„ VIII. Бесплатно отстапување на одземена или от-

стапена стока“ 
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Член 11 
Во член 21 во став (1) по зборот „одземената“ се до-

даваат зборовите „и отстапената стока во корист на др-
жавата“. 

 
Ставот (2) се брише. 
Ставот (3)  станува став (2). 
 

Член 12 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

 
Број 51-2314/1                    Претседател на Владата 

4 мај 2010 година                   на Република  Македонија, 
   Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1282. 

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за меѓуоп-
штинска соработка („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.79/09), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 18.05.2010 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД 
ПОШИРОКО ЗНАЧЕЊЕ И ИНТЕРЕС ЗА КОИ 
ШТО ЌЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗДВОЈУВААТ ФИ-
НАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА  ПОТТИКНУВАЊЕ 

НА МЕЃУОПШТИНСКАТА СОРАБОТКА 
 
 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се уредува определувањето на деј-

ностите од пошироко значење и интерес за кои што ќе 
може да се издвојуваат финансиски средства за поттик-
нување на меѓуопштинската соработка која се воспо-
ставува во областите во кои се децентрализирани над-
лежностите.  

 
Член 2 

Дејностите од пошироко значење и интерес за кои 
може да се издвојуваат финансиски средства за поттик-
нување на меѓуопштинската соработка (во натамошни-
от текст: дејностите) се определуваат во согласност со 
приоритетите за развој утврдени во националните стра-
тешки документи за развој.  

 
Член 3 

Определувањето на дејностите е за период од три 
години и тие се утврдуваат во посебна листа која е да-
дена во прилог и е составен дел на оваа одлука (во на-
тамошниот текст: листа ). 

Листата  ги содржи: приоритетот; дејностите и об-
ластите во кои се определуваат дејностите; поврзано-
ста со законската регулатива; поврзаноста со национал-
ните стратешки документи за развој; рангот во анкета-
та спроведена меѓу општините; поврзаноста со финан-
сиските планови за имплементација на националните 
стратешки документи за развој; потешкотии за само-
стојно преземање на активноста од страна на општина-
та и забелешка. 

Листата се обновува по истекот на утврдениот пер-
иод од став 1 од овој член, на предлог на Министерс-
твото за локална самоуправа. 

Листата може да се дополни со нови дејности и 
пред истекот на утврдениот период од став 1 од овој 
член, на предлог на Министерството за локална самоу-
права. 

  
II. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ 

 
Член 4 

При определувањето на дејностите се врши: 
- преглед на законската рамка релевантна за меѓу-

општинската соработка; 
- преглед на стратешките документи за развој, вклу-

чувајќи ги и соодветните финансиски планови; 
- преглед на приоритетите во процесот на интегра-

ција во ЕУ за кои што е предвидено учество на општи-
ните, односно планските региони, вклучувајќи ги и со-
одветните финансиски планови; 

- консултирање на општините за општинските при-
оритети за меѓуопштинска соработка; 

- дефинирање на листа.  
Постапката за определување на дејностите треба да 

се започне најмалку шест месеци пред истекот на пери-
одот за кој е донесена на тековната листа. 

 
a) Преглед на законска рамка за меѓуопштинска 

соработка 
 

Член 5 
Прегледот на законската рамка од значење за меѓу-

општинската соработка опфаќа: 
- разгледување на Законот за меѓуопштинска сора-

ботка; 
- разгледување на Законот за локална самоуправа; 
-разгледување на законите што се однесуваат на об-

ластите во кои се децентрализирани надлежностите; 
- други релевантни правни акти. 
Прегледот на законската рамка релевантна за меѓу-

општинската соработка треба да обезбеди цврста осно-
ва за соодветните важечки прописи, вклучително и 
прописите за дејностите со потенцијал за меѓуопштин-
ска соработка. 

 
б) Преглед на стратешките документи за развој 

 
Член 6 

Прегледот на стратешките документи за развој по-
дразбира консултирање на документи релевантни  за 
тековниот период на кој ќе се однесува листата. 

При прегледот на стратешките документи  треба да 
бидат опфатени: 

- Програмата за работа на Владата на Република 
Македонија 

- Национален план за развој 
- Национален просторен план 
- Стратегија за регионален развој на Република Ма-

кедонија  
- Стратегија за одржлив развој  
- Национална стратегија за транспорт 
- Програми за развој на планските региони  
- други акти од значење за меѓуопштинската сора-

ботка. 
При прегледот на стратешките документи за развој 

треба да се имаат предвид: 
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- приоритетите, целите и задачите на планот, стра-
тегијата, односно програмата  и 

- Финансискиот план (средствата) за спроведување 
на планот, стратегијата, односно програмата. 

 
в) Преглед на приоритетите во процесот 
на интеграцијата во Европската унија 

 
Член 7 

Прегледот на приоритетите во процесот на интегра-
цијата во Европската унија подразбира консултирање 
на документи релевантни за тековниот период на кој ќе 
се однесува листата.  

При прегледот на приоритетите во процесот на ин-
теграција во Европската унија треба да бидат опфате-
ни: 

- Спогодбата за стабилизација и асоцијација на Ре-
публика Македонија со Европската унија (ССА) 

- Партнерството за пристапување кон ЕУ  
- Националната програма за усвојување на правото 

на Европска унија 
- Претпристапната економска програма (ПЕП) 
- други релевантни документи. 
При прегледот на приоритетите во процесот на ин-

теграција во Европската унија треба да се имаат пред-
вид: 

- приоритетите, целите и задачите на планот, стра-
тегијата, односно програмата  и 

- финансискиот план (средствата) за спроведување 
на планот, стратегијата, односно програмата. 

При прегледот на приоритетите во процесот на ин-
теграција во Европската унија треба да се примени ме-
тодот на „вкрстување” на приоритетите од консултира-
ните документи коишто се однесуваат на дејностите.  

 
Прегледот на приоритетите во процесот на интегра-

ција во Европската унија треба да обезбеди категориза-
ција на приоритетите од консултираните документи од 
аспект на можностите за нивно реализирање преку ме-
ѓуопштинска соработка. 

 
г) Консултирање на општините за општинските 
приоритети за меѓуопштинската соработка 

 
Член 8 

Консултирањето на општините за општинските 
приоритети за меѓуопштинска соработка се спроведува 
од страна на Министерството за локална самоуправа за 
обезбедување на информации за потребите на општи-
ните.  

Консултирањето на општините за општинските 
приоритети за меѓуопштинска соработка треба да биде 
спроведено преку анкета.  

Консултирањето на општините треба да биде на-
правено на репрезентативен примерок, дефиниран спо-
ред големината на општините, бројот на жители, видот 
на општините (урбани или рурални), нивото на развој и 
други критериуми, во зависност од потребите. 

При консултирањето на општините за нивните при-
оритети за меѓуопштинска соработка треба да се имаат 
во предвид приоритетите и потребите на општините, 
кои можат да придонесат во давањето на јавните услу-
ги на локално ниво на поефикасен и поефективен на-
чин, исполнување на заедничките цели на страните 
што соработуваат (општините) и унапредување на ква-
литетот на животот на нивните граѓани. 

д) Дефинирање на листа на дејностите 
 

Член 9 
Дефинирањето на листата на дејности се базира на 

вкрстување на приоритетите коишто произлегуваат од 
прегледот на релевантните стратешки документи и 
процесот на консултирање на општините. 

  
Член 10 

Вкрстувањето на приоритетите коишто произлегу-
ваат од прегледот на релевантните документи и проце-
сот на консултирање на општините треба да резултира 
во: 

- класификација на наодите добиени при прегледот 
на документите и консултирањето  на  општините,  за   
да  се  означи  кој  приоритет  со  која  дејност е повр-
зан и да се утврди со кои дејности за меѓуопштинска 
соработка се поврзани најголем број од приоритетите 
на стратешките документи и општините;   

- класификација на дејностите, согласно нивната 
поврзаност со целите на постоечка Стратегија, Програ-
ма, односно План, за да се означи конкретната поврза-
ност на одделните дејности за меѓуопштинска сорабо-
тка со конкретната Стратегија, Програма, односно 
План и да се утврди кои дејности за меѓуопштинска со-
работка се поврзани со најголем број од приоритетите 
на стратешките документи и општините;   

- класификација на дејностите,  согласно нивната 
поврзаност со финансиските планови, односно средс-
твата алоцирани за имплементација на  постоечка 
Стратегија, Програма, односно План, за да се означи 
конкретната поврзаност на одделните дејности за меѓу-
општинска соработка со конкретните финансиски 
средства алоцирани за имплементација на Стратегија, 
Програма, односно План и да се утврди кои дејности за 
меѓуопштинска соработка имаат најголема поврзаност 
со финансиските планови на стратешките документи; 

- класификација на дејностите, согласно можности-
те, односно потешкотиите за преземање или извршува-
ње на назначената дејност поединечно од страна на оп-
штината, за да се утврди кај кои дејности општините се 
соочуваат со најголеми потешкотии доколку истите ги 
извршуваат самостојно.  

 
Член 11 

(1) Определувањето на дејностите во листата се вр-
ши во  согласност со : 

- поврзаноста на дејноста со националните приори-
тети за развој; 

- можноста да се обезбеди финансирање на дејноста 
во рамките на постојна финансиска рамка од важечка 
Стратегија/Програма, односно План; 

- капацитетите на општините за индивидуално 
спроведување на надлежностите ; 

- други критериуми, оценети како релевантни за ре-
ферентниот тригодишен период на важност на листата 
на дејности од пошироко значење и интерес што можат 
да се реализираат преку меѓуопштинската соработка. 

 
III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 12 

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

 
Бр.51-2436/1                  Заменик на претседателот 

18 мај 2010 година               на Владата на Република 
   Скопје                                Македонија,  
                                   м-р  Владимир Пешевски, с.р. 
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1283. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/05 
и 150/07), Владата на Република Македонија, на седни-
ца одржана на 18.05.2010 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-
НА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за одбрана – 
Скопје му престанува користењето на недвижна ствар 
– земјиште кое претставува: дел од КП бр.147/12 КО 
Злокуќани во површина од 5 437м2 (идеален дел 1229/-
5437 м2), КП.бр.147/4 КО Злокуќани во површина од 
8211м2, (идеален дел 7484/8211м2), КП.бр.140/4 КО 
Злокуќани во површина од 327м2, КП.бр.146/2 КО Зло-
куќани во површина од 9 598 м2, КП бр.147/10 КО Зло-
куќани во површина од 5 026 м2, КП бр.147/15 КО Зло-
куќани во површина од 12055 м2, (идеален дел 
3430/12055м2) КП.бр.138/3 КО Злокуќани во површина 
од 1512 м2, КП.бр.147/3 КО Злокуќани во површина од 
1151м2, (идеален дел 945/1151м2), КП.бр.139/2 КО 
Злокуќани во површина од 1840м2, (идеален дел 
1596/1840м2), КП.бр.147/2 КО Злокуќани во површина 
од 2886 м2, КП.бр.140/5 КО Злокуќани во површина од 
358 м2, (идеален дел 31/358 м2), КП.бр.142/5 КО Зло-
куќани во површина од 8388 м2, КП.бр.143/2 КО Зло-
куќани во површина од 232 м2, (идеален дел 80/232м2), 
КП.бр.146/3 КО Злокуќани во површина од 47м2, 
КП.бр.147/11 КО Злокуќани во површина од 6564 м2, 
(идеален дел 596/6564 м2), КП.бр.147/2 КО Злокуќани 
во површина од 2886м2, (идеален дел 1581/2886м2), 
КП.бр.147/13 КО Злокуќани во површина од 8043м2, 
(идеален дел 5276/8043м2), КП.бр.160/2 во површина 
од 36м2, КП.бр.147/8 КО Злокуќани во површина од       
9070 м2, КП.бр.147/16 КО Злокуќани во површина 
8736м2, (идеален дел 7842/8736м2) сопственост на Ре-
публика Македонија а евидентирано во имотни листо-
ви бр.2127, 2120, 2125, 2130, 2108, 2107, 2126, 2109, 
2140, 2128, 2124, 2138 и 2131. 

 
Член 2 

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

 
Бр.51- 2464/1        Заменик на претседателот 

18 мај 2010 година       на Владата на Република 
 Скопје                  Македонија,  
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
1284. 

Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Законот 
за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на  18.05. 2010 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР 
НА НАЦИОНАЛНАТА  УСТАНОВА  „ФЕСТИВАЛ 

ОХРИДСКО ЛЕТО“- ОХРИД 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за култура му престанува користењето на 
дел од недвижна ствар – канцеларија  бр. 325 со повр-
шина од 19 м2, на третиот кат, во објектот на бул. 
“М.Х. Јасмин” бб Скопје, евидентирана во Имотен 

лист број 53637, Катастарска парцела 11613, за Ката-
старска општина Центар 1, сопственост на Република 
Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 
на времено користење од пет години, без надомест на 
Националната установа „Фестивал Охридско лето“- 
Охрид.   

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
култура и Националната установа „Фестивал Охридско 
лето“- Охрид, во  рок од 30 дена од денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.51-2650/1                      Заменик на претседателот 

18 мај 2010 година                   на Владата на Република 
Скопје                       Македонија, 
                               Абдилаќим Адеми, с.р.  

__________ 
1285. 

Врз основа на член 5 став 5 од Законот за минерал-
ни суровини („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/2010), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
18.05.2010 година, донесе 

  
П Р О Г Р А М А 

ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 
ЗА 2010 ГОДИНА 

 
I 

Со оваа програма се утврдуваат локалитетите на 
кои ќе се вршат деталните геолошки истражувања на 
минерални суровини за 2010 година и тоа за: немета-
лични минерални суровини, металични минерални су-
ровини, украсен камен, минерални, геотермални води и 
подземни води за пиење. 

 
II 

Во зависност од видот на минералните суровини 
деталните геолошки истражувања може да се вршат на 
следните локалитети: 

 
I-НЕМЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
- Т-1/1. минерална суровина кварц на локалитетот 

“Рамниште“ с. Ораов Дол – Велес;  
- Т-1/2. минерална суровина кварц на локалитетот 

“Брија“ с. Мојанци – Арачиново;  
- Т-1/3. минерална суровина кварц на локалитетот 

“Рамна Нива“ с.Богомила - Велес;  
- Т-1/4. минерална суровина кварц на локалитетот 

“Црн Камен“– Бутел;  
- T-1/5. минерална суровина кварц на локалитетот 

“Самигабе“ с. Бањица – Чашка; 
- Т-1/6. минерална суровина шкрилец на локалите-

тот “Голи Рид“ с. Попчево – Струмица;  
- Т-1/7. минерална суровина андезит на локалитетот 

“Голема страна и Дервен“ с. Биљановце – Куманово;  
- Т-1/8. минерална суровина дијабаз на локалитетот 

“Кошарска Река“– Валандово;  
- Т-1/9. минерална суровина варовник на локалите-

тот “Скрка“ с. Рич – Струмица;  
- Т-1/10. минерална суровина варовник на локали-

тетот “Краста“ с. Чегрене – Гостивар;  
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- Т-1/11. минерална суровина варовник на локали-
тетот “Горна Краста“ с. Говрлево – Сопиште;  

- Т-1/12. минерална суровина варовник на локали-
тетот “Голеш“ с. Дебриште – Кавадарци; 

- Т-1/13. минерална суровина варовник на локали-
тетот “Краста“ с. Опејнца – Охрид; 

- Т-1/14. минерална суровина варовник на локали-
тетот „Добарски Жеден„ – Желино; 

- Т-1/15. минерална суровина варовник на локали-
тетот „Бел камен„ с. Стенковец – Чучер Сандево; 

- Т-1/16. минерална суровина варовник на локали-
тетот “с.Вратница“– Јегуновце;  

- Т-1/17. минерална суровина варовник на локали-
тетот “с.Горна Бањица“ – Гостивар;  

- Т-1/18. минерална суровина варовник на локали-
тетот „с.Копаница„ – Сарај;  

- Т-1/19. минерална суровина варовник на локали-
тетот „Жељковац„ – Чучер Сандево; 

- Т-1/20. минерална суровина варовник на локали-
тетот “Бабуш“ с.Заграчани – Струга; 

- Т-1/21 минерална суровина варовник на локалите-
тот “с. Волковија“ – Брвеница; 

- Т-1/22. минерална суровина дијабаз на локалите-
тот „с.Слупчане„ – Липково; 

- Т-1/23. минерална суровина дијабаз на локалите-
тот „Стара Корија„ – Липково; 

- Т-1/24. минерална суровина песок и чакал на лока-
литетот “Сирково“ – Росоман;  

- Т-1/25. минерална суровина песок и чакал на лока-
литетот “Лепа Страна“ с.Сарамзалино – Лозово; 

- Т-1/26. минерална суровина песок на локалитетот 
“с.Средно Коњаре“ –  Петровец;  

- Т-1/27. минерална суровина песок на локалитетот 
„с.Ново Коњарево„ – Ново Село; 

- Т-1/28. минерална суровина песок на локалитетот 
“Курија“ – Неготино; 

- Т-1/29. минерална суровина песок на локалитетот 
“с. Трубарево“– Аеродром;  

- Т-1/30. минерална суровина песок и чакал на лока-
литетот „с. Оризари„ – Кочани; 

- Т-1/31. минерална суровина песок и чакал на лока-
литетот „Јакимовско Поле„ – Виница; 

- Т-1/32. минерална суровина гипс на локалитетот 
“с. Долно Косоврасти“ – Дебар;  

- Т-1/33. минерална суровина шкрилец на локалите-
тот “Голем Рид“ с. Калаузлија – Радовиш;  

- Т-1/34. минерална суровина кварц на локалитетот 
“Балталија“– Штип;  

- Т-1/35. минерална суровина глина на локалитетот 
“Орљак“ Студена Бара –Куманово;  

- Т-1/36. минерална суровина кварцен песок на ло-
калитетот “Бабица“– Старо Нагоричане;  

- Т-1/37. минерална суровина кварц на локалитетот 
“Гавраница – Бел Камен“– Чашка;  

- Т-1/38. минерална суровина варовник на локали-
тетот “Зелениковец - Говрлево“– Сопиште;  

- Т-1/39. минерална суровина дијатомејска глина на 
локалитетот “Попова Нива“ с. Градец – Крива Палан-
ка;  

- Т-1/40. минерална суровина варовник на локали-
тетот “Дерин Дере“ с. Радање – Карбинци; 

- Т-1/41. минерална суровина песок, глина и лапо-
рец на локалитетот “Пештерница“  – Неготино; 

- Т-1/42. минерална суровина песок, глина и лапо-
рец на локалитетот “Пепелиште“  – Неготино; 

- Т-1/43. минерална суровина песок на локалитетот 
“Маслинката“ с. Пепелиште – Неготино; 

- Т-1/44. минерална суровина андезитски туф на ло-
калитетот “Камлеш“ – Ранковце; 

- Т-1/45. минерална суровина шкрилци на локалите-
тот “Почивало“ – Крива Паланка; 

- Т-1/46. минерална суровина варовник на локали-
тетот „с. Ѓопчели„ – Дојран; 

- Т-1/47. минерална суровина глина на локалитетот 
„Ергела„ – Новаци; 

- Т-1/48. минерална суровина варовник на локали-
тетот „Сушички Мост„ – с. Д. Бањица - Гостивар; 

- Т-1/49. минерална суровина доломит на локалите-
тот „Сушички Мост„ – с. Д. Бањица - Гостивар; 

- Т-1/50. минерална суровина варовник на локали-
тетот „Камено Брдо„ с. Никоман – Карбинци; 

- Т-1/51. минерална суровина кварц на локалитетот 
“Пчиња“ с. Драгоманце – Куманово; 

- Т-1/52. минерална суровина кварц на локалитетот 
“Пчиња“ с. Коинци – Куманово; 

- Т-1/53. минерална суровина песок и чакал на лока-
литетот “с. Трубарево“ – Гази Баба; 

- Т-1/54. минерална суровина варовник на локали-
тетот “с. Бохула“ – Кавадарци; 

 
II. МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 
- Т-2/1. минерална суровина бакар на локалитетот 

“Боров Дол“ – Конче; 
- Т-2/2. минерална суровина молибден и други ме-

тали на локалитетот “Стрелци“–  Осломеј;  
- Т-2/3. минерална суровина металични минерални 

суровини - обоени и благородни метали на локалитетот 
„Кадиица„ – Пехчево; 

- Т-2/4. минерална суровина бакар и злато на лока-
литетот „Иловица„ – Босилово; 

- Т-2/5. минерална суровина никел на локалитетот 
“Ракле“– Прилеп; 

- Т-2/6. минерална суровина никел и железо на ло-
калитетот “Црна Тумба“  –  Прилеп; 

- Т-2/7. минерална суровина хром на локалитетот 
“Арничко“, с. Рожден – Кавадарци; 

- Т-2/8. минерална суровина злато, бакар, сребро и 
др. на локалитетот “Плавуш“ – Валандово; 

 
III. УКРАСЕН КАМЕН 
- Т-3/1. минерална суровина оникс и травертин на 

локалитетот „с.Бешиште„ – Прилеп; 
- Т-3/2. минерална суровина гранит на локалитетот 

“Бувата“ с. Драмче – Делчево; 
 
IV. ПОДЗЕМНИ ВОДИ 
- Т-4/1. минерална суровина подземна вода на лока-

литетот “Долно Ложани“ с. Галате – Врапчиште; 
- Т-4/2. минерална суровина подземна вода на лока-

литетот „с. Падалиште„ – Гостивар; 
- Т-4/3. минерална суровина подземна вода на лока-

литетот „Орчуше„ – Маврово – Ростуше; 
- Т-4/4. минерална суровина подземна вода на лока-

литетот “Голешница“ с. Царев Двор – Ресен; 
- Т-4/5. минерална суровина подземна вода на лока-

литетот “с. Габрово“ – Струмица;  
- Т-4/6. минерална суровина подземна вода на лока-

литетот “Панчарица“, с. Бачишта - Зајас;  
- Т-4/7. минерална суровина подземна вода на лока-

литетот “с. Драгожел“ – Кавадарци;  
- Т-4/8. минерална суровина подземна вода на лока-

литетот “Клисе Баир“ – Штип;  
- Т-4/9. минерална суровина подземна вода на лока-

литетот „Бела Вода„ – Берово; 
 

III 
Оваа програма влегува во сила со денот на објаву-

вањетo во „Службен весник на Република Македони-
ја”. 

 
Број 51-2427/1                Заменик на претседателот 

18 мај 2010 година               на Владата на Република 
    Скопје                                     Македонија, 

            м-р Владимир Пешевски, с.р.  
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
1286. 

Врз основа на член 72 од Законот за катастар на 
недвижности („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 40/2008), Управниот одбор на Агенцијата за 
катастар на недвижности, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПРЕМЕР, ОБРАБОТКА И ОБЛИ-
КУВАЊЕ  НА  ПОДАТОЦИТЕ  ОД ПРЕМЕРОТ  

 
Член 1 

Во Правилникот за премер, обработка и обликува-
ње на податоците од премерот („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 118/08, бр. 5/09 и бр. 
85/09), во член 18 зборот “стакленици“ се брише. 

 
Член 2 

Во член 20, во насловот “Други објекти:“ зборот 
“С-стакленици (оранжерии)“ се брише. По зборовите 
“Р-резервоари;“ сврзникот “и“ се брише, а по зборови-
те “ПО-помошни објекти (гаража, шупа, плевна и дру-
го)“ точката се брише и се додаваат зборовите “и  

ОО-останати објекти.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Прилозите: 
број 2    - Полн и скратен назив на катовите, 
број 6     - Пописен лист, 
број 12   - Список на заверени координати за точки-

те од геодетската основа, 
број 13   - Список на заверени координати за детал-

ните точки и  
број 14   - Предлог на нова состојба, 
се заменуваат со нови прилози кои се составен дел 

на овој правилник. 
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, а ќе се применува со донесувањето 
на решение за ставање во примена на новиот електрон-
ски информационен систем за катастар на недвижно-
сти. 

 
Бр. 01-8050/1                                 Претседател 

20 мај 2010 година                         на Управен одбор, 
    Скопје                             Димитар Димовски, с.р.   
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1287. 
Врз основа на член 86 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.40/2008), Управниот одбор на Агенцијата за 
катастар на недвижности, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ГЕО-
ДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за геодетски работи за посебни на-

мени („Службен весник на Република Македонија” бр. 
118/08, бр.143/08 и бр. 60/10), прилогот број 3- Список 
на индикации за катастарски парцели и прилогот број  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-Барање за заверка на  геодетски елаборат за изврше-
ни геодетски работи за посебни намени, се заменуваат 
со нови прилози кои се составен дел на овој правилник.  

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, а ќе се применува со донесувањето 
на решение за ставање во примена на новиот електрон-
ски информационен систем за катастар на недвижно-
сти. 

 
Бр. 01-8051/1                                 Претседател 

20 мај 2010 година                         на Управен одбор, 
    Скопје                             Димитар Димовски, с.р.   
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1288. 

Врз основа на член 161 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 40/2008), Управниот одбор на Агенцијата за 

катастар на недвижности донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА  

ВОСТАНОВУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за востановување на катастарот на 

недвижностите („Службен весник на Република Маке-

донија”  бр. 118/08, бр. 143/08, бр. 119/09 и бр. 48/10 

прилозите: 

број 1  - Пријава за систематско запишување на 

правата на  недвижностите,  

број 2  - Потврда за прием на пријавата за системат-

ско запишувањe на правата на недвижностите, 

број 3  - Потврда за одбивање на пријавата за систе-

матско запишување на правата на недвижностите пора-

ди некомплетност, 

број 4  - Потврда за систематско запишување на 

правата на  недвижностите  - по пријава на странка - ,  

број 5  - Потврда за одбивање на пријавата за систе-

матско запишување на правата на недвижностите пора-

ди неподобност на правните основи, 

број 6  - Потврда за систематско запишување на 

правата на недвижностите – по службена должност - , 

број 7  - Пријава за поединечно запишување на пра-

вата на недвижностите, 

број 8  -  Потврда за прием на пријавата за поеди-

нечно запишување на  правата на недвижностите, 

број 9  -  Потврда за одбивање на пријавата за пое-

динечно запишување  на правата на недвижностите по-

ради некомплетност, 

број 10 - Потврда за поединечно запишување на 

правата на недвижностите, 

број 11 -  Потврда за одбивање на пријавата за пое-

динечно запишување на правата на недвижностите, по-

ради неподобност на правните основи, 

број  12 - Пријава за запишување на правата на нед-

вижностите кои во систематското запишување остана-

ле незапишани, 

број 13  -  Потврда за прием на пријавата за запишу-

вање на правата на недвижностите кои во систематско-

то запишување останале незапишани, 

број 14 - Потврда за одбивање поради некомплет-

ност на пријавата за запишување на правата на недвиж-

ностите кои во систематското запишување останале не-

запишани,     

број 15 - Потврда за запишување на правата на нед-

вижностите кои во систематското запишување остана-

ле незапишани и 

број 16 - Потврда  за одбивање на пријавата за запи-

шување на правата на недвижностите кои во системат-

ското запишување останале незапишани, се заменуваат 

со нови прилози кои се составен дел на овој правилник. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”, а ќе се применува со донесувањето 

на решение за ставање во примена на новиот електрон-

ски информационен систем за катастар на недвижно-

сти. 

 

Бр. 01-8052/1       Претседател 

20 мај 2010 година                   на Управен одбор,  

    Скопје         Димитар Димовски, с.р. 
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1289. 
Врз основа на член 175 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 40/2008), Управниот одбор на Агенцијата за 
катастар на недвижности донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за одржување на катастарот на 

недвижностите (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 118/08, бр.143/08, 95/09, 106/09 и 15/10), во 
член 9 по ставот (2) броевите (2), (3) и (4) стануваат (3), 
(4) и (5). 

 
Член 2 

(1) Во член 11 став (1) по зборот ”хартија” се става 
запирка и се додаваат зборовите: “се потпишува од ли-
цата кои ја запишале промената.” 

(2) По ставот (3), се додава нов став (4) кој гласи: 
”(4)Формата и содржината на Списокот на промени 

од став (3) на овој член е дадена во прилог број 8 кој е 
составен дел на овој правилник.” 

 
Член 3 

Во член 14 ставот (2) се менува и гласи: 
”(2)По исклучок од став (1) на овој член кога испра-

вата за правниот основ (судска одлука, акт за денацио-
нализација, акт за приватизација, акт за експропријаци-
ја и друго) е изготвена врз основа на геодетски подато-
ци за извршени геодетски работи за посебни намени, за 
кои податоци не е изготвен геодетски елаборат, но има 
технички податоци да се изврши промена во катастар-
скиот план, промените во катастарските планови и ка-
тастарскиот операт се запишуваат врз основа на испра-
вите за правен основ и техничките податоци.”  

 
Член 4 

Насловот пред членот 17-б и членот 17-б се бри-
шат. 

 
Член 5 

Во член 17-в по ставот (2) се додава нов став (3) кој 
гласи:  

”(3) Доколку градбата се гради на повеќе катастар-
ски парцели, во имотниот лист/имотните листови се 
врши прибележување на сите катастарски парцели на 
кои зафаќа градбата, а во листот за предбележување на 
градба се запишува бројот на катастарската парцела на 
која што зафаќа најголемиот дел од градбата.” 

 
Член 6 

Во член 17-д бројот (1) и ставот (2) се бришат. 
 

Член 7 
Во член 20 ставот (3), се менува и гласи: 
” (3) Отстранувањето на техничките грешки од став 

(1) и став (2) на овој член се врши по пријава на стран-
ка и по службена должност. Кога техничката грешка се 
отстранува по службена должност, се оформува пред-
мет врз основа на изготвена службена белешка, а по-

тврдата со која се отстранува техничката грешка се до-
ставува до носителите на правата на недвижностите за-
пишани во катастарот на недвижностите на кои се од-
несува отстранувањето на грешката.” 

 
Член 8 

Во член 23-б бројот (1) и ставот (2), се бришат. 
 

Член 9 
Членот 23-в се брише. 
 

Член 10 
Прилозите: 
број 1  – Пријава за запишување на промена во ка-

тастар на  недвижности, 
број 2  – Потврда за прием на пријавата за запишу-

вање на промена во катастарот на недвижности , 
број 3  – Потврда за одбивање на пријавата за запи-

шување на промена во катастар на недвижности пора-
ди некомплетност, 

број 4  – Потврда за одбивање на запишување на 
промена во катастар на недвижности по доставен пра-
вен основ по службена должност, 

број 5  – Потврда за одбивање на пријавата за запи-
шување на промена во катастарот на недвижностите 
поради несоодветност на податоците,    

број 6  – Потврда за запишување на промена во ка-
тастарот на недвижностите, 

број 7  – Потврда за делумно запишување на проме-
на во катастарот на недвижностите, 

број 10 – Пријава за отстранување на техничка гре-
шка во катастар на недвижности, 

број 11 – Потврда за прием на пријавата за отстра-
нување на техничка грешка во катастар на недвижно-
сти, 

број 12 – Потврда за отстранување на техничка гре-
шка во катастарот на недвижности- по пријава на 
странка-, 

број 13 – Потврда за отстранување на техничка гре-
шка во катастарот на недвижности- по службена долж-
ност-, 

број 14 – Потврда за одбивање на пријавата за от-
странување на техничка грешка во катастарот на нед-
вижности, 

број 15 – Пријава за бришење на хипотека од инта-
булационите книги и 

број 16– Потврда за бришење на хипотека од инта-
булационите книги, се заменуваат со нови прилози кои 
се составен дел на овој правилник. 

 
Член 11 

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

Одредбите од членовите 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 на овој 
праилник ќе се применуваат од денот на донесување  
на решение за ставање во примена на новиот електрон-
ски информационен систем за катастар на недвижно-
сти. 

 
Бр. 01-8053/1       Претседател 

20 мај 2010 година              на Управен одбор,  
    Скопје          Димитар Димовски, с.р. 
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1290. 
Врз основа на член 38 и член 125 од Законот за ка-

тастар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 40/2008), Управниот одбор на Агенци-
јата за катастар на недвижности, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ, 
ДИСТРИБУЦИЈА, ПРИСТАП, ИЗДАВАЊЕ, ЧУВА-
ЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ГЕОДЕТ-
СКО КАТАСТАРСКИОТ ИНФОРМАЦИОНЕН СИ-
СТЕМ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ПОДА-
ТОЦИ  ОД  КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на користење, дистри-
буција, пристап, издавање, чување и заштита на пода-
тоците од Геодетско Катастарскиот Информационен 
Систем и за начинот на издавање на податоци од ката-
старот на недвижностите („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.118/08), во член 3 ставот (3) се 
менува и гласи: 

“(3) За издавање на податоци од ГКИС се плаќа на-
доместок. АКН со заинтересираните корисници може 
да склучи договор со кој ќе го регулира начинот на 
плаќање на надоместокот.“ 

 
Член 2 

Во член 6 ставот (2) се менува и гласи: 
“(2) Личните податоци, односно податоците за 

ЕМБГ/ЕМБС на лицата запишани во ГКИС се издаваат 
само по нивно барање, лично или преку од нив ополно-
моштено лице, како и во другите случаи определени со 
закон.” 

 
Член 3 

Членот 22 се менува и гласи: 
“(1) По создавањето на технички услови за примена 

на новиот електронски информационен систем за ката-
стар на недвижности, АКН врши конверзија на подато-
ците од катастарот на недвижности за секоја катастар-
ска општина  поединечно. 

(2) За катастарските општини со востановен ката-
стар на недвижности за кои е извршена конверзијата од 
став (1) на овој член, директорот на АКН донесува ре-
шение за ставање во примена на новиот електронски 
информационен систем за катастар на недвижности кое 
се објавува на огласна табла на АКН. Со ставањето во 
примена на новиот електронски информационен си-

стем за катастар на недвижности, за наведените ката-
старски општини престанува да се применува постој-
ниот електронски систем. 

(3) До отпочнувањето со примена на новиот еле-
ктронски информационен систем  за катастар на нед-
вижности како дел од ГКИС, податоците од ГКИС од 
член 14  став (1) , член 15 и член 18 на овој правилник 
ќе се издаваат од постојниот систем. 

(4) За формата и содржината на имотниот лист  од 
член 14 став (1) на овој правилник, до отпочнување со 
примена на новиот електронски информационен си-
стем  за катастар на недвижности, ќе се применуваат 
одредбите од член 17 од Правилникот за изработка и 
одржување на катастарскиот операт („Службен весник 
на Република Македонија бр. 53/2006”). 

(5) Податоците од став (3) на овој член, како и по-
датоците од член 10, член 11, и член 14 став (3)  на овој 
правилник, по создавањето на технички услови ќе се 
издаваат од новиот електронски информационен си-
стем за катастар на недвижности како дел од ГКИС.“ 

 
Член 4 

Прилозите: 
број 1  – Барање за издавање на податоци од ГКИС, 
број 2  – Евидентен лист, 
број 3  – Лист за времени објекти, 
број 4  – Имотен лист, 
број 5  – Пописен лист со незапишани права, 
број 6  – Лист за предбележување на градба, 
број 7  – Копија од катастарски план, 
број 8  – Уверение за историски преглед на изврше-

ните запишувања, 
број 9  – Потврда дека лицето не е запишано како 

носител на право во катастарот на недвижностите, 
број 10 – Барање за издавање на потврда за подато-

ци од интабулационите книги и  
број 11  – Потврда за податоци од интабулационите 

книги, се заменуваат со нови прилози кои се составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, а ќе се применува со донесувањето 
на решение за ставање во примена на новиот електрон-
ски информационен систем за катастар на недвижно-
сти. 

 
Бр. 01-8054/1                                 Претседател 

20 мај 2010 година                         на Управен одбор, 
    Скопје                             Димитар Димовски, с.р.   
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1291. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член  141 став 1 од Законот 
за енергетика („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 63/2006, 36/2007 и 106/2008), член 13 од Пра-
вилникот за начин и постапка за утврдување и одобру-
вање на користењето на повластени тарифи за купо-
продажба на електрична енергија произведена во мали 
хидроелектрани („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 16/2007), постапувајќи по барањето на 
Друштвото за производство и трговија „ДИКОМ“ ДО-
ОЕЛ увоз - извоз с. Ваташа, Кавадарци, за одобрување 
на користење на повластени тарифи за купопродажба 
на електрична енергија произведена од мала хидроеле-
ктрана, на седницата одржана на ден 25.05.2010 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛА-
СТЕНА ТАРИФА ЗА КУПОПРОДАЖБА НА ЕЛЕ-
КТРИЧНА  ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ВО МАЛА  

ХИДРОЕЛЕКТРАНА 
 
1. На Друштвото за производство и трговија „ДИ-

КОМ“ ДООЕЛ увоз-извоз с. Ваташа, Кавадарци, како 
носител на лиценца за вршење на енергетска дејност 
производство на електрична енергија издадена од Регу-
латорната комисија за енергетика на Република Маке-
донија со Одлука бр. 02-439/1 од 01.03.2010 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/2010), и како повластен производител на електрична 
енергија со единствен регистарски број ПП-ХЕ-03-
4335945-0ЕМКХЦ040320100002-/10 издаден од Аген-
цијата за енергетика на Република Македонија, му се 
одобрува користење на повластена тарифа за купопро-
дажба на електрична енергија произведена во мала хи-
дроелектрана. 

Податоци на барателот на повластената тарифа: 
- Седиште на друштвото: ул. Населено место без 

уличен систем Дабниште, Кавадарци; 
- Назив на МХЕ: Мини хидроцентрала на рибникот 

за пастрмка „ДИКОМ“;  
- Локација на МХЕ:  с. Дабниште на КП бр. 1447 

КО Дабниште, Општина Кавадарци; 
- Инсталирана моќност на мала хидроелектрана: 32 

kW; 
- Очекувано годишно производство: 280.320 kWh. 

2. На Друштвото од точка 1 од оваа oдлука, соглас-
но Одлуката за утврдување на повластени тарифи за 
купопродажба на електрична енергија и испорачана од 
мали хидроелектрани кои се стекнале со својство пов-
ластен производител бр. 02-231/1од 09.02.2007 година 
(„Службен весник на Република Македонија“, 
бр.16/07), му се одобрува користење на следнава пов-
ластена тарифа: 

 
Блок Mесечни количини на ис-

порачана електрична 
енергија (kWh) 

Повластена та-
рифа 

(€cents/kWh) 
I 1 - 85.000 12,00 

 
3. По повластената тарифа  утврдена во точка 2 од 

оваа одлука, изразена во евроценти за киловатчас 
(€cents/kWh), за месечната количина на испорачана  
електрична енергија (kWh), фактурирањето ќе се врши 
по среден курс на Народна Банка на Република Маке-
донија на денот на изготвувањето на фактурата. Во 
повластената тарифа утврдена во точка 2 од оваа одлу-
ка не е содржан данокот на додадена вредност.  

 
4. Друштвото од точка 1 на оваа одлука, повласте-

ната тарифа утврдена во точка 2 од оваа одлука е долж-
но да ја користи за период од 20 години, а како датум 
на отпочнување на користење на повластената тарифа 
ќе се смета датумот на склучување на договорот за 
откуп на произведената и испорачана електрична енер-
гија со Операторот на пазар на електрична енергија. 

  
5. Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во 

„Службен весник на РМ“. 
 
УП - 1бр. 08-8            

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

___________ 
1292. 

Врз основа на член 19, алинеjа 7 од Законот за 
енергетика  (“Службен весник на РМ” бр. 63/06, 36/07 
и 106/08), член 28 од Законот за акцизите (“Службен 
весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009 
и 34/2010), член 28 и 29 од Законот за данокот на до-
дадена вредност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 
86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 
114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за 
животната средина (“Службен весник на РМ“ бр. 
53/05), Регулаторната комисија за енергетика на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
25.05.2010 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 

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

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до     31,899 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до     33,384 
   
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 32,154 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 31,713 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 26,562 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што : 

 
A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да   изнесуваат и тоа: 
   
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 69,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 70,50 
 
б) Дизел гориво          ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 57,00 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до     46,00 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС         до 32,865 
 
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 подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски 
(2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУ-
ПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа одлу-
ка. 

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

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

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

 
Член 3 

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

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,080 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,030 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,040 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,050 
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Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа: 

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

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

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

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 21,905 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 21,692 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 12,121 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,230 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,100 

 
Член 6 

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

 
 
 
 
 
 

 
Член 7 

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 26.05.2010 година. 

 
Бр. 02 - 959/1    

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