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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
490. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
од Законот за помилување („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Репуб-
лика Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА  
I 

Потполно се ослободуваат од извршување на неиз-
држаниот дел од казната затвор осудените лица: 

1. Борис Лазо Стојановски, од Скопје, 
2. Златко Петар Костовски, од с. Панчарево. 

 Стр.
 Агенција за електронски 

комуникации 
  51. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за методоло-
гијата за пресметување на годишниот 
надоместок за надзор на пазарот за 
електронски комуникации.................... 7

 Декларации, заеднички позиции и 
демарши на Европската унија кон 
кои се придружува/прифаќа Репуб-
лика Македонија на покана на ЕУ 

    3. Заедничка позиција на Советот 
2007/121/CFSP од 19 февруари 2007 за 
продолжување на важноста и измена на 
Заедничката позиција 2004/179/CFSP за 
рестриктивни мерки кон раководството 
на Транснистринскиот регион на Ре-
публика Молдавија.................................... 1-4

 Објава за коефициентите за порастот 
на цените на производителите на ин-
дустриски производи во Република 
Македонија за месец февруари 2007 
година - претходни податоци............... 7

 Огласен дел................................................ 1-84
 

II 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 2 години на осудените лица: 
1. Влатко Сребран Илиевски од Делчево, во траење 

од 3 месеци, 
2. Соња Диванис Василева од Делчево, во траење 

од 3 месеци, 
3. Бобан Асенчо Богдановски од с. Арачиново, во 

траење од 6 месеци.  
 

III 
Извршувањето на казната затвор му се замени со 

условна осуда за време од 1 година на осуденото лице: 
1. Тасе Трифун Анастасов од Македонска Камени-

ца, во траење од 3 месеци. 

С О Д Р Ж И Н А
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IV 
Делумно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. Џеладин Зибер Ајдари од Скопје, во траење од 1 

година, 
2. Трајко Љубе Димов од Скопје, во траење од 5 ме-

сеци.  
V 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
         Бр. 07-179                                  Претседател 
19 март 2007 година             на Република Македонија, 
           Скопје                    Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

491. 
Врз основа на член 40 став 2 од Законот за социјална-

та заштита („Службен весник на Република Македонија” 
бр.50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/05 и 111/05), мини-
стерот за труд и социјална политика донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НОРМАТИВИТЕ И СТАНДАРДИТЕ ЗА ОСНО-
ВАЊЕ И ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА УСТА-
НОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЦЕНТАР ЗА 

ЛИЦА-ЖРТВИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат нормативите и 

стандардите за простор, опрема и стручни кадри  за ос-
новање и започнување со работа  на установи за соци-
јална заштита Центар за лица-жртви на семејно насилс-
тво (во натамошниот текст: Центар).  

Член 2 
Центарот обезбедува дневно и привремено прифаќа-

ње и згрижување на лица-жртви на семејно насилство 
(во натамошниот текст: корисници), кое може да трае 
најмногу шест месеци, со можност за продолжување за 
уште шест месеци, давање советодавни услуги, услуги 
во врска со исхрана, днавен престој, згрижување, одржу-
вање на хигиена и културно-забавни активности. 

 
А.  ПРОСТОР  
Локација  
Член 3 

За основање на Центарот треба да се обезбеди соод-
ветен станбен простор, во посебен стан, куќа или дел 
од куќа, во сопственост или изнајмен од основачот.  

 
Член 4 

Центарот треба да е  сместен во населено место или 
во близина на населено место, со развиени сообраќајни 
врски и друга инфраструктура,  во близина на полици-
ска станица, здравствен дом, училиште, градинка и со 
можност за користење на обезбеден јавен превоз, за-
висно од потребите на корисниците. 

      
Член 5 

Објектот на Центарот треба да е приклучен на по-
стоечката инфрастуктура во населеното место, со што 
ќе се обезбедат неопходните хигиенско-технички усло-
ви. Ако истата не е целосно воспоставена,  Центарот ја 
обезбедува од своја страна. Центарот треба да има те-
лефонска линија. 

До објектот треба да има целодневен слободен при-
од за превозни средства. 

Објектот е пожелно да има два излеза, а влезот на 
објектот да биде осигуран со посебно обезбедена влез-
на врата. 

Во Центарот треба да се постават јасни знаци кои 
ги означуваат итните излези во случај на пожар или 
друга вонредна состојба. 

Просториите треба да имаат прозорци, кои обезбе-
дуваат природна светлина.                        

   
Член  6 

Центарот треба да обезбеди просторија за дневен 
престој и дневни активности, просторија за трпезарија,  
кујна во која корисниците самостојно ќе подготвуваат 
храна, санитарна просторија и најмалку две спални соби. 

       
Заеднички простории 

 
Член 7 

Трпезаријата може да претставува една единствена 
просторија или да биде посебен простор во кујната или 
во просторијата за дневен престој. 

Спалните соби треба да обезбедуваат  најмалку по 
5м² по корисник, односно  по 3 м² за деца на предучи-
лишна возраст. 

Во спалните соби може да се сместат најмногу че-
тири кревети. 

Просторијата за дневен престој треба да обезбеди 
најмалку по 2 м² по корисник. Ако во Центарот нема 
посебна просторија за дневен престој, може да се кори-
сти просторијата за трпезарија за оваа намена, во пери-
одот кога не се користи за консумирање на оброци. 

Во Центарот може да има посебна просторија за ра-
бота на стручните работници, која може да се користи 
и за изолација на болно лице, како и просторија за пег-
лање и чување на облека на корисниците. 

Во Центарот треба да има бања со WC шолја, када, 
бојлер и машина за перење алишта од пет килограми.  

Подовите треба да се изработени од материјал кој е 
лесен за одржување, а во спалните соби треба да има 
топла подлога. 

Вратите во просторите по правило треба да бидат 
без прагови и да имаат брава за заклучување. 

 
Б. ОПРЕМА 

 
Член 8 

Центарот треба да има опрема која  одговара на по-
требите за секојдневно живеење на корисниците.   

Во просторијата за дневен престој треба да има до-
волен број на маси, столици, односно фотелји, витрина 
или полици за книги, ТВ апарат, и радио апарат. 

Собите за спиење треба да се опремени со кревети 
за спиење за возрасни и соодветни кревети за деца, ор-
мани за чување на личната гардероба, по можност од-
делно за секое лице и со брава за заклучување, ќебиња, 
постелнина, пешкири и слично, во количина во завис-
ност од бројот и возраста на корисниците. 

Трпезаријата или посебниот простор за таа намена, 
треба да се опреми со маса и столици, соодветно на 
бројот на корисниците.     

 
Член 9 

Кујната, во зависност од бројот на корисниците, 
треба да има соодветна опрема и тоа:  

Парче 
- шпорет за домаќинство            1 
- мијалник               1 
- бојлер                 1 
- фрижидер за домаќинство          1                            
- неутрални маси или висечки плакари за прибор   1                            
Во кујната треба да има и ситна опрема (плехови, 

тенџериња, чинии, лажици, вилушки, ножеви и др.), во 
количина во зависност од бројот на корисниците.  

Опремата во кујната треба да биде изработена од 
цврст и отпорен материјал, кој не е подложен на корозија. 

Приборот за јадење треба да биде отпорен на меха-
нички, хемиски и термички оштетувања, да биде од 
ростфрај  и лесен за одржување. 
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В. СТРУЧНИ КАДРИ 
 

Член 10 
Во Центарот, во зависност од бројот на корисниците, 

треба да има соодветен број на стручни кадри и тоа: соци-
јален  работник, педагог, психолог или од друга професи-
ја, согласно со Законот за социјалната заштита, со заврше-
на обука за работа со жртви на семејно насилство.  

Бројот на стручни кадри за остварување на дејноста 
на Центарот, се утврдува врз основа на  бројот на ко-
рисниците и тоа за седум корисници ( возрасни и деца), 
треба да се обезбеди социјален работник и психолог со 
половина од полното работно време, а за 8 до 20 корис-
ници,  треба да се обезбедат  двајца стручни работници 
од став 1 на овој член . 

Во Центарот основан како посебна организациона 
единици во установа за социјална заштита или друго 
правно лице,  дел од стручната работа може да ја спро-
ведуваат и стручни работници, вработени во установа-
та или другото правно лице.  

Ако е потребно надворешно обезбедување на Цента-
рот, може да се обезбеди лице чувар или тоа да се орга-
низира во соработка со најблиската полициска станица. 

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
     Бр. 10-2508/1                                Министер за труд и 
12 март 2007 година                         социјална политика, 

   Скопје                                      Љупчо Мешков, с.р. 
___________ 

492. 
Врз основа на член 40 став 2 од Законот за социјална-

та заштита („Службен весник на Република Македонија” 
бр.50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 65/05 и 111/05), мини-
стерот за труд и социјална политика донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НОРМАТИВИТЕ И СТАНДАРДИТЕ ЗА ОСНОВА-
ЊЕ И ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА УСТАНОВИ  
ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ДНЕВЕН ЦЕНТАР 

ЗА  УЛИЧНИ ДЕЦА-ДЕЦА НА УЛИЦА  
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат нормативите и 
стандардите за простор, опрема и стручни кадри  за ос-
новање и започнување со работа  на установи за соци-
јална заштита Дневен центар за улични деца-деца на 
улица (во натамошниот текст: Дневен центар). 

 
Член 2 

Дневниот центар  обезбедува дневно згрижување на 
децата, воспитно-едукативни услуги, советувалишна 
работа, културно-забавни и рекреативни активности на 
овие деца и на членовите на нивните семејства. 

Услугите од став 1 на овој член, се обезбедуваат   
преку индивидуална и групна работа, при што една гру-
па треба да има  најмногу  25 корисника, зависно од во-
зраста на корисниците, кои престојуваат во Дневниот 
центар најмалку два часа во текот на работните денови.   

  
A. ПРОСТОР  
Локација  
Член 3 

Дневниот центар треба да е сместен во населено ме-
сто или во близина на населено место со развиени соо-
браќајни врски и друга инфраструктура. 

Дневниот центар може да е сместен и во рурална 
средина, ако се исполнат нормативите и стандардите 
согласно со овој правилник.. 

Дневниот центар треба да располага со слободно 
земјиште,  хотрикултурно дизајнирано и уредено.   

Дневниот центар треба да располага со паркинг 
простор.    

Член 4 
 Објектот на Дневниот центар треба да е приклучен 

на постоечката инфрастуктура во населеното место, со 
што ќе се обезбедат неопходните хигиенско-технички 
услови. Ако истата не е целосно воспоставена, Дневни-
от центар ја обезбедува од своја страна.  

Влезот на објектот на Дневниот центар треба да би-
де пристапен, со доволно широка влезна врата и поста-
вена рампа за движење со инвалидска количка, со ма-
ксимален наклон на рампата 1:12 (8,33%). 

Пристапот до објектот треба да биде поплочен, 
асфалтиран и без архитектонски бариери.   

Врската на влезот со влезниот хол, треба да биде 
обезбедена преку ветробрански простор со длабочина 
на ветробранот  од минимум 1,8 м. при употреба на ед-
нокрилна врата, односно од минимум 2 м, ако вратите 
се двокрилни. 

Ходниците треба да овозможат лесен и безбеден 
пристап до заедничките простории и се димензионираат 
со минимална широчина од 1,20 м, со подови обложени 
од материјал кој не се лизга и е лесен за одржување.  

Вратите во заедничките простории треба да бидат 
широки минимум 0,9 метри.  

Просториите треба да имаат прозорци, кои обезбе-
дуваат природна светлина. 

  
Член 5 

 Дневниот центар е составен од: заеднички просто-
рии (дневна просторија, трпезарија, соба за изолација); 
простории за комуникација (влезови, холови, коридо-
ри-ходници); санитарно-хигиенски простории; админи-
стративни и економско-технички простории (кујна). 

                                      
Заеднички простории  

Член 6 
Просторијата за дневен престој и дневни активно-

сти, во која  треба да се овозможат услови за  користе-
ње на една група на корисници, треба да обезбеди нај-
малку 1,0 м² по корисник, но да не е помала од 20,0 м². 
Во просторијата за дневен престој, подот треба да е оп-
тимално топлотно изолиран, а завршната подна облога 
треба да е еластична, помонолитна, со малку споеви, 
заради лесно чистење и дезинфекција. Просторијата за 
дневен престој, треба да е оспособена и за остварување 
на програми за воспитно-едукативни услуги, културно-
забавни и рекреативни активности на  децата. 

Трпезаријата може да биде одделна просторија, ди-
мензионира со најмалку 1,0 м² по корисник и  да овоз-
можи одделно користење на две групи на корисници. 
Дистрибуцијата и конзумирањето на оброците може да 
се организира и во просторијата за дневен престој. 

 Во Дневниот центар може да се предвиди просто-
рија за изолација и згрижување на болно дете, димен-
зионирана од најмалку  6,0 м². 

 
Простории за комуникација     

Член 7 
Просторот за гардероба треба да ги поврзува просто-

риите со влезниот хол. Во услови кога влезниот хол е 
димензиониран за да ја обезбедува и оваа функција, не-
ма потреба од физички одделен простор за оваа намена.  

 
Санитарно-хигиенски простории                       

Член 8 
Во санитарните простории подовите и sидовите во 

висина од 2 м треба да бидат обложени со керамички 
плочки и  да имаат: 

- претпростор за миење раце (мијалник) и по една 
WC кабина, одделно за машки и женски лица; и 

- одвоен санитарен јазол за вработените во Дневни-
от центар со претпростор за миење раце (мијалник) и 
WC кабина. 

Во санитарните простории или во посебна санитар-
на просторија, може да има туш кабина, за одржување 
на личната хигиена на децата.  
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Административни простории 
 

Член 9 
Во Дневниот центар треба да има една просторија 

за стручниот кадар, во која се чува службената доку-
ментација, димензионирана од најмалку 10 м².       

 
Економско-технички простории                                                     

Член 10 
Во Дневниот центар кујната може да биде дистри-

бутивна, димензионирана од најмалку 10 м², или сопс-
твено димензионирана од најмалку 15 м².  

Ако Дневниот центар има сопствена кујна треба да 
има и  магацин за храна, димензиониран од најмалку 6 м². 

           
Член 11 

Дневниот центар може  да располага со просторија 
за перење и сушење на личната гардероба на децата,  
димензионирана од  најмалку 2 м². 

 
Б. ОПРЕМА  

Член 12 
Дневниот центар треба да има опрема изработена 

од материјал лесен за одржување и тоа:      
- просторот за гардероба се опремува со закачалка,  

гардеробен орман и  клупа за собување; 
- трпезаријата  треба да е опремена со најмалку три 

маси и дванаесет трпезариски столици; 
- просторијата за дневен престој треба да е опреме-

на со  основна опрема и тоа најмалку пет маси, дваесе-
типет  столици , орман за чување на нагледни средства, 
литература и слично (со витрини и затворени касети), 
ТВ приемник, ДВД систем, музички систем, компјутер, 
како и потребни нагледни средства за спроведување на 
содржините на работа, во зависност од возраста и по-
требите на корисниците, согласно програмските задачи 
на Дневниот центар; 

- административната просторија треба да е опреме-
на со работна маса, гардеробен орман, администрати-
вен орман и  работни столици; 

- просторијата за перење и сушење на алишта, треба 
да има машина за перење на алишта за пет килограми, 
сушалка, пегла и даска за пеглање  и   

- поставен клима уред, во зависност од  простории-
те и површината на Дневниот центар. 

 
Член 13 

Во Дневниот центар кој има  дистрибутивна кујна, 
треба да има соодветна опрема и тоа: 

 парче 
- неутралена маса                         1 
- маса за цедење             1 
- висечки елементи                      2 
- мијалник за садови 1/2                          1 
- сервисна количка                           1 
- бојлер од 40 л.             1 
- фрижидер за домаќинство                     1 
- шпорет за домаќинство                      1 
 
Во Дневен центар кој има  сопствена кујна, треба да 

има соодветна опрема и тоа: 
      парче 

- неутрална маса                       2 
- маса за цедење               1 
- висечки елементи                      3 
- мијалник за садови 1/2             1 
- сервисна количка                           1 
- бојлер од 60 л.             1 
- фрижидер од 750 л.                      1 
- шпорет 1/4              1 
- аспиратор              1 
Дистрибутивната или сопствената кујна, треба да 

има и ситна опрема (плехови, тенџериња, чинии, лажи-
ци, вилушки, ножеви и др.), во количина во зависност 
од бројот на корисниците.    

Опремата во кујната треба да биде изработена од 
цврст и отпорен материјал кој не е  подложен на коро-
зија. Приборот за јадење треба да биде отпорен на ме-
ханички, хемиски и термички оштетувања, да биде од 
ростфрај  и лесен за одржување. 

 
В. СТРУЧНИ КАДРИ  

Член 14 
Во Дневниот центар во зависност од бројот на ко-

рисниците треба да има соодветен број на стручни ка-
дри и тоа социјален  работник, педагог, психолог или 
друг стручен работник согласно со Законот за социјал-
ната заштита, со соодветна обука за работа со деца. 

Бројот на стручните работници за остварување на 
дејноста на Дневниот центар, се утврдува врз основа на 
возраста и бројот на корисниците и тоа на секои четири 
корисници треба да се обезбеди еден стручен работник. 

Во Дневниот центар со капацитет до 12 корисници, 
треба да има најмалку два стручни работника од став 1 
на овој член. 

Во Дневниот центар организиран како посебна ор-
ганизациона едница во установа за социјална заштита 
или друго правно лице,  дел од стручната работа може 
да ја спроведуваат и стручни работници, вработени во 
установата или другото правно лице. 

      
Член 15 

Во Дневниот центар  треба да има и лице  за чисте-
ње на простории. 

Дневниот центар, во кој самостојно се приготвува 
храна за корисниците, треба да има и лице готвач, како 
и  помошен персонал во кујна. 

 
Член 16 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
     Бр.10-2507/1                                 Министер за труд и 
12 март 2007 година                         социјална политика, 

    Скопје                                     Љупчо Мешков, с.р.   
___________ 

493. 
Врз основа на член 40 став 2 од Законот за социјална-

та заштита („Службен весник на Република Македонија” 
бр.50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62.2005 и 111/2005), 
министерот за труд и социјална политика донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НОРМАТИВИТЕ И СТАНДАРДИТЕ ЗА ОСНОВА-
ЊЕ И ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА УСТАНОВИ 
ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ДНЕВЕН ЦЕНТАР ЗА 
ЛИЦА КОИ УПОТРЕБУВААТ, ОДНОСНО ЗЛОУ-
ПОТРЕБУВААТ ДРОГИ И ДРУГИ ПСИХОТРОПНИ  

СУПСТАНЦИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат нормативите и 

стандардите за простор, опрема и стручни кадри за осно-
вање и започнување со работа  на установи за социјална 
заштита Дневен центар за лица кои употребуваат, однос-
но злоупотребуваат дроги и други психотропни супстан-
ци (во понатамошниот текст: Дневен центар). 

 
Член 2 

Дневниот центар обезбедува советодавни услуги, 
услуги на информирање, советување и едукација, ра-
ботно ангажирање, културно-забавни и рекреативни 
активности на лицата кои употребуваат, односно злоу-
потребуваат дроги и други психотропни супстанци ( во 
натамошниот текст: корисници) и на членовите на нив-
ните семејства. 

Како корисник во смисла на овој правилник, се смета 
лице кое постигнало апстиненција од дрога или е во ме-
тадонска програма, со стабилна здравствена состојба.  
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Услугите од став 1 на овој член, се обезбедуваат   
преку индивидуална и групна работа, при што една 
група треба да има осум до дванаесет корисници, со 
престој на корисниците од најмалку 2 часа во текот на 
работниот ден.      

  
А.  ПРОСТОР  
Локација  
Член 3 

Дневниот центар треба да е сместен во населено ме-
сто или во близина на населено место со развиени соо-
браќајни врски и друга инфраструктура, со можност за 
користење на  обезбеден јавен превоз. 

Дневниот центар може да е сместен и во рурална 
средина, ако се исполнат нормативите и стандардите,  
согласно со овој правилник. 

 
Член 4 

Објектот на Дневниот центар треба да е приклучен 
на постоечката инфрастуктура во населеното место, со 
што ќе се обезбедат неопходните хигиенско-технички 
услови. Ако истата не е целосно воспоставена,  Днев-
ниот центар ја обезбедува од своја страна.  

До влезот на објектот треба да е  овозможен непре-
чен пристап за пешаци и возила. 

Влезот на објектот на Дневниот центар треба да би-
де пристапен, со доволно широка влезна врата и поста-
вена рампа за движење со инвалидска количка, со ма-
ксимален наклон на рампата  1:12 (8,33%). 

Врската на влезот со влезниот хол, треба да биде 
обезбедена преку ветробрански простор со длабочина 
на ветробранот од минимум 1,8 м. при употреба на ед-
нокрилна врата, односно од минимум 2 м, ако вратите 
се двокрилни. 

Ходниците треба да овозможат лесен и безбеден 
пристап до заедничките простории и се димензионираат 
со минимална широчина од 1,20 м, со подови обложени 
од материјал кој не се лизга и е лесен за одржување.  

Вратите во заедничките простории треба да бидат 
широки минимум 0,9 метри.  

Просториите треба да имаат прозорци, кои обезбе-
дуваат природна светлина.              

           
Член 5 

Дневниот центар е составен од просторија за груп-
на работа, просторија за индивидуална и семејна тера-
пија, информирање и советување, просторија за рабо-
тилница, изучување на комјутерски вештини и едука-
ција, административна просторија, кујна и санитарно-
хигиенски простории. 

                    
Заеднички простории 

 
Член 6 

 Просторија за групна работа треба да претставува 
една единствена просторија димензионирана со најмал-
ку 1,0 м² по корисник, но не помала од 20,0 м². Во  про-
сторија за групна работа, подот треба да е оптимално 
топлотно изолиран, а завршната подна облога треба да 
е еластична, помонолитна, со малку споеви, заради лес-
но чистење и дезинфекција.  

Просторијата за индивидуална и семејна терапија, 
информирање и советување, треба да биде оспособена за 
работа со корисниците и нивните семејства. Ако во 
Дневниот центар нема посебна просторија за индивиду-
ална и семејна терапија, информирање и советување, се 
користи административната просторија  или некоја од 
посебните простории да се приспособи за оваа намена. 

Просторијата за работно ангажирање и едукација на 
корисниците треба да биде оспособена за  работа со ед-
на група на корисници, димензионирана со најмалку 

1,0 м² по корисник, но да не биде помала од 20,0 м². Во 
просторија за работно ангажирање се сместуваат и 
компјутерите, ако во Дневниот центар нема посебна 
просторија за изучување на комјутерските вештини. 

 
Простории за комуникација 

      
Член 7 

Просторот за гардероба  треба да ги поврзува про-
сториите со влезниот хол. Во услови кога влезниот хол е 
димензиониран за да ја обезбедува и оваа функција, не-
ма потреба од физички одделен простор за оваа намена.  

 
Санитарно-хигиенски простории 

                      
Член 8 

Во санитарните простории подовите и sидовите во 
висина од 2 м треба да бидат обложени со керамички 
плочки и  да имаат: 

- претпростор за миење раце (мијалник) и по една 
WC кабина одделно за машки и женски лица; и 

- одвоен санитарен јазол за вработените во Дневни-
от центар со претпростор за миење раце (мијалник) и 
WC кабина. 

 
Административни простории 

 
Член 9 

Во Дневниот центар треба да има една  просторија 
за стручниот кадар, во која се чува службената доку-
ментација, димензионирана од најмалку 10 м².                         

 
Економско-технички простории 

                                                     
Член 10 

Во Дневниот центар треба да има чајна кујна, ди-
мензионирана од најмалку 5 м².  

 
Б. ОПРЕМА 

 
Член 11 

Дневниот центар треба да располага со опрема која 
е лесна за одржување и тоа: 

- во просторијата за групна работа, треба да има 15 
столици, подвижна табла, биро, телевизор, ДВД и му-
зички ситем; 

- во просторијата за индивидуална и семејна тера-
пија, информирање и советување, треба да има биро со 
столица, пет столици и клуб маса; 

 - во просторијата во која се спроведува програмата 
за работно ангажирање и едукација на корисниците, тре-
ба да биде опремена со голема маса со димензии 3 х 1,50 
м и  осум столици,  орман за чување на работниот мате-
ријал, комјутер и материјал за изведување на креативни 
работилници (глинамол, хартија, бои, стакло, дрвени 
предмети, волница, фломастери, картон и слично); 

-  просторијата за учење на компјутерски вештини 
треба да биде опремена со бироа, столици, комјутери и 
друга придружна компјутерска техника; 

- административната просторија треба да биде оп-
ремена со работна маса, столици, телефонски и факс 
апарат, фотокопир и орман за чување на службената 
документација. 

 
Член  12 

Чајната кујна треба да има соодветна опрема и тоа: 
     Парче 

- шпорет за домаќинство           1 
- мијалник 1/2            1 
- бојлер              1 
- фрижидер за домаќинство        1                             
- неутрални маси или висечки плакари за прибор  1                             
Приборот во кујната треба да биде соодветен за 

послужување на чај, кафе, сок и слично. 
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В. СТРУЧНИ КАДРИ 
 

Член 13 
Во Дневниот центар во зависност од бројот на ко-

рисниците треба да има соодветен број на стручни ка-
дри и тоа: социјален работник, педагог, психолог, со 
соодветна обука за советувалишна работа и едукација 
за работа со корисниците и едукатор за комјутерски ве-
штини. 

Бројот на стручните кадри за остварување на дејно-
ста на Дневниот центар се утврдува врз основа на бро-
јот на корисниците и тоа на секои четири корисници 
треба да се обезбеди еден стручен работник. 

Во Дневниот центар со капацитет до 12 корисници, 
треба да има најмалку два  стручни работника од став 1 
на овој член. 

Во Дневниот центар организиран како посебна ор-
ганизациона едница во установа за социјална заштита 
или друго правно лице, дел од стручната работа може 
да ја спроведуваат и стручни работници, вработени во 
установата или другото правно лице.  

Во Дневниот центар треба да има и лице за чистење 
на просториите.  

 
Член 14 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 10-2509/1                              Министер за труд и 

12 март 2007 година                        социјална политика, 
           Скопје                                    Љупчо Мешков, с.р. 

___________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

494. 
Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енер-

гетика (“Службен весник на РМ” бр. 63/06 од 
23.05.2006 година), член 28 од Законот за акцизите 
(“Службен весник 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 животната средина (“Службен весник на 
РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
19.03.2007 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 на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                               ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)                              до 26,014 
- БМБ-91  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)       до 26,100 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)     до 26,187 
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)            до 27,258 
 
б) Дизел гориво                              ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                              до 26,582 
- Д-Е III                                                            до 27,234    
 
в) Масло за горење                 ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)                                       до 26,928 

г) Мазут                  ден/кг 
- М-1 (М)                                                         до  15,273 
- М-2                                                                 до 15,250 

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 64,50 
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)               до 61,00 
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)            до 61,50 
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)                  до 62,50 
 
б) Дизел гориво                                               ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                       до 50,50 
- Д-Е III                                                              до 51,00 
 
в) Масло за горење                                           ден/лит                            
- екстра лесно (ЕЛ)                                   до 40,00 
 
г) Мазут                                                             ден/кг 
- М-1 (М)                                                       до 18,671 
- М-2                                                              до 18,644 
 
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: 

 

  НАФТЕН ДЕРИВАТ 
(2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

 (4 ГРУПА 
 НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

МБ - 96 (ПРЕМИУМ)      64,00 63,50 63,00 
БМБ - 91 (БЕЗОЛОВЕН 
РЕГУЛАР) 60,50 60,00 59,50 
БМБ - 95 
(БЕЗОЛОВЕН  
ПРЕМИУМ) 61,00 60,50 60,00 
БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН 
СУПЕР) 62,00 61,50 61,00 
Д - ДИЗЕЛ 50,00 49,50 49,00 
Д-Е III 50,50 50,00 49,50 
 Е Л   - ЕКСТРА  
ЛЕСНО  39,50 39,00 38,50 

 
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. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-
1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените  на ма-
зутот М-1 и М-2 важат франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цените за ма-
зутот М-1 и 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: 
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а) Моторни бензини                               ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)                                   0,150 
- БМБ-91  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)                  0,080 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)                0,080 
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)                       0,080 
 
б) Дизел гориво                                          ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                              0,030 
- Д-Е III                                                                 0,030 
 
в) Масло за горење                                           ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)                                         0,040 
 
г) Мазут                                                        ден/кг 
- М-1 (М)                                             0,050 
- М-2                                                                   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)                                     24,797 
- БМБ-91  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)                21,815 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)              22,152 
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)                     21,928 
 
б) Дизел гориво                                          ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                      12,485 
- Д-Е III                                                              12,256 
 
в) Масло за горење                                           ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)                                              3,230 
   
г) Мазут                                              ден/кг 
- М-1 (М)                                                                0,100 
- М-2                                                                        0,100 
 

Член 5 
 Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 

од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодде-
лен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат: 

 

НАФТЕН 
ДЕРИВАТ 

Ед. 
мерка 

 (1 ГРУПА 
 НА ЦЕНИ) 

(2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 

(3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 

 (4 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 

МБ - 96 
(ПРЕМИУМ)       ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 
БМБ - 91 
(БЕЗОЛОВЕН 
РЕГУЛАР) ден/лит 3,200 

 
2,776 

 
2,353 

 
1,929 

БМБ- 95 
(БЕЗОЛОВЕН 
ПРЕМИУМ) ден/лит 3,200 

 
2,776 

 
2,353 

 
1,929 

БМБ -98 
(БЕЗОЛОВЕН 
СУПЕР)               ден/лит 3,200 

 
2,776 

 
2,353 

 
1,929 

Д - ДИЗЕЛ ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 
Д-Е III                  ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 
Е Л   - ЕКСТРА 
ЛЕСНО ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 
МАЗУТ М - 1 ден/кг 0,400 0,400 0,400 0,400 
МАЗУТ М - 2 ден/кг 0,400 0,400 0,400 0,400 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот  на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 20.03.2007 година. 

 
Бр. 02-501/1         

19 март 2007 година                          Претседател,   
          Скопје                                 Славе Ивановски, с.р.    

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ 

51. 
Врз основа на член 14 точка а) и член 32 став 6 од За-

конот за електронските комуникации („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 13/2005), Комисијата ка-
ко орган на Агенцијата за електронски комуникации, на 
состанокот одржан на ден 14.02.2007 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРЕС-
МЕТУВАЊЕ  НА ГОДИШНИОТ  НАДОМЕСТОК  
ЗА НАДЗОР НА ПАЗАРОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 

КОМУНИКАЦИИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за методологијата за пресметување 

на годишниот надоместок за надзор на пазарот за еле-
ктронски комуникации („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 139/2006 и 5/2007), во член 1 став 2 
се брише. 

 
Член 2 

Во член 3 во табелата зборовите: “повеќе од” се за-
менуваат со зборот “над”, а после табелата се додаваат 
зборовите: “но не повеќе од 250.000 евра во денарска 
противвредност”. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

По влегувањето во сила овој правилник ќе биде об-
јавен на веб страната на Агенцијата за електронски ко-
муникации. 

 
                     Агенција за електронски комуникации 

           Бр. 11-12/7                           Комисија 
14 февруари 2007 година              Претседател, 

 Скопје                     Софче Јовановска, с.р. 
_______________________________________________ 

 
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА  

 
Врз основа на член 16-а од Законот за данок на добивка 

(„Сл. весник на РМ“ бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 
28/98, 11/01, 2/02, 44/02, 51/03 и 120/05) и член 30-з став 1 
од Законот за персоналниот данок на доход („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 
28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02 и 96/04), Државниот за-
вод за статистика ги утврдува и објавува 

 
К О Е Ф И Ц И Е Н Т И Т Е 

ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ 

ФЕВРУАРИ 2007 ГОДИНА 
- претходни податоци - 

 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 

производители на индустриски производи во февруари 
2007 година во однос на јануари 2007 година е -0.003. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на месецот е -0.005. 

3. Коефициентот на пораст на цените на производи-
тели на индустриски производи во февруари 2007 го-
дина во однос на истиот месец од претходната година 
изнесува 0.003. 
 

            Директор, 
              м-р Благица Новковска, с.р. 
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