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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
999.

Врз основа на член 23 став (5) од Законот за игрите 
на среќа и за забавните игри („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12 и 
171/12), министерот за финансии, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНАТА НА КНИГАТА НА БЛАГАЈНА 
ШТО ЈА ВОДАТ ПРИРЕДУВАЧИТЕ НА ПОСЕБ-

НИТЕ ИГРИ НА СРЕЌА

Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината на 

книгата на благајна што ја водат приредувачите на по-
себните игри на среќа.

Член 2
Според видот на посебните игри на среќа книгите 

на благајна можат да бидат:
- книга на благајна за казино;
- книга на благајна за автомат клуб, во кој уплатата 

и исплатата на автоматите се врши со жетони;
- книга на благајна за автомат клуб во кој уплатата 

и исплатата на автоматите се врши со механизам преку 
електронски бројчаници и

- книга на благајна за обложувалница.

Член 3
Во книгата на благајна за казино се внесува:
- назив на приредувачот;
- назив на казиното;
- седиште на приредувачот;
- место на казиното и датум на внесување на подато-

ците;
- број на книгата на благајна;
- реден број;
- опис на позициите;
- состојба на позициите внесени од претходниот 

број на книгата на благајна при отворање на казиното;
- промени на позициите на уплати и исплати, бројот 

на документот и износ;
- состојба на позициите при затворањето на казино-

то;
- вкупно;
- рекапитулација на износот на претходната, сегаш-

ната состојба и нивната разлика;
- потписи на благајник, инспектор, директор и
- место за печат.

Член 4
Составен дел на книгата на благајна за казиното се:
- пресметковен лист за утврдување на резултатот од 

играта на среќа и

- пресметковен лист за извршена додатна дотација 
на жетони.

Член 5
Во пресметковниот лист за утврдување на резулта-

тот од играта на среќа се внесува:
- назив на приредувачот;
- назив на казиното;
- место на казиното;
- датум на внесување на податоците;
- сериски број;
- број на пресметковниот лист за утврдување на ре-

зултатите од игрите на среќа;
- тип на маса;
- маса број (плочка број);
- отворање на маса со утврдени износи;
- дотацијата на вредносни и кредитни жетони по ко-

личина и износ;
- размена на жетони по количина и износ;
- затворање на маса по количина и износ;
- избројани парични средства во моментот на затво-

рањето на масата по валута и износ;
- резултати од завршувањето на играта со добивка и 

загуба;
- потпис на благајник, контролор, инспектор и дире-

ктор и
- место за печат.
Во пресметковниот лист за извршената додатна до-

тација на жетони се внесува:
- назив на приредувачот;
- назив на казиното;
- место на казиното;
- датум на внесување на податоците;
- број на пресметковен лист на извршена додатна до-

тација на жетони и број на масата (број на плочка);
- жетоните во апоени, количина и износ;
- вкупно;
- потпис на благајник, инспектор и директор и
- место за печат.

Член 6
Во книгата на благајна за автомат клубови во кои 

уплатата и исплатата на автоматите се врши со жетони, 
се внесува:

- назив на приредувачот;
- назив на автомат клубот;
- место на автомат клубот;
- датум на внесување на податоците;
- број на книгата на благајна;
- количина на издадени жетони по бројчаници;
- реден број;
- опис, задолжени жетони, џек пот и рефил и разли-

ка (добивка и загуба);
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- количина, вредност во денари и вкупно во денари;
- останати жетони со потпис на примател и опера-

тор;
- реден број;
- опис на позиции на бројчаниците;
- број на автоматот;
- состојба и разлика;
- забелешки;
- потпис на раководител и благајник и
- место за печат.

Член 7
Составен дел на книгата на благајна за автомат 

клуб во кој уплатата и исплатата на автоматите се вр-
ши со жетони, се:

- записник за извршено дополнително полнење на 
автоматот за игра на среќа со жетони;

- извештај за дополнително полнење со жетони (ре-
фил) на автоматите за игра на среќа во автомат клубот;

- список на исплатени награди (џек пот) од касата 
на автомат клуб;

- извештај за исплатените награди (џек пот) од каса-
та на автомат клубот;

- извештај на задолжени жетони во автомат клубот 
за одреден период;

- пресметковен лист за остварени приходи во авто-
мат клубот за одреден период и

- потврда за примен дневен промет од автомат клу-
бот. 

Член 8
Во записникот за извршено дополнително полнење 

на автоматите за игри на среќа со жетони, се внесува:
- назив на приредувачот;
- назив на автомат клубот;
- место на автомат клубот;
- сериски број;
- број на записникот за извршено дополнително пол-

нење на автоматите за игри на среќа со жетони;
- датум на извршено дополнително полнење;
- број на автоматот (број на плочка);
- тип на автоматот;
- назив на автомат клубот;
- адреса на автомат клубот;
- количина на жетоните со цифри и со букви со која 

е наполнет автоматот;
- име и презиме на продавачот (касиерот) кој  задол-

жен;
- образложение од кои причини се врши дополни-

телното полнење на автоматот;
- потписи на раководител и благајник и
- место за печат.

Во извештајот за дополнителното полнење со жето-
ни (рефил) на автоматите за игри на среќа во автомат 
клубот за одреден период, се внесува:

- назив на приредувачот;
- назив на автомат клубот;
- место на автомат клубот;
- број на извештајот;
- период за кој се однесува извештајот;
- реден број;
- датум  на внесување на податоците;
- количина (рефил);
- вредност на влогот;
- износ во денари;
- вкупно;
- потписи на касиер и раководител и
- место за печат.
Во списокот на исплатените награди (џек пот) од ка-

сата на автомат клубот, се внесува:
- назив на приредувачот;
- назив на автомат клубот;
- место на автомат клубот;
- сериски број;
- број на списокот;
- датум на исплата;
- реден број;
- автомат (број на плочка);
- наградата (количина на жeтони);
- вредност на влогот;
- износ на наградата во денари;
- име и презиме на сервисерот;
- вкупно;
- затворање на списокот со зборовите "заклучно со 

број";
- потпис на благајник и
- место за печат.
Во извештајот на исплатените награди (џек пот) од 

касата на автомат клубот за одреден период се внесува:
- назив на приредувачот;
- назив на автомат клубот;
- место на автомат клубот;
- број на извештајот;
- период за кој се однесува извештајот;
- реден број;
- количина на жетони;
- датум на внесување на податоците;
- вредност на влогот;
- износ во денари;
- вкупно жетони и износ на денари;
- потписи на касиер и раководител и
- место за печат.
Во извештајот на задолжени жетони во автомат клу-

бот се внесува:
- назив на приредувачот;
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- назив на автoмат клубот;
- место на автомат клубот;
- број на извештајот;
- период за кој се однесува извештајот;
- реден број;
- датум на внесување на податоците;
- количина на жетони;
- вредност на влогот;
- износ во денари;
- вкупно;
- количината на жетони од претходната залиха;
- количината на жетони во моментот на пополнува-

ње на извештајот;
- стварно задолжение;
- потписи на касиер и раководител и
- место за печат.
Во пресметковниот лист за остварените приходи во 

автомат клуб за одреден период се внесува:
- назив на приредувачот;
- назив на автомат клубот;
- место на автомат клубот;
- датум на внесување на податоците;
- број на пресметковниот лист;
- период за кој се однесува пресметката;
- реден број;
- жетоните при задолжение, џек пот, рефил и при-

ход;      
- количина;
- вредност на влогот;
- износ во денари;
- потписи на изготвувач на сметката и раководител 

и
- место за печат.
Во потврдата за примен дневен промет се внесува:
- назив на приредувачот;
- место на автомат клубот;
- број на потврдата;
- назив на автомат клубот кој го предава дневниот 

промет;
- датум на прием, касиер (име и презиме) и вкупен 

износ во денари;
- предадено во чекови, износ во денари со бројки и 

букви;
- предадено во готово, износ во денари со бројки и 

букви;
- потписи на касиерот и раководител и
- место за печат.

Член 9
Во книгата на благајна за казино и автомат клуб во 

кој уплатата и исплатата на автоматите се врши со ме-
ханизам преку електронски бројчаници се внесува:

- назив на приредувачот;

- место на казино или автомат клубот;
- сериски број;
- датум на внесување на податоците;
- број на книгата на благајна;
- назив на казино или автомат клубот;
- реден број;
- број на автомат (плочка);
- број на маса (плочка);
- состојба на бројчаниците при уплатата и исплата-

та, претходна, сегашна состојба и разлики;
- утврдување на резултатот со разликата на бројча-

ниците, уплата и исплата;
- вредност на влогот;
- износот во денари уплата и исплата;
- вкупно;
- рекапитулација на вкупните примени уплати и 

вкупно извршена исплата, добивка или загуба во дена-
ри;

- потписи на благајник и раководител  и
- место за печат.

Член 10
Составен дел на книгата на благајна за автомат 

клуб во кој уплатата и исплатата на автоматите се вр-
ши со механизам преку електронски бројчаници, е и по-
тврдата за прием на дневниот промет.

Член 11
Во книгата на благајна за обложувалница се внесу-

ва:
- назив на приредувачот;
- назив на подружница-уплатно-исплатно место и 

адреса;
- број и датум на решение за одобрено уплатно-исп-

латно место издадено од Министерството за финансии;
- број на книга на благајна;
- реден број;
- датум на промена;
- опис на промената на уплатно-исплатното место 

(документ);
- салдо-почетна состојба од претходен ден;
- остварен дневен промет;
- задолжување со пари за исплата на добивки;
- вкупно;
- задржан персонален данок;
- извршена исплата на талони-добивки;
- предаден дневен промет;
- салдо и
- потпис на одговорно лице.
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Член 12
Составен дел на книгата на благајна за обложувал-

ница е и евиденцијата за исплатени добивки.
Евиденцијата за исплатени добивки содржи:
- назив на приредувачот и адреса;
- назив на подружница-уплатно-исплатно место и 

адреса;
- број на евиденцијата на исплатени добивки;
- реден број;
- датум;
- име, презиме и адреса на физичкото лице за испла-

та на персонален данок на доход;
- број на талон;
- добивка;
- задржан персонален данок;
- износ на извршена исплата;
- број на каса исплати и
- потпис на одговорно лице.
           

Член 13
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за содржината на кни-
гите на благајна за дневната состојба на приходите од 
посебните игри на среќа (“Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр.39/98).

Член 14
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр.11-9174/4
20 март 2013 година Министер за финансии,

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

1000.
Врз основа на член 4 став (4) од Законот за отпишу-

вање на камати на достасани обврски по основ на при-
донеси од задолжително социјално осигурување 
(„Службен весник на Рeпублика Македонија“ бр. 
26/13), министерот за финансии, донесе

 
П Р А В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 
БАРАЊЕТО ЗА ОТПИШУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТАНИ-
ТЕ НЕПЛАТЕНИ КАМАТИ ПО ОСНОВ НА ДОСТА-
САНИ ОБВРСКИ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ КОИ НА-
СТАНАЛЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД ЈАНУАРИ 2009 ГОДИ-
НА, ЗАКЛУЧНО СО ДЕКЕМВРИ 2012 ГОДИНА

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат формата и содр-

жината на образецот на барањето за отпишување на 
пресметаните неплатени камати по основ на достасани 

обврски за придонеси од задолжително социјално оси-
гурување кои настанале во периодот од јануари 2009 го-
дина, заклучно со  декември 2012 година.

Член 2
Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува 

на образец “БОК-ПЗСО - Барање за отпишување на 
пресметани неплатени камати по основ на достасани об-
врски за придонеси од задолжително социјално осигу-
рување кои настанале во периодот од јануари 2009 го-
дина, заклучно со декември 2012 година“, кој се печати 
на хартија во бела боја со А4 формат.

Образецот од став 1 на овој член е даден во прилог 
и е составен дел на овој правилник. 

Член 3
Барањето од член 1 од овој правилник се состои од 

четири страни. 
Првата страна содржи: податоци за подносителот 

на барањето, податоци за неплатени задолжителни при-
донеси, наведување на прилози, место за податоци и 
потпис на подносителот на барањето и место за печат и 
потпис. 

Втората и третата страна содржат спецификаци-
ја на барањето во која се наведуваат податоци за: 
период (месец/година), износ на неплатени придоне-
си од задолжително социјално осигурување (придо-
нес за задолжително пензиско и инвалидско осигу-
рување, придонес за задолжително здравствено оси-
гурување, дополнителен придонес за задолжително 
здравствено осигурување за случај на повреда на ра-
бота и професионално заболување, придонес за за-
должително осигурување во случај на невработе-
ност и придонес за стаж на осигурување што се сме-
та со зголемено траeње) и фолио број од МПИН 
пресметка. 

Четвртата страна содржи упатство за пополнува-
ње.

Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

Бр.19-12951/1
21 март 2013 година Министер за финансии,

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ

1001.
Врз основа на член 38 став (9) од Законот за граде-

ње („Службен весник на Република  Македонија“  бр. 
130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12 и 
25/13), министерот за транспорт и врски, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА  НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ, 
ОБНОВУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ 
ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДБИ, РЕВИЗИЈА НА 
ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, УПРАВИТЕЛ 
НА ГРАДБА, ИЗВЕДУВАЧ НА ГРАДБИ, НАДЗОР 
НАД ИЗГРАДБАТА НА ГРАДБИ И УПРАВИТЕЛ 
НА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ, ФОРМАТА И 
СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦИ-
ТЕ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА И НА-
ЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ  НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДА-
ДЕНИ,  ОБНОВЕНИ И ОДЗЕМЕНИ ЛИЦЕНЦИ

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот и постап-

ката за издавање, обновување и одземање на лиценците 
за проектирање на градби, ревизија на проектна доку-
ментација, управител  на градба, изведувач на градби, 
надзор над изградбата на градби и управител на одржу-
вање на објекти, формата и содржината на образецот 
на лиценците, како и формата и содржината и начинот 
на водење на регистарот за издадени, обновени и одзе-
мени лиценци.

Член 2
Лиценците од член 1 на овој правилник се издаваат 

на писмено барање поднесено од правно лице регистри-
рано во Централниот регистар на Република Македони-
ја за вршење на соодветната дејност. Во барањето се на-
ведува за која дејност и кој вид на градби се бара лицен-
цата.

Член 3
Лиценците од член 1 на овој правилник се обновува-

ат на писмено барање поднесено од правно лице  на 
кое му била издадена во рок од 30 дена пред истекот на 
рокот за важење на лиценцата. Во барањето се наведу-
ва лиценцата која се бара да се обнови. 

Обновената лиценца се издава под истиот број под 
кој е издадена лиценцата што се обновува.

Член 4
По доставување на барањето за издавање на лицен-

ца и приложените докази кон барањето, се проверува 
доставената документација и доколку истата е комплет-
на на баратeлот му се издава лиценца.

 Доколку се утврди дека приложената документаци-
ја кон барањето за издавање на лиценца не е комплет-
на, се известува барателот во рок од три дена од денот 
на приемот на известувањето да ја комплетира докумен-
тацијата. Доколку во овој рок барателот не ја комплети-
ра документацијата барањето се одбива.

          
Член 5

По доставување на барањето за обновување на ли-
ценца и приложената документација кон барањето, се 
проверува доставената документација и доколку истата 
е комплетна  лиценцата се обновува со издавање на но-
ва, за период утврден со Законот за градење. 

Доколку се утврди дека приложената документаци-
ја кон барањето за обновување на лиценцата не е комп-
летна се известува барателот во рок од три дена од де-
нот на приемот на известувањето да ја комплетира до-
кументацијата. Доколку во овој рок барателот не ја 
комплетира документацијата, барањето за обновување 
на лиценцата се одбива.

Член 6
Доколку правното лице ја изгуби, му биде украдена 

или уништена лиценцата, треба истата да ја огласи во 
„Службен весник на Република Македонија” како нева-
жечка и да поднесе барање за издавање на дупликат. 
Кон барањето се приложува објавата од “Службен вес-
ник на Република Македонија” за нејзино огласување 
за неважечка.

Член 7
Доколку правното лице изврши промена во нази-

вот, без да изврши промени во податоците за правното 
лице, на негово барање за издавање на лиценца ќе му 
се издаде нова лиценца со променет назив. Кон барање-
то правното лице треба да приложи доказ за извршена-
та промена во Централен регистар на Република Маке-
донија.

Лиценцата со новиот назив на правното лице му се 
издава со ист број и со рок на важење до рокот за кој 
му била издадена лиценцата за која се бара промена на 
називот. При подигањето на лиценцата барателот треба 
да ја врати претходно издадената лиценца.
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Член 8
Образецот за лиценца А за проектирање на градби 

од прва категорија е со формат А-4 на специјална хар-
тија во жолта боја, кој е даден во Прилог 1 и е составен 
дел на овој правилник.

Образецот за лиценца Б за проектирање на градби 
од втора категорија е со формат А-4 на специјална хар-
тија во портокалова боја, кој е даден во Прилог 2 и е со-
ставен дел на овој правилник.

Член 9
Образецот за лиценца А за ревизија на проектна до-

кументација за градби од прва категорија е со формат 
А-4 на специјална хартија во жолта боја, кој е даден во 
Прилог 3 и е составен дел од овој правилник.

Образецот за лиценца Б за ревизија на проектна 
документација за градби од втора категорија е со 
формат А-4 на специјална хартија во портокалова бо-
ја, кој е даден во Прилог 4 и е составен дел на овој 
правилник.

Член 10
Образецот за лиценца за управител на градба е со 

формат А-4 на специјална хартија во портокалова боја, 
кој е даден во Прилог 5 и е составен дел на овој правил-
ник.

Член 11
Образецот за лиценца А за изведувач на градби од 

прва категорија е со формат А-4 на специјална хартија 
во зелена боја, кој е даден во Прилог 6 и е составен дел 
на овој правилник.

Образецот за лиценца Б за изведувач на градби од 
втора категорија е со формат А-4 на специјална хартија 
во сина боја, кој е даден во Прилог 7 и е составен дел 
на овој правилник.

Член 12
Образецот за лиценца А за надзор над изградба на 

градби од прва категорија е со формат А-4 на специјал-
на хартија во жолта боја, кој е даден во Прилог 8 и е со-
ставен дел на овој правилник.

Образецот за лиценца Б за надзор над изградба на 
градби од втора категорија е со формат А-4 на специјал-
на хартија во сина боја, кој е даден во Прилог 9 и е со-
ставен дел на овој правилник.

Член 13
Образецот за лиценца за управител на одржување 

на објекти од прва и втора категорија е со формат А-4 
на специјална хартија во сина боја, кој е даден во При-
лог 10 и е составен дел на овој правилник.

Член 14
Регистарот за издадени, обновени и одземени лицен-

ци се води во електронска форма и ги содржи следните 
податоци: 

- реден број; 
- вид на лиценца; 
- број на издадена лиценца; 
- назив и седиште на правното лице; 
- датум на издавање; 
- датум на одземање; 
- датум на обновување; 
- рок на важење и
- забелешки за извршени промени. 
Податоците од регистарот се прикажуваат одвоено 

по години.

Член 15
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот и постап-
ката за издавање, обновување и одземање на лиценците 
за проектирање на градби, ревизија на проектна доку-
ментација, управител на градба, изведувач на градби, 
надзор над изградбата на градби и управител на одржу-
вање на објекти, формата и содржината на образецот 
на лиценците како и формата, содржината и начинот на 
водење на регистарот за издадени, обновени и одземе-
ни лиценци („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.24/11 и 176/11).

Член 16
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето на „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

Бр.01-2607 Министер
12 март 2013 година за транспорт и врски,

Скопје Миле Јанакиески, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1002.
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011 и 136/11), 
член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на 
РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 
24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 
55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена 
вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 
08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната 
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредба-
та за начинот на утврдување, пресметување и уплатува-
ње на надоместокот за задолжителни резерви на нафта 
и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или про-
изводство на нафтени деривати („Службен весник на 
РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 25.3.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОД-
ДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГ-

ЛАСНО 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 из-
несуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 43,205
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 44,631

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 42,932

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 42,306

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 34,697

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 82,50
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 84,00

б) Дизел гориво                                                                                                   ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 70,00

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 58,50

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 42,464

 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 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 дери-
вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од гру-
пите на цени определени согласно оваа одлука.

 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 мазу-
тот 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:
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а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 0,080

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,040

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,050

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 Зако-
нот за задолжителни резерви на нафта и нафтени дерива-
ти 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 22,040
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 21,885

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,360

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 донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 26.3.2013 го-
дина и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-616/1
25 март 2013 година Претседател,

Скопје Димитар Петров, с.р.
__________

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1003.
Советот на Јавните обвинители на Република Маке-

донија, согласно  чл.9  од  Законот за Советот  на Јавни-
те обвинители на Република Македонија („Службен  
весник на РМ“ бр.150/07), на својата дваесет и втора 
седница одржана на 6.3.2013 година, ја донесе следната 

О Д Л У К А

I
На Лазар Катранџиски роден 9.3.1949 година, из-

бран на 20.7.2009 година за Јавен обвинител во Основ-
ното јавното обвинителство Скопје, без ограничување 
на траење на мандатот му се утврди престанок на функ-
цијата јавен обвинител поради исполнување на услови-
те за старосна пензија.

II
Функцијата јавен обвинител и работниот однос му 

престанува заклучно со 31.3.2013 година.

СОР бр. 3/13 Совет на јавните обвинители
6 март 2013 година на  Република Македонија

Скопје Претседател,
Костадин Кизов, с.р.
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