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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
270. 

Врз основа на член 257 од Царинскиот закон („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 39/05, 4/08, 
48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 
129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), Владата на Република Ма-
кедонија, на седница одржана на 15.2.2017 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА  
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 
 

Член 1 
Во Уредбата за изменување и дополнување на Уред-

бата за спроведување на Царинскиот закон („Службен 
весник на Република Македонија“ број 141/11) одредбите 
на член 1 со кој во член 1 се додава нова точка 9), член 10 
со кој во член 10-б се менува ставот (1), членови 19 и 41, 
член 50 со кој во членот 163 се додава нов став (3) потстав 
2), членови 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, член 159 со кој 
се додаваат нови членови 403-д, 403-ж и 403-з, член 161, 
член 162 со кој се менува членот 407 ставови (1), (2) и (4), 
членови 163 и 164, член 165 со кој се додаваат нови чле-
нови 408-а, 408-б и 408-в, членови 166, 167, 168, 169, 174, 
175 и член 176 со кој се додава нов член 426-а ставови (2), 
(3) и (4), нема да се применуваат од денот на влегувањето 
во сила на оваа уредба до 31 декември 2017 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-9045/1-16 Претседател на Владата 

15 февруари 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Емил Димитриев, с.р. 

________ 
271. 

Врз основа на член 383 став (1) точка (8) и член 479 
став (2) од Законот за трговски друштва („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 
42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 
38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16), Вла-
дата на Република Македонија во својство на Собрание на 
акционери на Акционерското друштво Водостопанство на 
Република Македонија, во државна сопственост Скопје, на 
седницата одржана на 15.2.2017 година донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА 
НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2016 ГОДИНА НА 
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВОДОСТОПАНСТВО  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука за овластен ревизор за ревизија на Го-

дишната сметка за 2016 година на Акционерско друштво 
Водостопанство на Република Македонија, во државна 
сопственост, Скопје, се избира Ревизија Чулева ТП, 
Скопје,  врз основа на спроведената постапка за јавна на-
бавка бр.0507-3858/2016, со барање за прибирање на по-
нуди со електронска аукција за ревидирање на Годишната 
сметка за 2016 година согласно Одлуката за избор на нај-
поволна понуда бр.0204-51 од 12.1.2017 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-9139/1-16 Претседател на Владата 

15 февруари 2017 година на Република Македонија, 
Скопје Емил Димитриев, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

272. 
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 
153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 25.1.2017 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Студеничани-Вон-град, која е во 
надлежност на одржување на Центар за катастар на 
недвижности  Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Студеничани - Вон - град, престануваат 
да важат аналогните катастарски планови за катастар-
ската општина Студеничани - Вон - град. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-1980/1  

25 јануари 2017 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
273. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 
153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 26.1.2017 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Селце-Вон-град, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности  Тетово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Селце-Вон-град, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина  Селце-вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

  
Бр. 0916-2082/1  

26 јануари 2017 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

274. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 
153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден 31.1.2017 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катас-
тарската општина Бојане, која е во надлежност на одржу-
вање на Центар за катастар на недвижности  Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 
од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-
штина Бојане, престануваат да важат аналогните катас-
тарски планови за катастарската општина Бојане. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а 
ќе се објави во ,,Службен весник на Република Македонија”. 

 
Бр. 0916-2543/1  

31 јануари 2017 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 
275. 

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 
на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-
донија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 
153/2015, 192/2015, 61/2016 и 172/2016), директорот на 
Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 31.1.2017 година се става во примена базата на 

податоци од дигиталните катастарски планови за катас-
тарската општина Бањани, која е во надлежност на од-
ржување на Центар за катастар на недвижности  Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на податоци 
од дигиталните катастарски планови за катастарската оп-
штина  Бањани, престануваат да важат аналогните катас-
тарски планови за катастарската општина  Бањани. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а 
ќе се објави во ,,Службен весник на Република Македонија”. 

 
Бр. 0916-2544/1  

31 јануари 2017 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
276. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 
енергетика  („Службен весник на РМ” бр. 16/11, 136/11, 
79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 
53/16 и 189/16), 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, 34/10, 
55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 
154/15, 192/15 и 23/16), член 28 и 29 од Законот за данокот 
на додадена вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 
86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 
155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 
189/16), Законот за животната средина („Службен весник 
на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 
48/10, 124/10, 51/11, 123/12,  93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 
129/15, 192/15 и 39/16 ) и Уредбата за начинот на утврду-
вање, пресметување и уплатување на надоместокот за за-
должителни резерви на нафта и нафтени деривати што се 
плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати 
(„Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), на седницата 
одржана на 20.2.2017 година, 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 

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

 
а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 29,808 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 31,527 
  
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 28,310 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 27,551 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 22,013 

  
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 66,50 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 68,50 
  
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 52,50 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 41,00 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 27,498 

 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-
вен 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 
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 формирани сог-
ласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, 
содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар. 
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Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

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

 
а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 0,080 
  
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,040 
  
г) Мазут ден/кг 
- М-1 НС до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

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

 
а) Моторни бензини ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС – 95 до 21,878 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98 до 21,854 
  
б) Дизел гориво ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 12,152 
  
в) Масло за горење ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 3,155 
  
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 21.2.2017 го-
дина и истата ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија. 

 
Бр. 02-338/1  

20 февруари 2017 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 
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