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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1996. 
Врз основа на членот 16-а од Законот за определу-

вање дополнителен услов за вршење јавна функција 
(„Службен весник на Република Македонија" број 
14/2008 и 64/2009), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 31 јули 2010 година, до-
несе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗАМЕНИК-ПРЕ-
ТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА  

НА ФАКТИТЕ 
 

I.  За претседател на Комисијата  за верификација 
на фактите се избира Томе Аџиев, член на Комисијата 
за верификација на фактите.  

 Стр. 
 Декларации, заеднички позиции и 

демарши на Еевропската унија кон 
кои се придружува/прифаќа Републи-
ка Македонија на покана на ЕУ  

8. Одлука за спроведување на рестри-
ктивната мерка воведена со Одлуката 
на Советот на ЕУ 2009/969/ЗНБП од 
15 декември 2009 година за продол-
жување на рестриктивните мерки 
против одредени официјални лично-
сти од Белорусија предвидени со За-
едничката позиција 2006/276/ЗНБП и 
за укинување на Заедничката позици-
ја 2009/314/ЗНБП................................... 1 

 Огласен дел........................................... 1-24
 

 
 
 
II. За заменик-претседател на Комисијата за вери-

фикација на фактите се избира Агим Мехмети член на 
Комисијата за верификација на фактите. 

III. Со влегувањето во сила на оваа одлука претсе-
дателот на Комисијата за верификација на фактите Ја-
наќе Витановски и заменик-претседателот Шпенди 
Винца, избрани со Одлуката за избор на претседател и 
заменик- претседател на Комисијата за верификација 
на фактите („Службен весник на Република Македони-
ја" број 16/10), престануваат да ја вршат функцијата 
претседател и заменик-претседател. Јанаќе Витановски  
и Шпенди Винца продолжуваат да ја вршат функцијата 
членови на оваа Комисија. 
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IV. Оваа одлука влегува во сила на 26 август 2010 
година, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

   
Бр. 07 - 3405/1                             Претседател  

31 јули 2010 година            на Собранието на Република 
         Скопје                                        Македонија, 
                           Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
1997. 

Врз основа на членот 72 став 5 од Законот за На-
родната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ број 3/2002, 51/2003, 
85/2003, 40/2004, 61/2005 и 129/2006), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 31 ју-
ли 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ  НА НА-
РОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ОД РЕДОТ НА ВИЦЕГУВЕРНЕРИТЕ 
 
1. За член на Советот на Народната банка на Репуб-

лика Македонија од редот на вицегувернерите се име-
нува Димитар Богов, вицегувернер на Народната банка 
на Република Македонија. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Бр. 07 - 3406/1                             Претседател  

31 јули 2010 година            на Собранието на Република 
         Скопје                                        Македонија, 
                           Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
1998. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ" бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Добри Дол - Оп-
штина Врапчиште. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
"Службен весник на Република Македонија". 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Добри Дол, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ" бр. 
34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-11830/1 
28 јули 2010 година         Директор,  
        Скопје             Љупчо Георгиевски, с.р. 

1999. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ" бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Страјане - Општи-
на Гостивар. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 7-от 
ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија". 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Страјане, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ" бр. 
34/72 и 13/78). 
 
      Бр. 09-11831/1 
28 јули 2010 година         Директор,  
           Скопје            Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
ОСИГУРУВАЊЕ 

2000. 
Врз основа на членовите 202 и 222, а во врска со 

член145 од Законот за супервизија на осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/2005, 79/2007, 
08/2008, 88/2008, 56/2009 и 67/2010),Советот на експер-
ти донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

1. СЕ ИЗДАВА дозвола за вршење на осигурително 
брокерски работи на  Осигурителното брокерско друш-
тво МАКОИЛ БРОКЕР АД Скопје со седиште на бул. 
„Србија“ бб, Скопје при што како основач се јавува: 

- Друштвото за производство, трговија и услуги 
МАКОИЛ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.  

2. Осигурително брокерското друштво од точка 1 
на ова Решение ќе врши исклучиво осигурително бро-
керски работи. 

3. Осигурително брокерското друштво од точка 1 
од ова решение, за вршење на осигурително брокерски 
работи, потребно е да вработи најмалку двајца осигу-
рителни брокери. 

4. Осигурително брокерското друштво од точка 1 
на ова Решение е должно да ги осигура своите обврски 
кон сопствениците на полиси во случај на прекршува-
ње на одредбите од договорот за посредување до еден 
осигурен износ, кој во однос на поединечен случај не 
смее да биде помал од 250.000 ЕВРА (двестa  педесет 
илјади евра) или во врска со сите осигурени случаи во 
една година не смее да биде помал од 500.000 ЕВРА 
(петстотини илјади евра). 
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5. Уписот во трговскиот регистар да се изврши по 
приложен доказ за уплатени парични средства во износ 
од 50.000 ЕВРА (педесет илјади евра) во денарска про-
тиввредност на име на основачки капитал на Друштво-
то, на сметка кај носител на платен промет во Републи-
ка Македонија. 

     
        Бр. 09-915/4                 Совет на експерти 
13 јули 2010 година         Претседател , 
           Скопје                             д-р Климе Попоски, с.р. 

__________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2001. 

Врз основа на член 19, алинеjа 7 од Законот за енер-
гетика  („Службен весник на РМ” бр. 63/06, 36/07 и 
106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен вес-
ник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009 и 
34/2010), член 28 и 29 од Законот за данокот на додаде-
на вредност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 
8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната 
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 03.08.2010 година, доне-
се 

 
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 31,311 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 32,739 
   
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 31,711 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 31,289 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 26,550 
  
 

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 68,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 70,00 
 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 56,50 
   
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 45,50 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 32,851 
 
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 
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г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно 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 22,069 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 21,913 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,140 
 
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 04.08.2010 година. 

 
      Бр. 02-1362/1 
3 август 2010 година                       Заменик претседател,  
         Скопје                             Рухи Бакију, с.р. 
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