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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
825. 

Врз основа на член 32 од Законот за установите 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/05 
и 120/05), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 7.04.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВ-
НАТА УСТАНОВА ЗА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ЗА ПОТ-
РЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ,  

КЛИНИКИ И ИНСТИТУТИ СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на 

Јавната установа за заеднички работи за потребите на 
јавните здравствени установи, клиники и институти 
Скопје бр. 0101-610/5 од 25.03.2008 година, донесен од 
Управниот одбор на оваа јавна установа, на седницата 
одржана на 30.11.2007 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
 
       Бр. 19-806/1                   Заменик на претседателот 
7 април 2008  година              на Владата на Република 
           Скопје                                Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
826. 

Врз основа на член 383, став 1, точка 2), од Законот за 
трговските друштва (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 28/04, 84/05 и 25/07), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8.04.2008 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И 
ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО 
РАБОТЕЊЕ НА АД „МЕПСО“ ЗА ПЕРИОД ОД 

1.01. ДО 31.12.2007 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка и 

Годишниот извештај за финансиското работење на АД 
„МЕПСО“ за период од 1.01. до 31.12.2007 година, УО. 
бр. 1320/3-1 од 26.02.2008 година, усвоени од Управни-
от одбор на ова акционерско друштво, на седницата 
одржана на 26.02.2008 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
 
       Бр. 19-1500/1                    Заменик на претседателот 
 8 април 2008  година             на Владата на Република 
           Скопје                               Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
827. 

Врз основа на член 11 став 7 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСВОЈУВА-
ЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА НА 
ЈПАУ „МАКЕДОНИЈА“ – СКОПЈЕ ЗА 2008  ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

дополнување на Одлуката за усвојување на Инвестици-
оната програма на ЈПАУ „Македонија“ – Скопје за 
2008 година бр. 02-293/11 од 05.03.2008 година, доне-
сена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на 
седницата, одржана на 27.02.2008 година. 

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

 
Бр. 19-1569/1                   Заменик на претседателот 

7 април 2008 година                на Владата на Република 
     Скопје                                 Македонија,  
                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
828. 

Врз основа на член 9 од Законот за стопанисување 
со станбен и деловен простор на Република Македони-
ја (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 
2/94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 8.04.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПА-
НИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2008 ГОДИНА   

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Финанси-

скиот план на Јавното претпријатие за стопанисување 
со станбен и деловен простор на Република Македони-
ја за 2008 година, бр. 02-4387/6 од 17.03.2008 година, 
донесен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, 
на седницата одржана на 17.03.2008 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
 
       Бр. 19-1821/1                   Заменик на претседателот 
 8 април 2008  година             на Владата на Република 
           Скопје                              Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
829. 

Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните 
заедници (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУ-
ВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВА-
ЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА “БОГОВИЊЕ“ 

С. БОГОВИЊЕ, ОПШТИНА БОГОВИЊЕ  
Член 1 

Со оваа одлука на Водната заедница “Боговиње“ од 
с. Боговиње, општина Боговиње, се пренесува на кори-
стење и управување инфраструктурата на каналската 
мрежа за наводнување, како независен хидромелиорати-
вен систем, со која е опфатена мрежата за наводнување 
на територијата на оваа водна заедница за наводнување 
на земјоделско земјиште од 550ха и која претставува хи-
дротехничка целина за хидромелиоративната единица 
врз основа на прегледна карта и тоа: 

- две зафатни места (водозафати), точки за снабдува-
ње од реката Боговинска Река; 

- главен канал (ГК-1) дел бетонски во должина од 
1050м. и дел земјен во должина од 520м., трапезен, со 
профил – димензии 40/50/80 и со пропусна моќ од 
120л/сек.; 

- главен канал (ГК-2) дел бетонски во должина од 
3250м., трапезен, со профил – димензии 40/60/110 и  дел 
земјен во должина од 3100м., трапезен, со профил – ди-
мензии 50/60/100 и со пропусна моќ од 300л/сек.; 

- разводна мрежа од (10) бетонски канали, трапезни, 
со вкупна должина од 3000м., со профил-димензии 
30/40/70 и со пропусна моќ од 80-100л/сек., и (2) земјани 
канали, трапезни, со вкупна должина од 11.400м., со 
профил-димензии од 60/60/110 до 30/40/70 и со пропус-
на моќ од 80-100л/сек. 
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Член 2 
Пренесувањето во владение на водната заедница на 

инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 
60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфрастру-
ктурата за наводнување на водните заедници, што со ре-
шение ја формира министерот за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
     Бр. 19-1948/1                  Заменик на претседателот 
7 април 2008 година               на Владата на Република 
          Скопје                               Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
830. 

Врз основа на член 70, став 1 од Законот за водните 
заедници (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 51/03, 95/05 и 113/07), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУ-
ВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАВОДНУВА-
ЊЕ НА ВОДНАТА ЗАЕДНИЦА “ПАЛИКУРА“ 

С. ПАЛИКУРА, ОПШТИНА РОСОМАН 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Водната заедница “Паликура“ од 

с. Паликура, општина Росоман, се пренесува на користе-
ње и управување дел од инфраструктурата на разводната 
мрежа за наводнување од Хидромелиоративниот систем 
„Тиквеш“, со која е опфатена мрежата за наводнување 
на територијата на оваа водна заедница како површина 
на земјоделско земјиште од 317ха и која претставува хи-
дро техничка целина за хидромелиоративната единица 
врз основа на прегледна карта и тоа: 

- шест зафатни места (водозафати), од главниот ка-
нал 2 (GK-2): (1) на Разводниот вод-2 (RV-2); (2) на раз-
водниот вод-3 (RV-3); (3) на Разводниот вод-4 (RV-4); 
(4) на Разводниот вод-5 (RV-5); (5) на Разводниот вод-6 
(PV-6); и (6) на самостоен вод-7 (SV-7) за зафаќање на 
вода за наводнување од групниот канал (GK-2); и 

- разводна мрежа за наводнување со должина од 
12.221 метри цевковод од типот “АС“ (азбестоцементен) 
и со дијаметар (профил) на цевките од Ф-500 до Ф-125. 

 
Член 2 

Пренесувањето во владение на водната заедница на 
инфраструктурата од членот 1 од оваа одлука, во рок од 
60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
ќе го изврши Комисијата за пренесување на инфрастру-
ктурата за наводнување на водните заедници, што со ре-
шение ја формира министерот за земјоделство, шумарс-
тво и водостопанство. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
      Бр. 19-1951/1                    Заменик на претседателот 
7 април 2008 година               на Владата на Република 
           Скопје                               Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
831. 

Врз основа на член 9 од Законот за јавните прет-
пријатија (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 7.04.2008 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ  
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА 

 
Член 1 

Во Одлуката за основање Јавно претпријатие „Стре-
жево“ – Битола (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 90/01 и 31/06), во член 2 став 1 по алинејата 
6 се додава нова алинеја 7 која гласи: 

„-05.0 Улов на риби, одгледување на риби и услужни 
активности во рибарството“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во “Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
     Бр. 19-1987/1                   Заменик на претседателот 
7 април 2008 година               на Владата на Република 
         Скопје                               Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
832. 

Врз оснoва на член 11 точка 1 од Законот за јавните 
претпријатија (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
7.04.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА  СТАТУТОТ НА  
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА 

 
Член1 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на 
Јавното претпријатие „Стрежево“ – Битола, бр. 02-275/2 
од 6.03.2008 година, донесен од Управниот одбор на 
ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 
6.03.2008 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
 
     Бр. 19-1987/2                  Заменик на претседателот 
7 април 2008 година               на Владата на Република 
          Скопје                               Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
833. 

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 
5/03 и 58/06), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖ-
БОВНА АКТИВНОСТ ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА  

ГЕРМАНИЈА 
 
1. За учество во НАТО/ПзМ вежбовната активност 

„Combined endeavour-08“, (во натамошниот текст: веж-
бовната активност), која ќе се одржи во Баумхолдер, Со-
јузна Република Германија, во периодот од 29.04.2008 
до 15.05.2008 година, се испраќа единица на Армијата 
на Република Македонија, во состав од 22 (дваесет и 
два) припадника на постојаниот состав на Армијата на 
Република Македонија, офицери и подофицери. 

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност, делумно ќе ги обезбеди Министерс-
твото за одбрана, а делумно Амбасадата на Соединети-
те Американски Држави во Република Македонија. 
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3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството 
за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
      Бр. 19-2003/1                     Заменик на претседателот 
7 април 2008 година                на Владата на Република  
          Скопје                                         Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 
 
 
 
 
 

_________________
834. 

Врз основа на член 11, точка 3 од Законот за безбедност во железничкиот сообраќај („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 40/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 
7.04.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МРЕЖАТА НА ГЛАВНИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРУГИ И ДРУГИ 
ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРУГИ, НИВНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА, КАКО И ОЗНАКИТЕ 
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      Бр. 19-2019/1                                                                            Заменик на претседателот 
7 април 2008 година                                                                   на Владата на Република 
        Скопје                                            Македонија,   
                                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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835. 
Врз основа на член 11-а од Законот за културата 

(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 
49/03, 82/05 и 24/07), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 8.04.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТИТУЛА АМБАСАДОР НА 
КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО РЕПУБЛИКА ЧЕШКА 
 
1. Со ова решение на Иво Трајков истакнат и меѓу-

народно афирмиран и признат македонски филмски и 
телевизиски режисер, сценарист и продуцент му се до-
делува титула амбасадор на културата на Република 
Македонија во Република Чешка. 

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

 
     Бр. 19-1862/1                    Заменик на претседателот  
8 април 2008 година                на Владата на Република 

    Скопје                             Македонија, 
                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
836. 

Врз основа на член 11-а од Законот за културата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 
49/03, 82/05 и 24/07), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 7.04.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТИТУЛА АМБАСАДОР НА 
КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО  

РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 
 
1. Со ова решение на Благој Нацоски истакнат и ме-

ѓународно афирмиран и признат македонски оперски 
уметник му се доделува титула амбасадор на културата 
на Република Македонија во Република Италија. 

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

 
       Бр. 19-1863/1                     Заменик на претседателот 
8 април 2008 година                 на Владата на Република  
          Скопје                                         Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
837. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 
и 19/08), а во врска со член 6 од Рамковната спогодба 
меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата 
на Европските заедници за правилата за соработка во 
врска со финансиската помош на ЕЗ за Република Ма-
кедонија во рамките на спроведувањето на помошта 
според Инструментот за претпристапна помош (ИПА) 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
18/08), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 7.04.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НАДЛЕЖЕН КООРДИНА-
ТОР ЗА АКРЕДИТАЦИЈА ВО СИСТЕМОТ НА ДЕ-
ЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТПРИ-
СТАПНИТЕ  ФОНДОВИ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

1. За Надлежен координатор за акредитација во си-
стемот на децентрализирано управување со претпри-
стапните фондови од Европската унија за Република 
Македонија се именува д-р Трајко Славески министер 
за финансии. 

2. Со влегувањето во сила на ова решение преста-
нува да важи Решението за именување на Надлежен ко-
ординатор за акредитација во системот на децентрали-
зирано управување со претпристапните фондови од 
Европската Унија за Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 18/07). 

3. Ова решение  влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 19-1900/2                   Заменик на претседателот  

7 април 2008 година               на Владата на Република 
     Скопје                                 Македонија,  
                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
838. 

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 
и 19/08), а во врска со член 6 од Рамковната спогодба 
меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата 
на Европските заедници за правилата за соработка во 
врска со финансиската помош на ЕЗ за Република Ма-
кедонија во рамките на спроведувањето на помошта 
според Инструментот за претпристапна помош (ИПА) 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
18/08), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 7.04.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ РАКОВОДИТЕЛ НА НАЦИО-
НАЛНИОТ ФОНД ВО СИСТЕМОТ НА ДЕЦЕНТ-
РАЛИЗИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТПРИСТАП-
НИТЕ ФОНДОВИ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За раководител на Националниот фонд во систе-

мот на децентрализирано управување со претпристап-
ните фондови од Европската унија за Република Маке-
донија, се именува Наташа Михаилова, од Секторот за 
трезор во Министерството за финансии. 

2. Со влегувањето во сила на ова решение преста-
нува да важи Решението за именување на раководител 
на Националниот фонд во системот на децентрализира-
но управување со претпристапните фондови од Европ-
ската унија за Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 18/07). 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
      Бр. 19-2080/1                    Заменик на претседателот 
7 април 2008 година               на Владата на Република 
           Скопје                                        Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
839. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 7.04.2008 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО ИГРАЧНИЦА (КАЗИНО) 

 
1. Лиценца за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во играчница (казино) се издава на 
Друштвото за производство, услуги и трговија „Гло-
бус“ ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија, за време од 6 
(шест) години. 
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2. Приредувањето на посебните игри на среќа ќе се 
врши во играчница (казино) што се наоѓа на ул. „Маршал 
Тито“, во угостителскиот објект Атлантик во Стар До-
јран. 

3. Во играчницата (казино), корисникот на Лицен-
цата за приредување на посебните игри на среќа, ќе по-
стави 80 (осумдесет) автомати за игри на среќа. 

Уплатата и добивките во играчницата ќе се врши во 
домашна или странска валута. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 520.000 евра, во 
денарска противвредност по среден курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 260.000 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае Лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точ-
ка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 4, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на Лиценцата е должен претходно да 
побара одобрение од Министерството за финансии за 
секоја промена на основната главнина поголема од 
20% и за идентитетот на лицата кои се сопственици на 
трговското друштво. 

8. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, алинеја 1. 

9. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. 19-1931/1                     Заменик на претседателот  

7 април 2008 година               на Владата на Република 
    Скопје                                Македонија, 
                                     м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
840. 

 Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за 
енергетика („Службен весник на РМ” бр. 63/06 и 
36/07), член 28 од Законот за акцизите („Службен вес-
ник на РМ” бр. 32/01, 50/01, 52/01 , 45/02, 98/02, 24/03, 
96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на 
додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 
59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за жи-
вотната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, на седницата одржана на 14.04.2008 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
Претпријатијата кои произведуваат деривати од на-

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

 
а) Моторни бензини                ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)          до 31,076 
- ЕУРОСУПЕР - 95             до 31,231 
- ЕУРОСУПЕР - 98           до 32,132 
   
б) Дизел гориво                 ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)                 до 38,083 
   
в) Масло за горење                ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ)                до 37,603 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)              до 37,945 
   
г) Мазут                    ден/кг 
- М-2               до 22,798 

 
Член 2 

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

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

   
а) Моторни бензини                ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)              до 70,00 
- ЕУРОСУПЕР - 95                до 67,00 
- ЕУРОСУПЕР - 98               до 68,00 
  
б) Дизел гориво                 ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)              до 64,00 
   
в) Масло за горење                 ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ)               до 52,50 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)              до 53,00 
   
г) Мазут                    ден/кг 
- М-2               до 27,551 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од 
групите на цени определени согласно оваа одлука. 
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 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-2, важат франко пумпна станица, а цената на мазу-
тот М-2 важи франко производител во земјата. 

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

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

Член 3 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини                ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)              до 0,150 
- ЕУРОСУПЕР - 95               до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР - 98               до 0,080 
   
б) Дизел гориво                      ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)              до 0,030 
   
в) Масло за горење                ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ)               до 0,040 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)             до 0,040 
   
г) Мазут                    ден/кг 
- М-2                   до 0,050 

 
Член 4 

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

 
а) Моторни бензини                ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)          до 24,396 
- ЕУРОСУПЕР - 95           до 21,769 
- ЕУРОСУПЕР - 98                  до 21,715 
   
б) Дизел гориво                 ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)          до 12,425 
   
в) Масло за горење                ден/лит 
- екстра лесно (ЕЛ)               до 3,149 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)              до 3,230 
   
г) Мазут                    ден/кг 
- М-2                   до 0,100 

 
Член 5 

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

 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот  на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 00,01 часот на 
15.04.2008 година. 
 
        Бр. 02-723/1 
14 април 2008 година             Претседател,  
           Скопје                Славе Ивановски, с.р. 

___________ 
841. 

Врз основа на член 19, алинеа 6 од Законот за енер-
гетика („Службен весник на РМ” бр.63/06 и 36/07), а во 
врска со член 6 од Тарифниот систем за продажба на 
природен гас на тарифни потрошувачи („Службен вес-
ник на РМ” бр. 94/05), Регулаторната комисија за енер-
гетика на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 14 април 2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 
ПРИРОДЕН ГАС ВО ВТОРИОТ КВАРТАЛ ОД 

2008 ГОДИНА 
 

Член 1 
Продажната цена на природниот гас во вториот 

квартал од 2008 година се определува да изнесува 
17,0065 ден/нм3. 

Во продажната цена на природниот гас од ставот 1 
на овој член, содржани се трошоците сврзани со наба-
вката на природниот гас (набавна цена) во износ од 
16,8288 ден/нм3 и цена за трговија и снабдување на та-
рифните потрошувачи непосредно приклучени на си-
стемот за пренос на природен гас во износ од 0,1777 
ден/нм3. 

Во продажната цена од став 1 на овој член, не  е 
содржана цената  за  пренос и управување со системот 
за пренос на природниот гас во износ од 2,2170 
ден/нм3, која тарифниот потрошувач непосредно прик-
лучен на системот за пренос е должен да ја плати за вр-
шењето на овие услуги. 

Во продажната цена од став 1 на овој член и во це-
ната за преносот и управување со системот за пренос 
на природниот гас од став 3 на овој член, не  е содржан 
и данокот на додадена вредност во вкупен износ од  
3,4602 ден/нм3. 

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат 
тарифните потрошувачи непосредно приклучени на си-
стемот за пренос на природен гас, во согласност со 
став 1, 3 и 4 на овој член, во вториот квартал од 2008 
година изнесува 22,6837 ден/нм3. 

 
Член 2 

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на 
оваа одлука е утврдена со примена на просечен прода-
жен курс на САД доларот од 40,1898 денари за еден 
САД долар. 

 
Член 3 

Оваа oдлука влегува вo сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”.  

           
  Бр. 02-726/1 

14 април 2008 година                         Претседател, 
     Скопје                                Славе Ивановски, с.р. 



Стр. 12 - Бр. 50 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 април 2008 
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