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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕ
1011. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од У

Република Македонија (�Службен весник на Р
Македонија� бр. 52/91), донесувам   

У  К  А  З 
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВО
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕП
МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ФРАН  

I 
Г-дин Јордан Плевнеш, се отповикува од д

вонреден и ополномоштен амбасадор на Р
Македонија во Република Франција.   

II 
Министерот за надворешни работи ќе г

овој указ. 
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ДОНИЈА III 
О вој указ влегува во сила веднаш. 

ставот на 
епублика    Указ бр. 17                                 Претседател 

5 септември 2005 година       на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1012. НРЕДЕН  

УБЛИКА  
ЦИЈА 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија (�Службен весник на Република 
Ма едонија� бр. 52/91), донесувам к 

У  К  А  З 
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН  И ОПОЛНОМОШТЕН олжноста 

епублика  АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  
ВО РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА  

I 
Г-дин Јон Ивановски, се поставува за вонреден и 

ополномоштен амбасадор на Република Македонија во 
Република Франција, со седиште во Париз. 

о изврши 
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II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
 
   Указ бр. 18                                 Претседател 

5 септември 2005 година       на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1013. 
Врз основа на член 179 став 14, член 183 став 9, 

член 184 став 9 и член 185 став 9 од Законот за живот-
на средина (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 53/2005), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 1.09.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА 
КОИ СЕ ПЛАЌА НАДОМЕСТОК ПРИ ПРОМЕТ, 

УВОЗ/ИЗВОЗ 
 

Член 1 
Со оваа Одлука поблиску се определуваат произво-

дите за кои се плаќа надоместок при промет, увоз/извоз 
според член 179, 183, 184 и 185 од Законот за животна 
средина (во натамошниот текст: Законот). 

 
Член 2 

Надоместокот во смисла на член 179 од Законот се 
пресметува и наплатува при увозот на производите кои 
се распоредуваат во следниве тарифни броеви од Ца-
ринската тарифа и тоа за: 

 
1. за производите од став (7) точка 1: 
 

Ре-
ден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 87 02 10 19 00 Моторни возила за превоз на 

десет или повеке лица вклчувај-
ки го и возачот: 
-со клипен мотор со внатрешно 
согорување на палење со по-
мош на компресија (дизел или 
полудизел) со зафатнина на ци-
линдер што надминува 2500 
см3: 
-употребувани   

2. 8702 10 99 00 Моторни возила за превоз на 
десет или повеке лица вклчувај-
ки го и возачот: 
-со клипен мотор со внатрешно 
согорување на палење со по-
мош на компресија (дизел или 
полудизел) со зафатнина на ци-
линдер што не надминува 2500 
см3: 
-употребувани 

3. 87 02 90 19 00 Моторни возила за превоз на 
десет или повеке лица вклчувај-
ки го и возачот: 
- други : 
- со кл;ипен мотор со внатреш-
но согорување со палење со по-
мош на свеќички со зафатнина 
на цилиндер што надминува 
2800 см3: 
-употребувани 

4. 8702 90 39 00 Моторни возила за превоз на 
десет или повеке лица вклчувај-
ки го и возачот: 

Ре-
ден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 

- други : 
- со кл;ипен мотор со внатреш-
но согорување со палење со по-
мош на свеќички со зафатнина 
на цилиндер што не надминува 
2800 см3: 
-употребувани 

 
2. за производите од став (7) точка 2) алинеја 1: 
 

Ре-
ден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 8703 21 90 00 Патнички автомобили и други 

моторни возила главно кон-
струирани за превоз на лица, 
(освен возилата од тарифен број 
8702), вклучувајќи моторни во-
зила за комбиниран превоз на 
лица и стоки (од типот караван, 
комби, итн) и автомобили за тр-
ки: 
- други возила со клипен мотор  
со клипен мотор (освен ротаци-
онен клипен мотор) со вна-
трешно согорување со палење 
со помош на свеќички: 
- со зафатнина на цилиндарот 
што не надминува 1000см3: 
- употребувани 

 
3. за производите од  став (7) точка 2) алинеја 2: 
 

Ре-
ден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 8703 22 90 00 Патнички автомобили и други 

моторни возила главно кон-
струирани за превоз на лица, 
(освен возилата од тарифен број 
8702), вклучувајќи моторни во-
зила за комбиниран превоз на 
лица и стоки (од типот караван, 
комби, итн) и автомобили за тр-
ки: 
- други возила со клипен мотор  
со клипен мотор (освен ротаци-
онен клипен мотор) со вна-
трешно согорување со палење 
со помош на свеќички: 
- со зафатнина на цилиндарот 
што надминува 1000см3, но не 
надминува 1500см3: 
- употребувани 

 
4. за производите од  став (7) точка 2) алинеја 3: 
 

Ре-
ден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 8703 23 90 10 Патнички автомобили и други 

моторни возила главно конструи-
рани за превоз на лица, (освен во-
зилата од тарифен број 8702), 
вклучувајќи моторни возила за 
комбиниран превоз на лица и 
стоки (од типот караван, комби, 
итн) и автомобили за трки: 
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Ре-
ден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 

- други возила со клипен мотор  
со клипен мотор (освен ротаци-
онен клипен мотор) со вна-
трешно согорување со палење 
со помош на свеќички: 
- со зафатнина на цилиндарот 
што надминува 1500см3, но не 
надминува 3000см3³ : 
- употребувани: 
- со зафатнина на цилиндарот 
што надминува 1500см3, но не 
надминува 2000см3;  

2. 8703 23 90 20 Патнички автомобили и други 
моторни возила главно кон-
струирани за превоз на лица, 
(освен возилата од тарифен број 
8702), вклучувајќИимоторни 
возила за комбиниран превоз на 
лица и стоки (од типот караван, 
комби, итн) и автомобили за тр-
ки: 
- други возила со клипен мотор  
со клипен мотор (освен ротаци-
онен клипен мотор) со вна-
трешно согорување со палење 
со помош на свеќички: 
- со зафатнина на цилиндарот 
што надминува 1500см3, но не 
надминува 3000см3³ : 
- употребувани: 
- со зафатнина на цилиндарот 
што надминува 2000см3, но не 
надминува 2500см3;  

3. 8703 23 90 90 Патнички автомобили и други 
моторни возила главно кон-
струирани за превоз на лица, 
(освен возилата од тарифен број 
8702), вклучувајќи моторни во-
зила за комбиниран превоз на 
лица и стоки (од типот караван, 
комби, итн) и автомобили за тр-
ки: 
други возила со клипен мотор  
со клипен мотор (освен ротаци-
онен клипен мотор) со вна-
трешно согорување со палење 
со помош на свеќички: 
со зафатнина на цилиндарот 
што надминува 1500см3, но не 
надминува 3000см3³ : 
употребувани: 
со зафатнина на цилиндарот 
што надминува 2500см3, но не 
надминува 3000см3; 

 
5. за производите од  став (7) точка 2) алинеја 4: 
 

Ре-
ден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 8703 24 90 00 Патнички автомобили и други 

моторни возила главно кон-
струирани за превоз на лица, 
(освен возилата од тарифен број 
8702), вклучувајќи моторни во-
зила за комбиниран превоз на 
лица и стоки (од типот караван, 
комби, итн) и автомобили за тр-
ки: 

Ре-
ден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 

- други возила со клипен мотор 
(освен ротационен клипен мо-
тор) со внатрешно согорување 
со палење со помош на свеќич-
ки: 
- со зафатнина на цилиндарот 
што надминува 3000см3,: 
- употребувани 

 
6. за производите од  став (7) точка 3) алинеја 1: 
 

Ре-
ден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 8703 31 90 10 Патнички автомобили и други 

моторни возила главно кон-
струирани за превоз на лица, 
(освен возилата од тарифен број 
8702), вклучувајќи моторни во-
зила за комбиниран превоз на 
лица и стоки (од типот караван, 
комби, итн) и автомобили за тр-
ки: 
- други возила со клипен мотор 
(освен ротационен клипен мо-
тор) со внатрешно согорување 
со палење со помош на компре-
сија (дизел или полудизел): 
- употребувани: 
со зафатнина на цилиндар што 
не надминува 1000 см3 

2. 8703 31 90 90 Патнички автомобили и други 
моторни возила главно кон-
струирани за превоз на лица, 
(освен возилата од тарифен број 
8702), вклучувајќи моторни во-
зила за комбиниран превоз на 
лица и стоки (од типот караван, 
комби, итн) и автомобили за тр-
ки: 
- други возила со клипен мотор 
(освен ротационен клипен мо-
тор) со внатрешно согорување 
со палење со помош на компре-
сија (дизел или полудизел): 
- употребувани: 
- со зафатнина на цилиндар што 
надминува 1000 см3 но не над-
минува 1500 см3, 

 
7. за производите од  став (7) точка 3) алинеја 2: 
 

Ре-
ден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 8703 32 90 10 Патнички автомобили и други 

моторни возила главно констру-
ирани за превоз на лица, (освен 
возилата од тарифен број 8702), 
вклучувајќи моторни возила за 
комбиниран превоз на лица и 
стоки (од типот караван, комби, 
итн) и автомобили за трки: 
- други возила со клипен мотор 
(освен ротационен клипен мо-
тор) со внатрешно согорување 
со палење со помош на компре-
сија (дизел или полудизел): 
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Ре-
ден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 

- со зафатнина на цилиндар што 
надминува 1500 см3 но не над-
минува 2500 см3, 
- употребувани: 
- со зафатнина на цилиндар што 
надминува 1500 см3 но не над-
минува 2000 см3, 

2. 8703 32 90 90 Патнички автомобили и други 
моторни возила главно конструи-
рани за превоз на лица, (освен во-
зилата од тарифен број 8702), 
вклучувајќи моторни возила за 
комбиниран превоз на лица и 
стоки (од типот караван, комби, 
итн) и автомобили за трки: 
- други возила со клипен мотор 
(освен ротационен клипен мо-
тор) со внатрешно согорување 
со палење со помош на компре-
сија (дизел или полудизел): 
- со зафатнина на цилиндар што 
надминува 1500 см3 но не над-
минува 2500 см3, 
- употребувани: 
- со зафатнина на цилиндар што 
надминува 2000 см3 но не над-
минува 2500 см3, 

 
8 . за производите од  став (7) точка 3) алинеја 3: 

Ре-
ден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 8703 33 901 0 Патнички автомобили и други 

моторни возила главно конструи-
рани за превоз на лица, (освен во-
зилата од тарифен број 8702), 
вклучувајќи моторни возила за 
комбиниран превоз на лица и 
стоки (од типот караван, комби, 
итн) и автомобили за трки: 
- други возила со клипен мотор 
(освен ротационен клипен мо-
тор) со внатрешно согорување 
со палење со помош на компре-
сија (дизел или полудизел): 
- со зафатнина на цилиндар што 
надминува 2500 см3  
- употребувани: 
- со зафатнина на цилиндар што 
надминува 2500 см3 но не над-
минува 3000 см3, 

2. 8703 33 90 90 Патнички автомобили и други 
моторни возила главно конструи-
рани за превоз на лица, (освен во-
зилата од тарифен број 8702), 
вклучувајќи моторни возила за 
комбиниран превоз на лица и 
стоки (од типот караван, комби, 
итн) и автомобили за трки: 
- други возила со клипен мотор 
(освен ротационен клипен мо-
тор) со внатрешно согорување 
со палење со помош на компре-
сија (дизел или полудизел): 
- со зафатнина на цилиндар што 
надминува 2500 см3  
- употребувани: 
- со зафатнина на цилиндар што 
надминува 3000 см3, 

9. за производите од  став (7) точка 4) алинеја 1: 
 

Ре-
ден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 8704 21 39 00 Моторни возила за превоз на 

стоки: 
- други со клипен мотор со вна-
трешно согорување на палење 
со помош на компресија (дизел 
и полудизел): 
- со бруто маса што не надми-
нува 5т,  
- друго: 
- со мотор со зафатнина на ци-
линдар што надминува 2500 см3 
употребувани 

2. 8704 21 99 00 Моторни возила за превоз на стоки: 
- други со клипен мотор со вна-
трешно согорување на палење 
со помош на компресија (дизел 
и полудизел): 
- со бруто маса што не надми-
нува 5т: 
- друго: 
- со мотор со зафатнина на цилин-
дар што не надминува 2500 см3 
- употребувани 

 
10. за производите од  став (7) точка 4) алинеја 2: 
 

Ре-
ден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 8704 22 99 00 Моторни возила за превоз на 

стоки: 
- други со клипен мотор со вна-
трешно согорување на палење 
со помош на компресија (дизел 
и полудизел): 
- со бруто маса што надминува 
5т, но не надминува  20т: 
- друго: 
- употребувани 

 
11. за производите од  став (7) точка 4) алинеја 3: 
 

Ре-
ден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 8704 23 99 00 Моторни возила за превоз на 

стоки: 
- други со клипен мотор со вна-
трешно согорување на палење 
со помош на компресија (дизел 
и полудизел): 
- со бруто маса што надминува 
надминува  20т: 
- друго: 
- употребувани 

 
12. за производите од  став (7) точка 5) алинеја 1: 
 

Ре-
ден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 8704 31 39 00 Моторни возила за превоз на 

стоки: 
-други со клипен мотор со вна-
трешно согорување на палење 
со помош на свеќички: 
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Ре-
ден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 

- со бруто маса што не надми-
нува 5т: 
- друго: 
- со мотор со зафатнина на ци-
линдар што надминува 2800 см3 
- употребувани 

2. 8704 31 99 00 Моторни возила за превоз на 
стоки: 
- други со клипен мотор со вна-
трешно согорување на палење 
со помош на свеќички: 
- со бруто маса што не надми-
нува 5т: 
- друго: 
- со мотор со зафатнина на ци-
линдар што не надминува 2800 
см3 
- употребувани 

 
13. за производите од  став (7) точка 5) алинеја 2: 
 

Ре-
ден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 8704 32 99 00 Моторни возила за превоз на 

стоки: 
- други со клипен мотор со вна-
трешно согорување на палење 
со помош на свеќички: 
- со бруто маса што надминува 
5т: 
- друго: 
- употребувани 

 
Член 3 

Надоместокот во смисла на член 183 од Законот се 
пресметува и наплатува при прометот и увозот на про-
изводите кои се распоредуваат во следниве тарифни 
броеви од Царинската тарифа и тоа: 

 
1. за производите од  став (1) алинеја 1: 
 

Ре-
ден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 2402 20 Цигари што содржат тутун 

 
 
2. за производите од  став (1) алинеја 2: 
 

Ре-
ден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската 

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 2402 10 00 00 Пури и цигарилоси и што содр-

жат тутун 
 

Член 4 
Надоместокот во смисла на член 184 од Законот се 

пресметува и наплатува при прометот и увозот на про-
изводите кои се распоредуваат во следниве тарифни 
броеви од Царинската тарифа и тоа: 

1. за производите од став (1) точка 1) алинеја 1: 
 

Ре-
ден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 2710 11 31 00 Масла добиени од нафта и мас-

ла добиени од битуменозни ми-
нерали освен сурови, производи 
на друго место неспоменати 
или опфатени кои содржат по 
маса 70% или повеќе масла од 
нафта или масла добиени од би-
туменозни минерали ако овие 
масла претствуваат основни со-
стојки на овие производи; отпа-
дочни масла: 
- Масла добиени од нафта и 
масла добиени од битуменозни 
минерали освен сурови и произ-
води на друго место неспомена-
ти или опфаени кои содржат по 
маса 70% или повеќе по маса 
масла од нафта или масла доби-
ени од битуменозни минерали 
ако овие масла претствуваат ос-
новни состојки на овие произ-
води освен отпадочни масла; 
Авио-бензин; 

2. 2710 11 51 00 Масла добиени од нафта и мас-
ла добиени од битуменозни ми-
нерали освен сурови, производи 
на друго место неспоменати 
или опфатени кои содржат по 
маса 70% или повеќе масла од 
нафта или масла добиени од би-
туменозни минерали ако овие 
масла претствуваат основни со-
стојки на овие производи; отпа-
дочни масла: 
- Масла добиени од нафта и 
масла добиени од битуменозни 
минерали освен сурови и произ-
води на друго место неспомена-
ти или опфаени кои содржат по 
маса 70% или повеќе по маса 
масла од нафта или масла доби-
ени од битуменозни минерали 
ако овие масла претствуваат ос-
новни состојки на овие произ-
води освен отпадочни масла:  
- што надминува 0,013 г/л: 
- со октански број (Ron) помал 
од 98. 

3. 2710 11 59 00 Масла добиени од нафта и мас-
ла добиени од битуменозни ми-
нерали освен сурови, производи 
на друго место неспоменати 
или опфатени кои содржат по 
маса 70% или повеќе масла од 
нафта или масла добиени од би-
туменозни минерали ако овие 
масла претствуваат основни со-
стојки на овие производи; отпа-
дочни масла: 
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Ре-
ден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 

- Масла добиени од нафта и 
масла добиени од битуменозни 
минерали освен сурови и произ-
води на друго место неспомена-
ти или опфаени кои содржат по 
маса 70% или повеќе по маса 
масла од нафта или масла доби-
ени од битуменозни минерали 
ако овие масла претствуваат ос-
новни состојки на овие произ-
води освен отпадочни масла:  
- Што надминува 0,013 г/л: 
- со октански број (Ron) од 98 
или поголем; 

 
2. за производите од  став (1) точка 1) алинеја 2: 
 

Ре-
ден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 2710 11 41 00 Масла добиени од нафта и мас-

ла добиени од битуменозни ми-
нерали освен сурови, производи 
на друго место неспоменати 
или опфатени кои содржат по 
маса 70% или повеќе масла од 
нафта или масла добиени од би-
туменозни минерали ако овие 
масла претствуваат основни со-
стојки на овие производи; отпа-
дочни масла: 
- Масла добиени од нафта и 
масла добиени од битуменозни 
минерали освен сурови и произ-
води на друго место неспомена-
ти или опфаени кои содржат по 
маса 70% или повеќе по маса 
масла од нафта или масла доби-
ени од битуменозни минерали 
ако овие масла претствуваат ос-
новни состојки на овие произ-
води освен отпадочни масла;  
- Друго со содржина на олово:  
- Што не надминува 0,013 г/л: 
- со октански број (Ron)помал 
од 95 

2. 2710 11 45 00 масла добиени од нафта и масла 
добиени од битуменозни мине-
рали освен сурови, производи 
на друго место неспоменати 
или опфатени кои содржат по 
маса 70% или повеќе масла од 
нафта или масла добиени од би-
туменозни минерали ако овие 
масла претствуваат основни со-
стојки на овие производи; отпа-
дочни масла: 
- Масла добиени од нафта и 
масла добиени од битуменозни 
минерали освен сурови и произ-
води на друго место неспомена-
ти или опфаени кои содржат по 
маса 70% или повеќе по маса 
масла од нафта или масла доби-
ени од битуменозни минерали 
ако овие масла претствуваат ос-
новни состојки на овие произ-
води освен отпадочни масла:  

Ре-
ден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 

- Друго со содржина на олово: 
- Што не надминува 0,013 г/л: 
- со октански број (Ron)помал од 
95 или поголем , но помал од 98.  

3. 2710 11 49 00 Масла добиени од нафта и масла 
добиени од битуменозни минера-
ли освен сурови, производи на 
друго место неспоменати или оп-
фаѕени кои содржат по маса 70% 
или повеќе масла од нафта или 
масла добиени од битуменозни 
минерали ако овие масла прет-
ствуваат основни состојки на овие 
производи; отпадочни масла: 
- Масла добиени од нафта и масла 
добиени од битуменозни минерали 
освен сурови и производи на друго 
место неспоменати или опфаени 
кои содржат по маса 70% или по-
веќе по маса масла од нафта или 
масла добиени од битуменозни ми-
нерали ако овие масла претствува-
ат основни состојки на овие произ-
води освен отпадочни масла: 
- Друго со содржина на олово: 
- Што не надминува 0,013 г/л: 
- со октански број (Ron) од 98 
или поголем. 

 
3. за производите од  став (1) точка 2): 
 

Ре-
ден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 2710 19 41 00 Масла добиени од нафта и масла 

добиени од битуменозни минера-
ли освен сурови, производи на 
друго место неспоменати или оп-
фатени кои содржат по маса 70% 
или повеќе масла од нафта или 
масла добиени од битуменозни 
минерали ако овие масла прет-
ствуваат основни состојки на овие 
производи; отпадочни масла: 
- Масла добиени од нафта и масла 
добиени од битуменозни минерали 
освен сурови и производи на друго 
место неспоменати или опфаени 
кои содржат по маса 70% или по-
веќе по маса масла од нафта или 
масла добиени од битуменозни ми-
нерали ако овие масла претствува-
ат основни состојки на овие произ-
води освен отпадочни масла: 
- Друго: 
- за други намени: 
- со содржина на сулфур што не 
надминува 0,05% по маса. 

2. 2710 19 45 00 Масла добиени од нафта и мас-
ла добиени од битуменозни ми-
нерали освен сурови, производи 
на друго место неспоменати 
или опфаѕени кои содржат по 
маса 70% или повеќе масла од 
нафта или масла добиени од би-
туменозни минерали ако овие 
масла претствуваат основни со-
стојки на овие производи; отпа-
дочни масла: 
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Ре-
ден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 

- Масла добиени од нафта и 
масла добиени од битуменозни 
минерали освен сурови и произ-
води на друго место неспомена-
ти или опфаени кои содржат по 
маса 70% или повеќе по маса 
масла од нафта или масла доби-
ени од битуменозни минерали 
ако овие масла претствуваат ос-
новни состојки на овие произ-
води освен отпадочни масла: 
- Друго: 
- за други намени: 
- со содржина на сулфур што 
надминува 0,05% по маса но не 
надминува 0,2% по маса. 

3. 2710 19 49 10 Масла добиени од нафта и масла 
добиени од битуменозни минера-
ли освен сурови, производи на 
друго место неспоменати или оп-
фаѕени кои содржат по маса 70% 
или повеќе масла од нафта или 
масла добиени од битуменозни 
минерали ако овие масла прет-
ствуваат основни состојки на овие 
производи; отпадочни масла: 
- Масла добиени од нафта и масла 
добиени од битуменозни минерали 
освен сурови и производи на друго 
место неспоменати или опфаени 
кои содржат по маса 70% или по-
веќе по маса масла од нафта или 
масла добиени од битуменозни ми-
нерали ако овие масла претствува-
ат основни состојки на овие произ-
води освен отпадочни масла: 
- Друго: 
- за други намени: 
- со содржина на сулфур што 
надминува 0,2% по маса: 
- со содржина на сулфур што 
надминува 0,2% по маса но не 
надминува 0,3% по маса. 

4. 2710 19 49 90 Масла добиени од нафта и масла 
добиени од битуменозни минера-
ли освен сурови, производи на 
друго место неспоменати или оп-
фаѕени кои содрЖат по маса 70% 
или повеЌе масла од нафта или 
масла добиени од битуменозни 
минерали ако овие масла прет-
ствуваат основни состојки на овие 
производи; отпадочни масла: 
- Масла добиени од нафта и 
масла добиени од битуменозни 
минерали освен сурови и произ-
води на друго место неспомена-
ти или опфаени кои содржат по 
маса 70% или повеќе по маса 
масла од нафта или масла доби-
ени од битуменозни минерали 
ако овие масла претствуваат ос-
новни состојки на овие произ-
води освен отпадочни масла;  
-Друго: 
- за други намени: 
- со содржина на сулфур што 
надминува 0,2% по маса: 
- со содржина на сулфур што 
надминува 0,3% по маса. 

4. за производите од  став (1) точка 3): 
 

Ре-
ден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 2710 19 61 00 Масла добиени од нафта и мас-

ла добиени од битуменозни ми-
нерали освен сурови, производи 
на друго место неспоменати 
или опфатени кои содржат по 
маса 70% или повеќе масла од 
нафта или масла добиени од би-
туменозни минерали ако овие 
масла претствуваат основни со-
стојки на овие производи; отпа-
дочни масла: 
- Масла добиени од нафта и 
масла добиени од битуменозни 
минерали освен сурови и произ-
води на друго место неспомена-
ти или опфаени кои содржат по 
маса 70% или повеќе по маса 
масла од нафта или масла доби-
ени од битуменозни минерали 
ако овие масла претствуваат ос-
новни состојки на овие произ-
води освен отпадочни масла: 
- Друго: 
- за други намени: 
- со содржина на сулфур што не 
надминува 1% по маса. 

2. 2710 19 63 00 Масла добиени од нафта и мас-
ла добиени од битуменозни ми-
нерали освен сурови, производи 
на друго место неспоменати 
или опфатени кои содржат по 
маса 70% или повеќе масла од 
нафта или масла добиени од би-
туменозни минерали ако овие 
масла претствуваат основни со-
стојки на овие производи; отпа-
дочни масла: 
- Масла добиени од нафта и 
масла добиени од битуменозни 
минерали освен сурови и произ-
води на друго место неспомена-
ти или опфаени кои содржат по 
маса 70% или повеќе по маса 
масла од нафта или масла доби-
ени од битуменозни минерали 
ако овие масла претствуваат ос-
новни состојки на овие произ-
води освен отпадочни масла: 
- Друго: 
- за други намени: 
- со содржина на сулфур што 
надминува 1% по маса но нед-
минува 2% по маса. 

3. 2710 19 65 00 Масла добиени од нафта и мас-
ла добиени од битуменозни ми-
нерали освен сурови, производи 
на друго место неспоменати 
или опфаѕени кои содрЖат по 
маса 70% или повеЌе масла од 
нафта или масла добиени од би-
туменозни минерали ако овие 
масла претствуваат основни со-
стојки на овие производи; отпа-
дочни масла: 
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Ре-
ден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 

- Масла добиени од нафта и 
масла добиени од битуменозни 
минерали освен сурови и произ-
води на друго место неспомена-
ти или опфаени кои содржат по 
маса 70% или повеќе по маса 
масла од нафта или масла доби-
ени од битуменозни минерали 
ако овие масла претствуваат ос-
новни состојки на овие произ-
води освен отпадочни масла: 
- Друго: 
- за други намени: 
- со содржина на сулфур по ма-
са што надминува 2% но не 
надминува 2,8% по маса. 

4. 2710 19 69 00 Масла добиени од нафта и мас-
ла добиени од битуменозни ми-
нерали освен сурови, производи 
на друго место неспоменати 
или опфатени кои содржат по 
маса 70% или повеќе масла од 
нафта или масла добиени од би-
туменозни минерали ако овие 
масла претствуваат основни со-
стојки на овие производи; отпа-
дочни масла: 
- Масла добиени од нафта и 
масла добиени од битуменозни 
минерали освен сурови и произ-
води на друго место неспомена-
ти или опфаени кои содржат по 
маса 70% или повеќе по маса 
масла од нафта или масла доби-
ени од битуменозни минерали 
ако овие масла претствуваат ос-
новни состојки на овие произ-
води освен отпадочни масла: 
- Друго; 
- за други намени: 
- со содржина на сулфур што 
надминува 2,8% по маса. 

 
Член 5 

Надоместокот во смисла на член 185 став 1 од Зако-
нот за пластика и пластични производи се пресметува 
и наплатува при промет и увоз на производите кои се 
распоредуваат во следниве тарифни броеви од Царин-
ската тарифа:  

 
Ре-
ден 
број 

Тарифна  
ознака 

Наименување на стоките според 
Номенклатурата на царинската  

тарифа 
(1) (2) (3) 
1. 3923 21 Вреќи и кеси од полимери на 

етилен 
2. 3923 29 Вреќи и кеси од други пластич-

ни маси 
 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�, а ќе се применува од 01.01.2006 година. 

 
         Бр. 19-3203/1                    Претседател на Владата 
1 септември 2005 година   на Република Македонија, 
             Скопје              д-р Владо Бучковски, с.р. 

1014. 
Врз основа на член 125 од Законот за заштита на 

децата (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 98/00, 17/03 и 65/04), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 1.09.2005 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ НА НАПЛАТА НА ИЗНОСОТ  
ЗА �ДЕТСКА НЕДЕЛА� ВО ВРЕМЕТО  

ОД 3 ДО 9.10.2005 ГОДИНА 
 

Член 1 
За време на траењето на �Детска недела� се плаќа 

посебен износ: 
1. На секој продаден влезен билет за театар, кино, 

уметничка изложба и други културни манифестации - 
5,00 денари; 

2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот соо-
браќај, освен на печатени работи - 2,00 денари; 

3. На секој влезен билет на спортски натпревари и 
други спортски приредби - 5,00 денари; 

4. На секој продаден возен билет во железничкиот и 
автобускиот (меѓународниот) сообраќај - 5,00 денари; 

5. На секој продаден возен билет во авионскиот со-
обраќај - 50,00 денари; 

6. На секој продаден музички компакт диск и видеока-
сета - 5,00 денари. 
Од плаќањето на износот од став 1, точка 1 на овој 

член, се исклучуваат изложбите, приредбите и другите 
културни манифестации организирани од страна на 
ученици и студенти во јавни установи. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 19-3221/1                    Претседател на Владата 

1 септември 2005 година       на Република Македонија, 
       Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1015. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 50/00, 12/03 и 55/05), а во врска 
со членовите 383, став 1, точка 2 и 416 од Законот за 
трговските друштва (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 28/04), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 29.08.2005 година, доне-
се 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И 
ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2004 ГОДИНА 
НА АД �ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА�  

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ 
 
1. Владата на Република Македонија ги одобрува 

Годишната сметка и Извештајот за работењето во 2004 
година на АД �Електростопанство на Македонија� во 
државна сопственост - Скопје УО. бр. 02-1074/6/2 и 
УО. бр. 02-1074/6/3 од 25.02.2005 година, усвоени од 
Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на соста-
нокот, одржан на 25.02.2005 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
Бр. 19-2460/1                       Претседател на Владата 

29 август 2005 година            на Република Македонија, 
     Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 
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1016. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 50/00, 12/03 и 55/05), а во врска со 
членовите 383, став 1, точка 2 и 416 од Законот за тргов-
ските друштва (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 28/04), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29.08.2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПОРЕД НА НЕТО ДОБИВКАТА ОСТВАРЕНА 
ПО ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2004 ГОДИНА НА 
АД �ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА�  

ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ 
 
1. По Годишната сметка за 2004 година, АД �Електро-

стопанство на Македонија� во државна сопственост, 
Скопје оствари нето добивка во износ од 402.520.089,00 
денари и да се распореди на следниот начин: 

- 15% од нето добивката или износ од 60.378.013,00 
денари да се распореди за задолжителна општа резерва 
(општ резервен фонд) на Друштвото, кое е согласно 
одредбите на член 485 од Законот за трговските друштва; 

- остатокот во износ од 342.142.076,00 денари оста-
нува во евиденција на АД �Електростопанство на Ма-
кедонија� во државна сопственост, Скопје како нерас-
пределена добивка. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

 
Бр. 19-2460/2                      Претседател на Владата 

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

___________ 
1017. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за 

забавните игри (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 1.09.2005 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 23-3925/1 ОД 8.11.2004 ГОДИНА ИЗДАДЕНА 
НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ИГРИ НА СРЕЌА, 
ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ �МАКТРИКС� 
УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ ОХРИД ЗА ПОСТОЈАНО 
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА 
ВО АВТОМАТ КЛУБОТ ШТО СЕ НАОЃА НА УЛ. 
�МАКЕДОНСКИ ПРОСВЕТИТЕЛИ�  ББ ВО ОХРИД 

 
1. Во Лиценцата под бр. 23-3925/1 од 8.11.2004 го-

дина издадена на Трговското друштво за игри на среќа, 
производство, трговија и услуги �МАКТРИКС� увоз-
извоз ДООЕЛ Охрид за постојано приредување на по-
себни игри на среќа во автомат клубот, во точката 3 
бројот �20� се заменува со бројот �15�. 

2. Оваа лиценца се објавува во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

 
  Бр. 19-3154/1                     Претседател на Владата  

1 септември 2005 година       на Република Македонија, 
      Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 

 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1018. 
Врз основа на член 132 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03, 85/03 и 
96/04), Комисијата за хартии од вредност, на седницата 
одржана на 30.08.2005 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на Стеван Шап-

чески, дипломиран правник од Скопје, ул. �Иво Лола 
Рибар� бр. 72-2/4, со ЕМБГ 2507962450096 за директор 

на Централниот депозитар за хартии од вредност АД 
Скопје со седиште на ул. �Кузман Јосифовски-Питу� 
бр. 1, Скопје. 

2. Согласноста за именување на Стеван Шапчески за 
директор на Централниот депозитар за хартии од вредност 
АД Скопје се дава за период од 4 (четири) години, согласно 
утврдениот мандат во Одлука на Управниот одбор на 
ЦДХВ АД Скопје за овластување на член на Управниот од-
бор да го застапува Централниот депозитар за хартии од 
вредност АД Скопје бр. 32/2005 од 08.07.2005 година. 

3. Согласноста за именување на Стеван Шапчески 
за директор на Централниот депозитар за хартии од 
вредност АД Скопје престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова решение, доколку 
лицето од точка 1 на ова решение биде разрешено од 
функцијата директор на Централниот депозитар за хар-
тии од вредност АД Скопје. 

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

 
 Бр. 08-1612/3             Комисија за хартии од вредност 

30 август 2005 година                     Претседател, 
     Скопје                    проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1019. 
Врз основа на член 51 од Законот за енергетика 

(�Службен весник на РМ� бр 47/97, 40/99, 98/00, 94/02, 
38/03 и 40/05), Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија на седницата одржана на 6 
септември 2005 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО НАФТА 

И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
 

1. На �Лукоил Македонија� ДООЕЛ Скопје му сe 
издава лиценца за вршење на енергетската дејност тр-
говија со нафта и нафтени деривати. 

 2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во 
вршењето на енергетската дејност трговија со нафта и на-
фтени деривати се утврдени во Прилог 1, �Лиценца за вр-
шење на енергетската дејност трговија со нафта и нафте-
ни деривати� кој што е составен дел на оваа одлука.  

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

 
   Бр. 02-909/1                        Претседател,  

6 септември 2005 година            Славе Ивановски, с.р. 
      Скопје 
 
Прилог 1  
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА 

СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија со нафта и нафтени деривати и 

услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, ул. 
Булевар Партизански одреди бр.18, 1000 Скопје, Ре-
публика Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата  
   Трговија со нафта и нафтени деривати 
 
3. датум на издавање на лиценцата:  
    06 септември 2005 година 
 
4. период на важење на лиценцата:   
    10 години 
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5. датум до кога важи лиценцата:  
    06 септември 2015 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
    НД-02.03.1/05 
 
7. Број на деловниот субјект - 5993539 
  
8. Единствен даночен број - 403005551138 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на 

дејноста трговија со нафта и нафтени деривати на големо.  
Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 

се смета купување нафта и  нафтени деривати заради 
натамошна продажба на трговците, преработувачите  и 
големите потрошувачи во земјата и странство.  

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инсталациите 

- за вршење на енергетската дејност ќе се користи 
складот за нафтени деривати кој што се наоѓа на ул. 
Брегалничка б.б., во комплексот Триаголник �Штип, со 
вкупно четири резервоари со поединечна зафатнина од 
по 1320 м3 или со вкупна зафатнина од 5280 м3.  

- Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши тргови-
јата со нафта и нафтени деривати во секое време да ги 
исполнуваат пропишаните минимално-техничките ус-
лови за вршење на дејноста.   

- Носителот на лиценцата е должен во секое време 
да поседува или да има обезбедено право на користење 
на склад во кој се складираат нафтените деривати, со 
капацитет определен со прописите со кои се уредува 
трговијата на големо со нафта и нафтени деривати.  

- Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот  капацитет за складирање на на-
фтените деривати, најдоцна во рок од 30 дена по наста-
ната промена.    

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста трговија на големо со нафта и нафтени де-

ривати носителот на лиценцата може да ја врши на те-
риторијата на Република Македонија и со странство.  

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со нафта 

и нафтени деривати, 
- обезбеди нафтата и нафтените деривати со кои вр-

ши трговија да ги исполнуваат пропишаните норми за 
квалитетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршењето на трговијата со на-
фта и нафтени деривати, заштита на конкуренцијата, за-
штита на потрошувачите, заштита на животната среди-
на, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема; 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за условите, начинот и постапката за издавање, 
менување и одземање нa лиценци за вршење на енер-
гетски дејности. 

 
13. Обврска за  поседување на  раздвоени сме-

тки, забрана за меѓу-субвенционирање  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капита-
лот, приходите и расходите со резултатите од работење-
то, како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извештаи. 
 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за финанси-
ското и деловното работење во претходната година (из-
вештајна година).   
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. набавки и продажби на нафта и нафтени дерива-

ти во текот на извештајна година, презентирани соглас-
но Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца; 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:  
- биланс на состојба и биланс на успех,  
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови,  
- применетите сметководствени политики,  
- други објаснувачки белешки подготвени во соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди, и  
- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценца; 
3. превземени мерки во текот на извештајна година, за: 
- заштита на опремата и објектите од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- заштита при  работа; 
- обука и стручно усовршување на  вработените заради 

сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста; 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето; 
- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење; 
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на дејноста; 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба; 

4. извршување на програма за ремонти во извештај-
на година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни орга-
ни, со приложени фотокопии на записниците, извештаи-
те и решенијата од извршените надзори и контроли; 

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; 

8. бизнис план за тековната година. 
 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика да доставува месечни изве-
штаи за набавки и продажби на нафта и нафтени дери-
вати презентирани согласно Табелата 1, која е соста-
вен дел на оваа лиценца.  

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува 
Регулаторната комисија за енергетика за сите околно-
сти, настани и промени кои што имаат или би можеле 
да имаат влијание врз вршењето на дејноста.  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да доставува и 
други податоци во врска со вршењето на дејноста. 
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16. Обврска за овозможување на пристап до обје-
ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

на сопственост односно правото на користење врз обје-
ктите и постројките со кои се врши дејноста за која 
што е издадена лиценцата. 

- Во случај на неисполнување на обврската од прет-
ходната алинеа, а согласно точка 8 алинеа 2 од оваа ли-
ценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе отпоч-
не постапка за одземање на лиценцата.  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да овозможи не-
посреден увид од страна на Регулаторната комисија во 
вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата,  
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување и одземање нa лиценци за вршење на енергет-
ски дејности. 

 
18. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

  
19. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
17. Обврска за склучување на соодветни догово-

ри заради вршење на дејноста 
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности.  

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика најдоцна до еден месец пред 
истекот на договорот за  право на користење врз обје-
ктите и постројките со кои се врши дејноста за која 
што е издадена лиценцата, да достави договори однос-
но други правни акти од кои може да се утврди правото  
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1020. 
Врз основа на член 51 од Законот за енергетика 

(�Службен весник на РМ� бр 47/97, 40/99, 98/00, 94/02, 
38/03 и 40/05), Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија на седницата одржана на 6 
септември 2005 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ НА НАФТА 

И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
 

1. На �Лукоил Македонија� ДООЕЛ Скопје му сe 
издава лиценца за вршење на енергетската дејност 
складирање на нафта и нафтени деривати. 

 2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност складирање на 
нафта и нафтени деривати се утврдени во Прилог 1, 
�Лиценца за вршење на енергетската дејност складира-
ње на нафта и нафтени деривати� кој што е составен 
дел на оваа одлука.  

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

 
   Бр. 02-908/1              Претседател,  

6 септември 2005 година            Славе Ивановски, с.р. 
      Скопје 
 
Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ 
СКЛАДИРАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за трговија на нафта и нафтени деривати и 

услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 
Бул.Партизански одреди бр.18 1000 Скопје, Република 
Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата  
   Складирање на нафтени деривати 
 
3. датум на издавање на лиценцата:  
    06 септември 2005 година 
 
4. период на важење на лиценцата:   
    10 години 
 
5. датум до кога важи лиценцата:  
    06 септември 2015 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца 
    НД-01.04.1/05 
 
7. Број на деловниот субјект - 5993539 
  
8. Единствен даночен број - 403005551138 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста складирање на нафтени деривати.  
Како енергетска дејност складирање на нафтени де-

ривати, во смисла на оваа лиценца се смета растовару-
вање на нафтени деривати од авто и/или железнички 
цистерни и складирање во соодветни складови (резер-

воари), како и утовар на нафтените деривати од скла-
довите во авто и/или железнички цистерни, за потреби-
те на трети лица.   

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инсталациите 

- за вршење на енергетската дејност ќе се користи 
складот за нафтени деривати кој што се наоѓа на ул. 
Брегалничка б.б., во комплексот Триаголник �Штип, со 
вкупно четири резервоари со поединечна зафатнина од 
по 1320 м3 или со вкупна зафатнина од 5280 м3 и ги има 
следните карактеристики:  

- Резервоарите се сместени во бетонски заштитни 
базени.  

- Растоварот и утоварот на нафтените деривати во и од 
резервоарите се врши преку преточувалиштето на автоци-
стерни, претоварната пумпна станица и цевната мрежа. 

- Постапката на истовар, утовар и складирање на 
нафтените деривати се следи и командува компјутер-
ски од диспечерскиот центар во складот.  

- Во складот постои современ систем за ладење и 
заштита од пожари.  

- Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши тргови-
јата со нафта и нафтени деривати во секое време да ги 
исполнуваат пропишаните минимално-техничките ус-
лови за вршење на дејноста.   

- Носителот на лиценцата е должен во секое време 
да поседува или да има обезбедено право на користење 
на склад во кој се складираат нафтените деривати, со 
капацитет определен со прописите со кои се уредува 
трговијата на големо со нафта и нафтени деривати.  

- Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регу-
латорната комисија за енергетика за секоја промена на рас-
положивиот  капацитет за складирање на нафтените дери-
вати, најдоцна во рок од 30 дена по настаната промена.    

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста складирање на нафтени деривати носите-

лот на лиценцата може да ја врши за корисници од Ре-
публика Македонија. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно складирање на на-

фтени деривати; 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на вршењето на складирање на  
нафтени деривати, заштита на конкуренцијата, заштита 
на животната средина, животот и здравјето на луѓето и 
заштита при работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема; 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги 
пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енер-
гетика во согласност со закон, а особено Правилникот за 
условите, начинот и постапката за издавање, менување и 
одземање нa лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
13. Обврска за  поседување на  раздвоени сме-

тки, забрана за меѓу-субвенционирање  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  
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- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извештаи. 
  
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за финанси-
ското и деловното работење во претходната година (из-
вештајна година).   
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. извршени услуги на складирање на нафтени де-

ривати во текот на извештајна година, по вид на дери-
ват и корисник на услуга. 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:  
- биланс на состојба и биланс на успех,  
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови,  
- применетите сметководствени политики,  
- други објаснувачки белешки подготвени во соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди, и  
- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценца; 
3. превземени мерки во текот на извештајна година, за: 
- заштита на опремата и објектите од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- заштита при  работа; 
- обука и стручно усовршување на  вработените зара-

ди сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста; 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето; 
- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење; 
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на дејноста; 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба; 

4. извршување на програма за ремонти во извештај-
на година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни орга-
ни, со приложени фотокопии на записниците, извештаи-
те и решенијата од извршените надзори и контроли;  

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; 

8. бизнис план за тековната година. 
 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да доставува и 
други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува 
Регулаторната комисија за енергетика за сите околно-
сти, настани и промени кои што имаат или би можеле 
да имаат влијание врз вршењето на дејноста.  

16. Обврска овозможување на пристап до обје-
ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да овозможи не-
посреден увид од страна на Регулаторната комисија во 
вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата,  
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување и одземање нa лиценци за вршење на енергет-
ски дејности. 

 
17. Обврска за склучување на соодветни догово-

ри заради вршење на дејноста 
- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-

та комисија за енергетика најдоцна до еден месец пред 
истекот на договорот за  право на користење врз обје-
ктите и постројките со кои се врши дејноста за која 
што е издадена лиценцата, да достави договори однос-
но други правни акти од кои може да се утврди право-
то на сопственост односно правото на користење врз 
објектите и постројките со кои се врши дејноста за која 
што е издадена лиценцата. 

- Во случај на неисполнување на обврската од прет-
ходната алинеа, а согласно точка 8 алинеа 2 од оваа ли-
ценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе отпоч-
не постапка за одземање на лиценцата.  

 
18. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
19. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности.  
_______________________________________________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
 
Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-

бивка (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002 и 51/2003), Државниот завод за статистика го 
утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2005 ГОДИНА 

 
Движењето на цените на мало во Република Маке-

донија во периодот јануари-август 2005 година во од-
нос на просечните цени на мало во 2004 година изнесува 
1,4%. 

 
                                            Директор, 

                   Катерина Костадинова-Даскаловска, с.р.  
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   Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

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

 
 
 


