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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

7. 

Врз основа на член 78-б став 1 од Законот за здрав-

јето на растенијата („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 29/2005, 81/2008, 20/2009, 57/2010, 

17/2011, 148/2011, 69/2013, 43/2014, 158/2014, 

149/2015, 39/2016 и 83/2018), Владата на Република 

Македонија, на седницата одржана на 28 декември 

2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИ-

РЕКТОР  НА  ДРЖАВНАТА ФИТОСАНИТАРНА  

ЛАБОРАТОРИЈА 

 

1. Миодраг Стевановиќ се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Државната фитоса-

нитарна лабораторија, орган во состав на Министер-

ствто за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24 – 26/1 Претседател на Владата 

28 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

8. 

Врз основа на член 78-б од Законот за здравјето на 

растенијата („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 29/2005, 81/2008, 20/2009, 57/2010, 17/2011, 

148/2011, 69/2013, 43/2014, 158/2014, 149/2015, 39/2016 

и 83/2018), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 28 декември 2018 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНАТА  

ФИТОСАНИТАРНА ЛАБОРАТОРИЈА 

 

1. За вршител на должноста директор на Државната 

фитосанитарна лабораторија, орган во состав на Ми-

нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-

панство, се именува Седат Шазиманоски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 24 – 27/1 Претседател на Владата 

28 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

9. 

Врз основа на член 9 став 2, член 10 и член 14 од 

Законот за државниот испитен центар („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 142/2008, 148/2009, 

41/2014, 55/2016, 142/2016 и 64/2018), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на 28 де-

кември 2018 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  РАЗРЕШУВАЊЕ  ОД ДОЛЖНОСТА  ЗАМЕНИК 

ДИРЕКТОР  НА  ДРЖАВНИОТ ИСПИТЕН ЦЕНТАР 

 

1. Елвин Хасан се разрешува од должноста заменик 

директор на Државниот испитен центар, поради избор 

на друга функција. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.   

 

Бр. 24 – 28/1 Претседател на Владата 

28 декември 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

10. 

Врз основа на член 62 став (10) од Законот за шу-

мите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 

33/15, 44/15, 147/15, 7/16 и 39/16), министерот за земјо-

делство, шумарство и водостопанство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИ-

ДОТ НА ОЗНАКАТА ЗА СЕЧА, ВИДОТ НА ШУМ-

СКИОТ ЖИГ ЗА ОЗНАКА ЗА СЕЧА, НАЧИНОТ 

НА ВРШЕЊЕ НА ОЗНАКАТА ЗА СЕЧА, ФОРМА-

ТА И СОДРЖИНАТА НА КНИГАТА ЗА ЕВИ-

ДЕНЦИЈА НА ИЗВРШЕНА ОЗНАКА ЗА СЕЧА ВО 

ШУМА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, КНИГАТА 

ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗВРШЕНА ОЗНАКА ЗА 

СЕЧА ВО ШУМА ВО ПРИВАТНА СОПСТВЕНОСТ  

И  КНИГАТА  ЗА  ЕВИДЕНЦИЈА  НА  НАПРАВЕНА 

ШУМСКА ШТЕТА ВО ШУМА ВО ДРЖАВНА 

СОПСТВЕНОСТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за видот на ознаката за сеча, видот 

на шумскиот жиг за ознака за сеча, начинот на вршење 

на ознаката за сеча, формата и содржината на Книгата 

за евиденција на извршена ознака за сеча во шума во 

државна сопственост, Книгата за евиденција на из-

вршена ознака за сеча во шума во приватна сопстве-

ност и Книгата за евиденција на направена шумска 

штета во шума во државна сопственост („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 183/14), во членот 

11 во ставот (1) форматот „150 x 110 мм“ се заменува 

со формат „140 x 205 мм“. 

 

Член 2 

Во членот 12 во ставот (1) форматот „150 x 110 мм“ 

се заменува со формат „140 x 205 мм“. 
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Член 3 

Во членот 13 во ставот (1) форматот „150 x 110 мм“ 

се заменува со формат „140 x 205 мм“. 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 19-10322/3 Министер за земјоделство, 

26 декември 2018 година шумарство и водостопанство, 

Скопје Љупчо Николовски, с.р. 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

11. 

Врз основа на член 131 став (6) Законот за пензис-

кото и инвалидското осигурување („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 

43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 

97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15,27/16, 

120/16, 132/16, 35/18 и 220/18), министерот за труд и 

социјална политика, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГА-

НИЗАЦИЈАТА, СОСТАВОТ И НАЧИНОТ НА РА-

БОТА НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕВИЗИЈА НА 

НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ 

НА  ИНВАЛИДНОСТ, ОДНОСНО НЕСПОСОБНОСТ  

ЗА РАБОТА 

 

Член 1 

Во Правилникот за организацијата, составот и на-

чинот на работа на Комисијата за ревизија на наод, 

оцена и мислење за утврдување на инвалидност, однос-

но неспособност за работа („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 2/13 и 13/16), во членот 3 ставо-

вите (1) и (2) се менуваат и гласат:  

„(1) Комисијата за ревизија образувана од министе-

рот за труд и социјална политика по претходно објавен 

јавен повик на веб страната на Министерството за труд 

и социјална политика или во средствата за јавно ин-

формирање, е составена од 15 члена, истакнати ме-

дицински стручњаци, од кои шест члена се од следната 

специјалност: специјалист по трудова медицина, спе-

цијалист интернист и специјалист психијатар.  

(2) Комисијата од став (1) на овој член, работи во 

состав од пет члена кои се избираат по електронски 

пат, од кои три члена треба да се од следната специјал-

ност: специјалист по трудова медицина, специјалист 

интернист и специјалист психијатар.“  

  

Член 2 

Во член 8 во ставот (5) зборот „три“ се заменува со 

зборот „четири“. 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето  во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 09-12334/3 Министер за труд 

28 декември 2018 година и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

12. 

Врз основа на член 88 и член 191 од Законот за хар-

тии од вредност вредност (Службен весник на РМ 

бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013, 

188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 

и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија на седницата одржана на ден 

28.12.2018 година донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. СЕ НАЛОЖУВА на Македонска берза АД 

Скопје, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова 

Решение, да изврши измена на точка 7.3 од Тарифни-

кот за висината на надоместоците на Македонска берза 

АД Скопје со додавање на нова алинеја која ќе гласи:  

“Надоместокот од алинеја 2 нема да се наплатува 

заклучно со 31.12.2019 година.” 

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонска берза АД Скопје, 

по постапувањето од точка 1 од Решението, да дос-

тави до Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија пречистен текст на Тарифникот за 

висината на надоместоците на Македонска берза АД 

Скопје. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Број УП1 08-103 Комисија за хартии од вредност 

28 декември 2018 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

__________  

13. 

Врз основа на член 46 и член 191 од Законот за хар-

тии од вредност вредност (Службен весник на РМ 

бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013, 

188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 

и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија на седницата одржана на ден 

28.12.2018 година донесе  
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. СЕ НАЛОЖУВА на Централниот депозитар за 

хартии од вредност АД Скопје, во рок од 15 дена од де-

нот на приемот на ова Решение, да изврши измена на 

точка 1.1.8 од Тарифата на услугите што ги врши Цен-

тралниот депозитар за хартии од вредност за учесници-

те во работата на депозитарот и корисниците на него-

вите услуги со додавање на нова алинеја која ќе гласи: 

“Надоместокот од точка 1.1.8 нема да се наплатува 

заклучно со 31.12.2019 година.” 

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар за хар-

тии од вредност АД Скопје, по постапувањето од точка 

1 од Решението, да достави до Комисијата за хартии од 

вредност на Република Македонија пречистен текст на 

Тарифата на услугите што ги врши Централниот депо-

зитар за хартии од вредност за учесниците во работата 

на депозитарот и корисниците на неговите услуги. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Број УП1 08-104 Комисија за хартии од вредност 

28 декември 2018 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

__________ 

14. 

Врз основа на член  194 став 1 и 5, член 197 став 1 

алинеа в) и е), член 206 став 1 алинеја д) и член 208 

став 1 од Законот за хартии од вредност („Службен 

весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 

135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 

154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 56 од За-

конот за преземање на акционерски друштва („Служ-

бен весник на РМ“ бр. 69/2013, 188/2013, 166/2014, 

154/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност 

на Република Македонија на седницата одржана на ден 

28.12.2018 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се утврдува неправилност во работењето на бро-

керската куќа Илирика инвестментс АД Скопје поради 

неодбивање на налози за купување и реализирање на 

трансакции со 1.953 акции на издавачот ФЗЦ 11 Ок-

томври АД Куманово во периодот од 16.11.2018 година 

до 28.11.2018 година, со што е извршено прекршување 

на член 9 став 3 од Законот за преземање на акционер-

ски друштва („Службен весник на РМ“ број 69/2013, 

188/2013, 166/2014, 154/2015 и 23/2016). 

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова ре-

шение се изрекува привремена забрана во траење од 5 

работни дена на брокерската куќа Илирика инвестмен-

тс АД Скопје за вршење на услугата предвидена во 

член 94 став 1 точка е) од Законот за хартии од вред-

ност и јавна опомена на брокерската куќа Илирика ин-

вестментс АД Скопје  и на одговорното лице-директор 

на брокерската куќа Васко Митев. 

3. Јавната  опомена од точка 2 на ова решение ќе се 

објави во дневен весник кој излегува на целата терито-

рија на Република Македонија по неговата конечност. 

4. Жалбата не го одлага извршувањето на Решени-

ето. 

5. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

Број УП1 08-105 Комисија за хартии од вредност 

28 декември 2018 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО 

ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

15. 

Врз основа на член 38 став (1) од Законот за возду-

хопловство („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 

155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), а во 

врска со член 3 од Мултилатералната спогодба меѓу 

Европската заедница и нејзините земји членки, Репуб-

лика Албанија, Босна и Херцеговина, Република Буга-

рија, Република Хрватска, Република Македонија, Ре-

публика Исланд, Република Црна Гора, Кралството 

Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата на 

Обединетите нации за привремена администрација на 

Косово за основање на Европска заедничка воздухоп-

ловна област ратификувана со Законот за ратификација 

на Мултилатералната спогодба („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 27/07 и 98/09) директорот 

на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРАВИЛАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА 

НА ПРЕВОЗНИЦИ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА ОПЕ-

РАТИВНА ЗАБРАНА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат правилата за ут-

врдување на листата на превозници кои се предмет на 

оперативна забрана. 

 

Член 2 

(1) Правилата за утврдување на листата на превоз-

ници кои се предмет на оперативна забрана во Заедни-

цата (во натамошниот текст: Листата на Заедницата) се 

пропишани со Регулативата (ЕЗ) бр. 2111/2005 на Ев-

ропскиот парламент и на Советот од 14 декември 2005 

година за утврдување на список на Заедницата на ави-

опревозници кои се предмет на забрана за летање/рабо-

та во рамките на Заедницата и за известување на пат-

ниците во воздушниот сообраќај за идентитетот на ави-

опревозниците кои летаат и за укинување на член 9 од 

Директивата 2004/36/EЗ (во понатамошниот текст: Ре-
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гулативата бр.2111/2005) дадена во Прилог 1 кој е сос-

тавен дел на овој правилник; Регулативата (ЕЗ) 

бр.473/2006 од 22 март 2006 година за воспоставување 

на список на Заедницата на авиопревозниците кои се 

предмет на забрана за летање во рамките на Заедницата 

наведено во Поглавје II од Регулативата (ЕЗ) бр. 

2111/2005 на Европскиот парламент и на Советот (во 

понатамошниот текст: Регулативата бр. 473/2006) даде-

на во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник и 

Регулативата (ЕЗ) бр.474/2006 на Комисијата од 22 

март 2006 година за утврдување на список на Заедни-

цата на авиопревозници кои се предмет на забрана за 

летање во рамки на Заедницата наведени во Поглавје II 

од Регулатива (ЕЗ) бр.2111/2005 на Европскиот парла-

мент и на Советот (во понатамошниот текст: Регулати-

вата бр.474/2006) дадена во Прилог 3 кој е составен дел 

на овој правилник изменета со Регулативата (ЕЗ) бр. 

2018/871 дадена во Прилог 4 кој е составен дел на овој 

правилник. 

(2) Воздухопловите кои се наоѓаат на Листата на 

Заедницата од став (1) на овој член, не може да вршат 

операции на територијата на Република Македонија. 

 

Член 3 

(1) Поимите „Заедница (Community)“, „Право на За-

едницата (Community Right)“, „Договор за воспоставу-

вање на Европската заедница (Treaty establishing the 

European Community)“, „Службен весник на Европска-

та унија (Official Journal of the European Union)“, 

„Земја–членка (Member State)“ употребени во Регула-

тивите бр. 2111/2005, 473/2006, 474/2006 и 2018/871 од 

член 2 на овој правилник се читаат согласно точките 2 

и 3 од Анексот II на Мултилатералната спогодба меѓу 

Европската заедница и нејзините земји членки, Репуб-

лика Албанија, Босна и Херцеговина, Република Буга-

рија, Република Хрватска, Република Македонија, Ре-

публика Исланд, Република Црна Гора, Кралството 

Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата на 

Обединетите нации за привремена администрација на 

Косово за основање на Европската заедничка возду-

хопловна област ратификувана со Законот за ратифика-

ција на Мултилатералната спогодба. 

(2) Другите поими при спроведување на овој пра-

вилник ќе го имаат значењето утврдено во Регулативи-

те бр. 2111/2005, 473/2006, 474/2006 и 2018/871 дадени 

во Прилозите 1, 2, 3 и 4 на овој правилник. 

 

Член 4 

(1) Агенцијата за цивилно воздухопловство е надле-

жен орган на територијата на Република Македонија, 

за применување на оперативните забрани содржани во 

Листата на Заедницата во врска со превозниците во 

воздушниот сообраќај кои се предмет на тие забрани. 

(2) Агенцијата за цивилно воздухопловство ја из-

вестува Европската комисија за идентитетот на превоз-

ниците во воздушниот сообраќај кои се предмет на 

оперативна забрана на територијата на Република Ма-

кедонија заедно со причините за таквата забрана и дру-

ги значајни информации. 

(3) Агенцијата за цивилно воздухопловство ја из-

вестува Европската комисија за сите информации кои 

може да бидат од значење за ажурирање на Листата на 

Заедницата, согласно правилата содржани во Регулати-

вата бр.473/2006. 

(4) Во случај на итност, примената на одредбите на 

Регулативата бр.2111/2005, не ја спречува Агенцијата 

за цивилно воздухопловство да постапува на случај на 

непредвиден безбедносен проблем преку изрекување 

на моментална оперативна забрана во однос на терито-

ријата на Република Македонија земајќи ги во предвид 

заедничките критериуми кои се пропишани во Анексот 

на Регулативата бр.2111/2005. Агенцијата за цивилно 

воздухопловство изготвува работна процедура со цел 

обезбедување на имплементацијата на Анексот на Ре-

гулативата бр. 2111/2005. 

(5) Одлуката на Европската комисија, да не стави 

на Листата на Заедницата определен превозник во воз-

душниот сообраќај согласно процедурата пропишана 

во Регулативата бр.2111/2005, не ја спречува Агенција-

та за цивилно воздухопловство да изрече оперативна 

забрана на превозник во воздушниот сообраќај во 

врска со безбедносните проблеми кои се специфични 

за Република Македонија. 

(6) За случаите од ставoвите (4) и (5) на овој член, 

Агенцијата за цивилно воздухопловство веднаш ја из-

вестува Европската комисија. 

(7) За случаите од став (4) на овој член, Агенцијата 

за цивилно воздухопловство доставува до Европската 

комисија барање за ажурирање на Листата на Заедни-

цата. 

(8) Агенцијата за цивилно воздухопловство на сво-

јата интернет страна редовно ја објавува ажурираната 

Листа на Заедницата. 

 

Член 5 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за правилата за ут-

врдување на листата на превозници кои се предмет на 

оперативна забрана („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 152/10).  

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

         Бр. 10-1813/3 Директор на Агенција 

28 декември 2018 година за цивилно воздухопловство, 

              Скопје Горан Јандреоски, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
16. 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услу-
ги на Република Македонија, врз основа на член  24, 
став 1, точка 1, алинеја 16 и член 149 од Законот за енер-
гетика  („Службен весник на РМ“ бр. 96/2018), 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, 24/11, 55/11, 
135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 
192/15, 23/16, 171/17 и 120/18), член 28 и 29 од Законот 
за данокот на додадена вредност („Службен весник на 
РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 21/2003, 
19/2004, 33/2006, 45/2006, 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, 189/16 
и 198/18), Законот за животната средина („Службен вес-
ник 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, 39/16 и 99/18) и Уредбата за начи-
нот на утврдување, пресметување и уплатување на надо-
местокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени 
деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на 
нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09, 
52/11 и 51/14), на седницата одржана на 08.01.2019 го-
дина, 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 23,197 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 24,811 
   
б) Дизел гориво  ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 27,196 
   
в) Масло за горење  ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 26,504 
   
г) Мазут  ден/кг 
- М-1 НС до 20,701 

 
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 58,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 60,50 
   
б) Дизел гориво                                                                                                     ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 55,00 
   
в) Масло за горење  ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 43,50 
 
г) Мазут 

  
ден/кг 

- М-1 НС до 25,949 

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 
деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од 
точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит 
пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит понис-
ки (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 де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа од-
лука. 

 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 
мазутот М-1 НС важи франко производител во зем-
јата. 

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

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

 
Член 3 

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

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

 
Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа: 
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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 21,710 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 21,790 
   
б) Дизел гориво  ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 15,384 
   
в) Масло за горење  ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 6,320 
   
г) Мазут  ден/кг 
- М-1 НС до 0,100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 6 
Во малопродажните цени утврдени согласно членот  

2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој по-
одделен нафтен дериват од секоја  ценовна група изне-
суваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 09.01.2019 
година и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика и водни услуги на Ре-
публика Македонија. 

 
Бр. 02-13/1  

8 јануари 2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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