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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1929. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У  К  А  З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  

ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 
 
Се прогласува  Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за данокот на додадена вредност,  
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 27 јули 2010 година. 
    

     Бр. 07–3325/1                           Претседател 
27 јули 2010 година                на Република Македонија, 

    Скопје                             Ѓорге Иванов, с.р. 
 

                             
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски,с.р. 
 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ 

 
Член  1 

Во Законот за данокот на додадена вредност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 
86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 
114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), во Поглавје-
то Х. ОДАНОЧУВАЊЕ поднаслов 3 по зборот „прија-
ва“ се додаваат зборовите: „и периодичен извештај од 
денарски трансакциски сметки и девизни сметки”. 

 Стр. 
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Член  2 
Членот 41 се менува и гласи: 
„(1) Даночниот обврзник е должен за секој даночен 

период да поднесе даночна пријава во рок од 25 дена 
по истекот на даночниот период во која сам го пресме-
тува данокот.  

(2) Кон даночната пријава од ставовите (1), (4) и (5) 
на овој член, за соодветниот даночен период, даночни-
от обврзник е должен да поднесе периодичен финанси-
ски извештај од одобрените фискални системи на опре-
ма за регистрирање на готовински плаќања и преку но-
сителот на платниот промет согласно со ставот (7) на 
овој член да поднесе периодичен извештај од денарски 
трансакциски сметки и девизни сметки преку кои го 
остварува работењето.   

(3) Даночната пријава се поднесува во рокот од ста-
вот (1) на овој член и тогаш кога во соодветниот дано-
чен период даночниот обврзник нема извршено одано-
чив промет. 

(4) По исклучок од ставот (1) на овој член во случај 
на престанок со вршење на дејност, даночниот обврз-
ник е должен да поднесе даночна пријава во рок од 25 
дена по истекот на календарскиот месец во кој преста-
нал со дејноста. 

 (5) По исклучок од ставот (1) на овој член во случај 
на промена на даночниот период од членот 39 став (6) 
на овој закон, даночниот обврзник е должен да поднесе 
даночна пријава во рок од 25 дена по истекот на кален-
дарскиот месец во кој е поднесено барањето, за перио-
дот од почетокот на календарската година до крајот на 
месецот во кој е поднесено барањето. 

(6) Даночната пријава се поднесува до надлежниот 
даночен орган кај кого е регистриран даночниот об-
врзник. 
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(7) Периодичните извештаи од денарски трансакци-
ски сметки и девизни сметки преку кои даночниот об-
врзник регистриран за цели на данокот на додадена 
вредност го остварува своето работење од ставот (2) на 
овој член, ги доставува носителот на платниот промет 
по електронски пат до надлежниот даночен орган.  Пе-
риодичните извештаи од овој став носителот на плат-
ниот промет ги доставува за период и во рок во кој се 
поднесува даночната пријава согласно со ставовите (1), 
(3), (4) и (5) од овој член. 

(8) Надлежниот даночен орган по електронски пат 
до носителите на платниот промет ги доставува след-
ниве податоци за даночните обврзници: 

- регистрација за цели на данокот на додадена вред-
ност и даночен период за пресметување и плаќање на 
данокот на додадена вредност, 

- прекинување на регистрација за данокот на дода-
дена вредност,  

- бришење од регистарот на обврзници за данокот 
на додадена вредност и 

- промена на даночниот период за пресметување и 
плаќање на данокот на додадена вредност. 

(9) Формата и содржината на даночната пријава ги 
пропишува министерот за финансии.“ 

 
Член 3 

Во членот 43 став (2)  по бројот „1” се става запирка, 
а зборовите: „и 3” се заменуваат со зборовите: „4 и 5“.  

 
Член 4 

Во членот 51 став (1) износот „1.300.000” се заме-
нува со износот „2.000.000”.  

Ставот (6) се менува и гласи: 
„Надлежниот даночен орган го врши уписот во ре-

гистарот на обврзници на данокот на додадена вред-
ност од почетокот  на тековната календарска година и 
притоа им издава на даночните обврзници решение. 
Ако даночниот обврзник започнал да ја врши својата 
дејност во текот на календарската година, регистраци-
јата се врши со започнувањето на вршењето на дејно-
ста. Под започнување на вршење на дејноста се подраз-
бира првото вршење на активност на даночниот обврз-
ник како прва извршена набавка на добра (основни 
средства, трговска стока и друго), користена услуга (за-
куп, истражување на пазар и друго) и извршен промет 
на добра или услуга. Ако во текот на годината даноч-
ниот обврзник го надмине износот на остварен вкупен 
промет од 2.000.000 денари, регистрацијата се врши по 
истекот на месецот кога е остварен прометот. Во слу-
чаите од членот 9-а став (2) на овој закон, надлежниот 
даночен орган врши упис во регистарот на обврзници 
на данокот на додадена вредност, веднаш по утврдува-
њето.” 

Во ставот (10) зборот “осум” се заменува со бројот 
“15”, a износот “1.300.000” се заменува со износот 
“2.000.000”.  

 
Член 5 

Членот 59 се менува и гласи: 
„(1) Глоба во износ од 1.200 евра во денарска про-

тиввредност за сторен прекршок ќе му се изрече на 
правно лице - даночен обврзник ако поднесе пријава за 
регистрација за данокот на додадена вредност по исте-
кот на пропишаниот рок (член 51 став (10)).  

(2) За прекршокот од ставот (1) на овој член на од-
говорното лице во правното лице ќе му се изрече глоба 
во износ од 500 евра во денарска противвредност. 

(3) За прекршокот од ставот (1) на овој член на фи-
зичко лице - даночен обврзник ќе му се изрече глоба во 
износ од 500 евра во денарска противвредност.“ 

 
Член  6 

По членот 59 се додаваат два нови члена 59-а и 59-
б, кои гласат: 

 
„Член 59- а 

Глоба во износ од 500 евра во денарска противвред-
ност ќе му се изрече на носителот на платниот промет 
ако по добивањето на податоците од членот 41  став (8) 
на овој закон не достави по електронски пат периоди-
чен извештај од денарска трансакциска сметка и девиз-
на сметка  на даночниот обврзник регистриран за цели 
на данок на додадена вредност до надлежниот даночен 
орган за период и во рок во кој се поднесува даночната 
пријава. 

 
Член 59-б 

(1) Глоба во износ од 1.500 евра во денарска про-
тиввредност за сторен прекршок ќе му се изрече на 
правно лице - даночен обврзник, ако: 

1) поднесе даночна пријава до надлежниот даночен 
орган по истекот на пропишаниот рок (член 41 ставови 
(1), (3), (4) и (5));  

2) неуредно води евиденција (член 52 став (1)) и 
3) не издава фактура во пропишаниот рок (член 53). 
(2) За прекршокот од ставот (1) на овој член на од-

говорното лице во правното лице ќе му се изрече глоба 
во износ од 500 евра во денарска противвредност. 

(3) За прекршокот од ставот (1) на овој член на фи-
зичко лице - даночен обврзник ќе му се изрече глоба во 
износ од 500 евра во денарска противвредност.“ 

 
Член 7 

Членот 60 се менува и гласи: 
„(1) Глоба во износ од 2.000 до 2.500 евра во денар-

ска противвредност за сторен прекршок ќе му се изре-
че на правно лице - даночен обврзник, ако: 

1) не поднесе даночна пријава до надлежниот дано-
чен орган (член 41 ставови (1), (3), (4) и (5)); 

2) данокот на додадена вредност не го уплати на 
утврдената сметка (член 43 став (4));  

3) не поднесе пријава за регистрација за данокот на 
додадена вредност (член 51 став (10)); 

4) не води или неточно води евиденција (член 52 
став (1)); 

5) издава неуредна фактура (член 53) и 
6) фактурите или другите документи издадени во 

согласност со овој закон или деловните книги не ги чу-
ва во пропишаниот рок (член 56 став (1)). 

(2) За прекршокот од ставот (1) на овој член на од-
говорното лице во правното лице ќе му се изрече глоба 
во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвред-
ност. 

(3) За прекршокот од ставот (1) на овој член на фи-
зичко лице - даночен обврзник ќе му се изрече глоба во 
износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвред-
ност.“ 
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Член 8 
Членот 60-а се менува и гласи: 
„(1) Одговорното лице во правното лице и физичко 

лице - даночен обврзник кои нема да поднесат даночна 
пријава во пропишаниот рок, или ќе поднесат даночна 
пријава, но во истата нема да внесат точни податоци, 
или ќе поднесат даночна пријава а нема да го уплатат 
долгуваниот данок на утврдените сметки, со цел да се 
стекнат со поголема имотна корист или вредност,  

ќе се казнат со казна затвор од шест месеци до пет 
години 

и со парична казна. 
(2) Ако износот на обврската од овој член е значи-

телен, сторителот 
ќе се казни со казна затвор од најмалку четири го-

дини 
и со парична казна. 
(3) Ако делото од овој член го  стори правно лице 

ќе се казни со парична казна. 
(4) Имотната корист прибавена со извршеното кри-

вично дело од овој член се одзема со судска одлука.” 
 

Член  9 
Надлежниот даночен орган по електронски пат до 

носителите на платниот промет ги доставува податоци-
те за даночните обврзници кои се регистрирани за цели 
на данокот на додадена вредност и определениот дано-
чен период за пресметување и плаќање на данокот на 
додадена вредност со состојба на 30 септември 2010 
година, најдоцна до 5 октомври 2010 година. 

 
Член  10 

Во членот 2 од овој закон со кој се менува членот 
41, одредбите од ставовите (7) и (8) ќе започнат да се 
применуваат од 1 октомври  2010 година. 

 
Член 11 

Одредбата од членот 6 на овој закон со која се дода-
ва нов член 59-а ќе започне да се применува од 1 
октомври 2010 година.  

 
Член  12 

Одредбите од членот 4 на овој закон ќе започнат да 
се применуваат од 1 јануари 2011 година.  

 
Член  13 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

____________ 
 

L I G J                                                                                                                                               
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR 
 

Neni 1 
Në Ligjin për tatimin mbi vlerën e shtuar  ("Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër 44/99, 86/99, 
8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009 dhe 133/2009), në Kreun X. 
TATIMIMI nëntitulli 3 pas fjalës "fletëparaqitja" shtohen 
fjalët: "dhe raporti periodik nga llogaritë e transaksionit në 
denarë dhe llogaritë devizore".    

Neni 2 
Neni 41 ndryshohet si vijon: 
"(1) Tatimpaguesi është i obliguar që për secilën 

periudhë tatimore të parashtrojë fletëparaqitje tatimore në 
afat prej 25 ditësh, pas skadimit të periudhës tatimore në të 
cilën vet e llogaritë tatimin.  

(2) Me fletëparaqitjen tatimore nga paragrafët (1), (4) 
dhe (5) të këtij neni për periudhën tatimore përkatëse, 
tatimpaguesi është i obliguar që të parashtrojë raport 
financiar periodik nga sistemet e lejuara fiskale të pajisjes 
për regjistrim të pagesave me para në dorë dhe nëpërmjet 
bartësit të qarkullimit pagesor në pajtim me paragrafin (7) 
të këtij neni, të parashtrojë raport periodik nga llogaritë e 
transaksionit në denarë dhe llogaritë devizore nëpërmjet të 
cilave e realizon punën.   

(3) Fletëparaqitja tatimore parashtrohet në afatin nga 
paragrafi (1) i këtij neni edhe atëherë kur në periudhën 
tatimore përkatëse, tatimpaguesi nuk ka kryer qarkullim të 
tatimuar.  

(4) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, në rast 
të ndërprerjes së kryerjes së veprimtarisë, tatimpaguesi 
është i obliguar që të parashtrojë fletëparaqitje tatimore në 
afat prej 25 ditësh pas skadimit të muajit kalendarik, në të 
cilin e ka ndërprerë veprimtarinë.  

(5) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, në rast 
të ndryshimit të periudhës tatimore nga neni 39 paragrafi 
(6) i këtij ligji, tatimpaguesi është i obliguar që të 
parashtrojë fletëparaqitje tatimore në afat prej 25 ditësh pas 
skadimit të muajit kalendarik në të cilin është parashtruar 
kërkesa, për periudhën nga fillimi i vitit kalendarik deri në 
fund të muajit në të cilin është parashtruar kërkesa. 

(6) Fletëparaqitja tatimore parashtrohet te organi 
tatimor kompetent, tek i cili është regjistruar tatimpaguesi. 

(7) Raportet periodike nga llogaritë e transaksionit në 
denarë dhe llogaritë devizore nëpërmjet të cilave 
tatimpaguesi i regjistruar për qëllime të tatimit mbi vlerën e 
shtuar e realizon punën e vet nga paragrafi (2) i këtij neni, i 
dorëzon bartësi i qarkullimit pagesor në mënyrë 
elektronike te organi tatimor kompetent. Raportet periodike 
nga ky paragraf, bartësi i qarkullimit pagesor i dorëzon për 
periudhën dhe në afatin në të cilin parashtrohet 
fletëparaqitja tatimore, në pajtim me paragrafët (1), (3), (4) 
dhe (5) të këtij neni. 

(8) Organi tatimor kompetent në mënyrë elektronike te 
bartësit e qarkullimit pagesor, i dorëzon të dhënat për 
tatimpaguesit, si vijojnë: 

- regjistrimin për qëllime të tatimit mbi vlerën e shtuar 
dhe periudhën tatimore për llogaritje dhe pagesë të tatimit 
mbi vlerën e shtuar, 

- ndërprerjen e regjistrimit për tatimin mbi vlerën e 
shtuar,  

- shlyerjen nga regjistri i detyrësve për tatimin mbi 
vlerën e shtuar dhe 

- ndryshimin e periudhës tatimore për llogaritje dhe 
pagesë të tatimit mbi vlerën e shtuar. 

(9) Formën dhe përmbajtjen e fletëparaqitjes tatimore, i 
përcakton ministri i Financave." 

 
Neni 3 

Në nenin 43 paragrafi (2) pas numrit "1" vihet presje, 
kurse fjalët: "dhe 3"  zëvendësohen me fjalët: "4 dhe 5".  
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Neni 4 
Në nenin 51 paragrafi (1) numri "1 300 000", 

zëvendësohet me numrin "2 000 000".  
Paragrafi (6) ndryshohet si vijon: 
"Organi  tatimor kompetent e kryen regjistrimin në 

regjistrin e detyrësve të tatimit mbi vlerën e shtuar nga 
fillimi i vitit rrjedhës kalendarik dhe me këtë rast u lëshon 
aktvendim tatimpaguesve. Nëse tatimpaguesi ka filluar që 
ta kryejë veprimtarinë e vet gjatë vitit kalendarik, 
regjistrimi kryhet me fillimin e kryerjes së veprimtarisë. 
Me fillimin e kryerjes së veprimtarisë nënkuptohet kryerja 
e parë e aktivitetit të tatimpaguesit si furnizim i parë i kryer 
i të mirave (mjeteve themelore, mallit tregtar etj.), shërbimi 
i shfrytëzuar (qiramarrja, hulumtim i tregut etj.) dhe 
qarkullimi i kryer i të mirave dhe shërbimit. Nëse gjatë vitit 
tatimpaguesi e tejkalon shumën e qarkullimit të 
përgjithshëm të realizuar prej 2 000 000 denarësh, 
regjistrimi kryhet pas skadimit të muajit kur është realizuar 
qarkullimi.  Në rastet nga neni 9-a paragrafi (2) të këtij 
ligji, organi tatimor kompetent kryen regjistrim në 
regjistrin e detyrësve të tatimit mbi vlerën e shtuar, 
menjëherë pas përcaktimit."   

Në paragrafin (10), fjala "tetë" zëvendësohet me 
numrin "15", ndërsa numri "1 300 000" zëvendësohet me 
numrin "2 000 000".  

 
Neni 5 

Neni 59 ndryshohet si vijon: 
"(1) Gjobë në shumë prej 1 200 eurosh në kundërvlerë 

me denarë për kundërvajtje të kryer do t'i shqiptohet 
personit juridik - tatimpagues, nëse parashtron 
fletëparaqitje për regjistrim për tatimin mbi vlerën e shtuar, 
pas skadimit të afatit të përcaktuar (neni 51 paragrafi (10)).  

(2) Për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni, 
personit përgjegjës në personin juridik do t'i shqiptohet 
gjobë në shumë prej 500 eurosh në kundërvlerë me denarë. 

(3) Për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni, 
personit fizik - tatimpagues do t'i shqiptohet gjobë në 
shumë prej 500 eurosh në kundërvlerë me denarë." 

 
Neni 6 

Pas nenit 59 shtohen dy nene të reja 59-a dhe 59-b, si 
vijojnë: 

 
"Neni 59-a 

Gjobë në shumë prej 500 eurosh në kundërvlerë me 
denarë do t'i shqiptohet bartësit të qarkullimit pagesor, nëse 
pas marrjes së të dhënave nga neni 41 paragrafi (8) të këtij 
ligji, nuk dorëzon në mënyrë elektronike raport periodik 
nga llogaria e transaksionit në denarë dhe llogaria devizore 
e tatimpaguesit të regjistruar për qëllime të tatimit mbi 
vlerën e shtuar, te organi tatimor kompetent për periudhën 
dhe në afatin në të cilin parashtrohet fletëparaqitja 
tatimore. 

 
Neni 59-b 

(1) Gjobë në shumë prej 1 500 eurosh në kundërvlerë 
me denarë, për kundërvajtje të kryer do t'i shqiptohet 
personit juridik - tatimpagues, nëse: 

1) parashtron fletëparaqitje tatimore te organi tatimor 
kompetent, pas skadimit të afatit të përcaktuar (neni 41 
paragrafët (1), (3), (4) dhe (5));  

2) mban evidencë në mënyrë të parregullt (neni 52 
paragrafi (1)) dhe 

3) nuk lëshon faturë në afatin e përcaktuar (neni 53). 
(2) Për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni, 

personit përgjegjës në personin juridik do t'i shqiptohet 
gjobë në shumë prej 500 eurosh në kundërvlerë me denarë. 

(3) Për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni, 
personit fizik - tatimpagues do t'i shqiptohet gjobë në 
shumë prej 500 eurosh në kundërvlerë me denarë." 

 
Neni 7 

Neni 60 ndryshohet si vijon: 
"(1) Gjobë në shumë prej 2 000 deri në 2 500 euro në 

kundërvlerë me denarë, për kundërvajtje të kryer do t'i 
shqiptohet personit juridik - tatimpagues, nëse: 

1) nuk parashtron fletëparaqitje tatimore te organi 
tatimor kompetent (neni 41 paragrafët (1), (3), (4) dhe (5)); 

2) tatimin mbi vlerën e shtuar nuk e paguan në 
llogarinë e përcaktuar (neni 43 paragrafi (4));  

3) nuk parashtron fletëparaqitje për regjistrim për 
tatimin mbi vlerën e shtuar  (neni 51 paragrafi (10)); 

4) nuk mban ose në mënyrë të pasaktë mban evidencë 
(neni 52 paragrafi (1)); 

5) lëshon faturë të parregullt (neni 53) dhe 
6) faturat ose dokumentet tjera të lëshuara në pajtim me 

këtë ligj ose librat afariste, nuk i ruan në afatin e përcaktuar 
(neni 56 paragrafi (1)). 

(2) Për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni, 
personit përgjegjës në personin juridik do t'i shqiptohet 
gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në kundërvlerë 
me denarë. 

(3) Për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni, 
personit fizik - tatimpagues, do t'i shqiptohet gjobë në 
shumë prej 500 deri 1 000 euro në kundërvlerë me denarë." 

 
Neni 8 

Neni 60-a ndryshohet si vijon: 
"(1) Personi përgjegjës në personin juridik dhe personi 

fizik - tatimpagues të cilët nuk do të parashtrojnë 
fletëparaqitje tatimore në afatin e përcaktuar, ose do të 
parashtrojnë fletëparaqitje tatimore por në të njëjtën nuk do 
futin të dhëna të sakta, ose do të parashtrojnë fletëparaqitje 
tatimore e nuk do ta paguajnë tatimin që e kanë pasur 
borxh në llogaritë e përcaktuara, me qëllim që të fitojnë 
dobi ose vlerë më të madhe pronësore, do të dënohen me 
dënim me burg prej gjashtë muajsh deri në pesë vite dhe 
me dënim me para. 

(2) Nëse shuma e obligimit nga ky nen është e 
konsiderueshme, kryerësi do të dënohet me dënim me burg 
prej së paku katër vitesh dhe me dënim me para. 

(3) Nëse veprën nga ky nen e kryen personi juridik, do 
të dënohet me dënim me para.  

(4) Dobia pronësore e fituar me veprën e kryer penale 
nga ky nen, konfiskohet me vendim gjyqësor." 

 
Neni 9 

Organi tatimor kompetent në mënyrë elektronike te 
bartësit e qarkullimit pagesor i dorëzon të dhënat për 
tatimpaguesit të cilët janë të regjistruar për qëllime të 
tatimit mbi vlerën e shtuar dhe periudhën tatimore të 
përcaktuar, për llogaritje dhe pagesë të tatimit mbi vlerën e 
shtuar me gjendjen më 30 shtator 2010, më së voni deri më 
5 tetor 2010. 
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Neni 10 
Në nenin 2 të këtij ligji me të cilin ndryshohet neni 41, 

dispozitat e paragrafëve (7) dhe (8) do të fillojnë të 
zbatohen nga 1 tetori 2010. 

 
Neni 11 

Dispozita e nenit 6 të këtij ligji me të cilën shtohet nen 
i ri 59-a, do të fillojë të zbatohet nga 1 tetori 2010. 

 
Neni 12 

Dispozitat e nenit 4 të këtij ligji do të fillojnë të 
zbatohen nga 1 janari 2011. 
                                                   

Neni 13 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".     
___________ 

                                                                                                                                          
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1930. 

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 
и член 1а  од Законот за помилување („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 20/93 и 12/2009), Пре-
тседателот на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ПО ПО-
ВОД 2-РИ АВГУСТ 2010 ГОДИНА - НАЦИОНАЛ-
НИОТ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I 

Потполно се ослободуваат од натамошно извршува-
ње на казната затвор осудените лица: 

1. БЛАЖО СТОЈАН АНГЕЛОВ, од с.Муртино 
2. АСЕН МИЛЧО АНАСТАСОВ, од Струмица 
3. РАМАДАНИ ШАБАН РАМАДАН, од Скопје 
4. ОЛИВЕРА ТРАЈЧЕ ПЕТРОВСКА, од Скопје 
5. МАРЈАНЧО ЃОРЕ ИЛИЕВ, од с.Сопот 
6. ВЛАДИМИР ЃОРЃИ ТОДОРОСКИ, од Охрид 
7. ДИМИТАР ХРИСТО ОРДАНОВ, од Битола 
8. ЉУПЧО ЖАРКО ПЕТРЕСКИ, од Прилеп 
9. ШЕРАФЕДИН ЕРАНЏАИТ ЗЕНУНИ, од с.Де-

бреше 
10. КИРО САНДРЕ ПОПОСКИ, од Струга 
11. СРЃАН БРАНИСЛАВ ИГЊАТОВИЌ, од Штип 
12. ЛАЗО ТРАЈКО АНДРЕВ, од Кавадарци 
13. НАЗИМ МЕЉАИМ ДЕМИРИ, од с.Ваксинце 
14. ВЕЉАНЧО КИРО БОШЕСКИ, од Прилеп 
15. КРУМ ЖИВКО ШАРЕНКОВСКИ, од с.Банско 
16. СУЛЕЈМАН ЗИЈАДИН АЈДИНОВСКИ, од с. Ара-

чиново 
17. АТАНАС ПОТО ЗЕГОВСКИ, од Скопје. 
  

II 
Делумно се ослободуваат од натамошно извршува-

ње на  казната затвор осудените лица: 
1. НЕЏАТИ СЕФЕДИН ИБРАИМОВСКИ од Кума-

ново, во траење од 4 месеци; 
2. МИНИР САБРИ НАСУФИ од с.Седларево, во 

траење од 1 година; 

3. МУСТАФИ ЛИМАН ДАИМ од с.Дебреше, во 
траење од 1 година; 

4. НАСЕР СИНАН ЗИМЕРИ од Скопје, во траење 
од 9 месеци; 

5. ТОМИСЛАВ СЛАВКО АНГЕЛОВСКИ од Скоп-
је, во траење од 6 месеци; 

6. МУСТАФА ЈУСУФ ИЛЈАСИ од с.Шипковица, 
во траење од 6 месеци; 

7. РАФИЗ ХАМЗИ ИСЕНИ од Скопје, во траење од 
6 месеци; 

8. РАДЕ ЦОНЕ ПЕТКОВСКИ од Скопје, во траење 
од 8 месеци; 

9. ЏЕЛАЛ ДАИП ЛИКА од Тетово, во траење од 1 
година; 

10. СИНИША ЖИВКО СТЕФАНОВСКИ од с.Мла-
до Нагоричани, во траење од 8 месеци; 

11. МИЛЕ ДЕЉО ДЕЛЕВ од Скопје, во траење од 8 
месеци; 

12. АЛЕКСАНДАР ДОБРИ СТАВРЕВСКИ од Би-
тола, во траење од 6 месеци; 

13. АЛЕКСАНДАР МИТКО ДУКОВ од с.Негорци, 
во траење од 1 година; 

14. АРИФИ РАИФ РИДВАН од Куманово, во трае-
ње од 6 месеци; 

15. ИСЕНИ ИСЕИН ФИДАН од Скопје, во траење 
од 8 месеци; 

16. АЛЕКСАНДАР ИЛИЈА ЃОРЃИЕВ од с.Драже-
во, во траење од 6 месеци; 

17. ТОШО ЉУБОМИР ЗАШЕВ од Кочани, во трае-
ње од 6 месеци; 

18. СТОЈАН ТОДЕ ВИДАНОВСКИ од с.Логовар-
ди, во траење од 6 месеци; 

19. ПЕРО ДИМИТРИ БЛАЖЕСКИ од с.Долно 
Коњско, во траење од 6 месеци; 

20. ЌЕМАЛ САЛИ КАМБЕРИ од с.Џепчиште, во 
траење од 6 месеци; 

21. НАСЕР БЕЈЗАТ ЈАШАР од Скопје, во траење 
од 6 месеци; 

22. ГОРАН МИОДРАГ ДРАГОШАНОВИЌ од 
Скопје, во траење од 3 месеци; 

23. САШО ГОЈО СТЕФАНОВСКИ од с.Кондово, 
во траење од 1 година; 

24. ЗЕКИРИЈА КАДРИ МУСТАФА од Скопје, во 
траење до 4 месеци; 

25. ЉУПЧО ЧЕДО ДИМИТРИЕВСКИ од Скопје, 
во траење од 6 месеци; 

26. АЗБИ ЗУЛФИ МЕМИШИ од Скопје, во траење 
од 6 месеци; 

27. ПАВЛИНА ДУШКО СТОЈАНОВСКА од Тето-
во, во траење од 1 година; 

28. СЛАВЕ БЛАГОЈА ИВАНОВСКИ од Скопје, во 
траење од 1 година; 

29. МИЦЕ РАДЕ ТОДОРОВСКИ од с.Ранковце, во 
траење од 9 месеци; 

30. ЕМИЛ СТРАШО АНГЕЛЕСКИ од Прилеп, во 
траење од 6 месеци; 

31. ИЛИЈА СТАМАТ КИПРОВСКИ од Скопје, во 
траење од 6 месеци; 

32. ИЉО ЃОРЃИ ЃОРЃИЕВ од с.Петралинци, во 
траење до 6 месеци; 

33. АЛЕКСАНДАР БРАНКО ЕРГИЌ од с.Гачелези-
Шибеник, во траење од 6 месеци; 
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34. АНДРЕ ВАНЧО БЕРКОВ од Штип, во траење 
од 9 месеци; 

35. ЗОРАН ВАСИЛ ПЕТРУШЕВ од Радовиш, во 
траење од 9 месеци; 

36. СТОЈАНЧА БОРИВОЈЕ ДИМКОВСКИ од с.Ре-
жановце, во траење од 4 месеци; 

37. ДРАГАН СТАНКО ГОРГИЕВСКИ од Крива 
Паланка, во траење од 9 месеци; 

38. СТОЈАНЧА ТОМИСЛАВ ЛАЗАРЕВСКИ од 
Куманово, во траење од 4 месеци; 

39. СТОЈАН ОРДАН ИЛИОСКИ од Скопје, во тра-
ење од 4 месеци; 

40. МАРТИН ВАНЧО СПАСЕНОВСКИ од Скопје, 
во траење од 4 месеци; 

41. ТРАЈЧЕ ЦВЕТАН БЛАЖЕВСКИ од Скопје, во 
траење од 4 месеци; 

42. ИЉО АЛЕКСО СТОЈАНОВСКИ од Битола, во 
траење од 4 месеци. 

   
III 

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

 
 Бр. 07-1330                           Претседател 

28 јули 2010 година                на Република Македонија, 
   Скопје                          д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
1931. 

Врз основа на член 84, став 1, алинеjа 9 од Уставот 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
и член 1-а од Законот за помилување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 20/93 и 12/2009), Пре-
тседателот на Република 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. БЕЉУЉИ ГАРИП АЉИВЕБИ, од с.Боговиње; 
2. ЏЕМАИЛ ФЕРИК ЈАЈА, од с.Долна Баница. 
 

II 
Извршувањето на казната затвор му се замени со 

условна осуда за време од 1 година на осуденото лице: 
1. ЏЕЉАЉ ЗЕЛВИ АВДУЛА од с.Моране во трае-

ње од 3 месеци. 
 

III 
Извршувањето на казната затвор им се замени со 

условна осуда за време од 2 години на осудените лица: 
1. АГИМ ЌАШИФ МЕМЕДИ од Гостивар, во трае-

ње од 6 месеци; 
2. ДИМИТАНА СТЕФАН МИЛЕВА од с.Уларци, 

во траење од 6 месеци; 
3. ТРАЈЧЕ СТОЈАН ТЕМОВ од Радовиш, во трае-

ње од 3 месеци. 

IV 
Извршувањето на казната затвор му се замени со 

условна осуда за време до 3 години на осуденото лице: 
1. ВИКТОР ДРАГИ СТОЈАНОВ од с.Лески, во тра-

ење од 6 месеци. 
 

V 
Делумно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. ЗОРАН РИСТЕ МИТРЕСКИ од Прилеп, во трае-

ње од 6 месеци; 
2. ТОМИСЛАВ ИЛИЈА СИМОНОВ од Скопје, во 

траење од 6 месеци; 
3. КИРИЛ ПЕТРЕ СТАНКОВ од с.Борисово, во 

траење од 6 месеци. 
 

VI 
Делумно се ослободуваат од извршување на казната 

затвор осудените лица: 
1. БАЈРАМ АРИФ АСАНИ од Скопје, во траење од 

4 месеци; 
2. ЗОРАН ЉУПЧО ЈАКИМОВСКИ од Скопје, во 

траење од 6 месеци; 
3. ЈУСУФ МУАМЕТ СЕЛМАНИ од Тетово, во тра-

ење од 6 месеци. 
 

VII 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
 Бр. 07-1335                                Претседател 

28 јули 2010 година               на Република Македонија, 
    Скопје                         д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

____________ 
 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1932. 
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 83/09), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 20.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕ-
ТКА И ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА ЗА 2009 ГОДИНА  
НА ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“  

– СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка и Извештај за работа за 2009 година на ЈП за во-
доснабдување „Студенчица“ – Скопје, бр. 02-255/1-4/1 
од 23.02.2010 година, усвоени од Управниот одбор на 
ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 
23.02.2010 година. 

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

 
Бр. 51-1461/1               Заменик на претседателот 

20 јули 2010 година               на Владата на Република 
        Скопје                                Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 



Стр. 8 - Бр. 102 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 јули 2010 
 

1933. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 2  од Законот 

за трговски друштва („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 и 
47/10), Владата на Република Македонија, во својство 
на Собрание на АД во државна сопственост за вршење 
на дејноста давател на услуги на воздухопловната на-
вигација, М-НАВ а.д.-Скопје, на седницата, одржана на 
20.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА 
РАБОТЕЊЕТО НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО 
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ДЕЈНОСТА ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУ-
ХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА М-НАВ А.Д. -СКОПЈЕ  

ЗА 2009 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај 

за работењето на Акционерското друштво во државна 
сопственост за вршење на дејноста давател на услуги 
на воздухопловната навигација М-НАВ а.д.-Скопје  за 
2009 година, усвоен од Управниот одбор на ова Акцио-
нерско друштво, под бр.02-631/4. 

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

 
 Бр.51-4131/1                    Заменик на претседателот 

20 јули 2010 година                на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1934. 

Врз основа на член 54 став 2 и член 54-а од Законот 
за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 20.07.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ ГРАДСКА 
ОПШТА БОЛНИЦА „8 СЕПТЕМВРИ“ – СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-
стерството за економија му престанува користењето на 
информатичката опрема и тоа: 

 
Ред. 
бр. Вид на опрема Количина Тип 

1. Персонален компјутер 10  Acer Pentium II 

2. Персонален компјутер 7 HP Brio 
Pentium II 

3. Персонален компјутер 6 DEEL Pentium III
4. Принтер 2 HP 1100 
5. Принтер 1 DocuPrint p 8 ex 

6. Принтер 3 Minolta 
PagePro 81 

Член 2 
Информатичката опрема од член 1 на оваа одлука 

се дава на трајно користење без надоместок на ЈЗУ 
Градска општа болница „8-ми Септември“ – Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за економија склучува договор со ди-
ректорот на ЈЗУ Градска општа болница „8 Септември“ 
– Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движните ствари од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 51-4273/1               Заменик на претседателот 

20 јули 2010 година               на Владата на Република 
        Скопје                                Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1935. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и 
97/2010), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 20 јули 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ  
СО ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - СКОПЈЕ 

 
1. Диме Спасов се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопани-
сување со шуми „Македонски шуми“ – Скопје, на него-
во барање. 

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

 
 Бр.22-4091/2                    Заменик на претседателот 

20 јули 2010 година                на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1936. 

Врз основа на член 40-а став 3 од Законот за Влада-
та на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 20 
јули 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОРТПАРОЛ НА ВЛАДАТА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За портпарол на Владата на Република Македо-

нија се именува Муамет Хоџа, раководител на Секто-
рот за односи со јавноста во Секретаријатот за спрове-
дување на Рамковниот договор.  
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
 Бр.22-4264/1                    Заменик на претседателот 

20 јули 2010 година                на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1937. 

Врз основа на член 17 од Законот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 84/2008), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на          
20 јули 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНИ  РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ  

ДЕРИВАТИ 
 
1. Диме Спасов се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор на Дирекцијата за задолжителни ре-
зерви на нафта и нафтени деривати, на негово барање.  

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

 
 Бр.22-4265/1                    Заменик на претседателот 

20 јули 2010 година                на Владата на Република 
    Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1938. 
Врз основа на член 33 став 7 од Законот за виното 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
50/2010), министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство  донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА НАПЛАТА НА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ФИЗИЧКО-ХЕМИ-
СКАТА АНАЛИЗА ЗАРАДИ ДОБИВАЊЕ НА РЕ-
ШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ НА ВИНОТО ВО ПРОМЕТ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува висината и начи-
нот на наплата на трошоците за вршење на физичко-хе-
миската анализа заради добивање на решение за става-
ње на виното во промет. 

 
Член 2 

(1) Висината на трошоците за вршење на физичко-
хемиската анализа заради добивање на решение за ста-
вање на виното во промет се определуваат врз основа 
на извршените лабараториски испитувања по одредени 
методи кои се дадени во Прилог кој е составен дел на 
овој правилник.  

(2)Трошоците од став 1 на овој член се однесуваат 
на физичко-хемиската анализа на една мостра заради 
добивање на решение за ставање на виното во промет.  

 
Член 3 

Овластената лабораторија при прием на мострата 
треба да му издаде профактура на барателот за извршу-
вање на физичко-хемиската анализа заради добивање 
на решение за ставање на виното во промет за наплате-
ните трошоци.  

 
Член 4 

Барателот од членот 3 на овој правилник треба да 
ги уплати средствата од членот 2 на овој правилник на 
сметката на овластената лабораторија во рок од седум 
работни дена од денот на издавање на профактурата од 
членот 3 на овој правилник.  

 
Член 5 

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

 
Бр. 08-6662/3 

14 јули 2010 година                         Министер, 
  Скопје                           Љупчо Димовски, с.р. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 
1939. 

Врз основа на член 33 став 4 и член 36 став 5 од За-
конот за земјоделство и рурален развој („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.49/10), министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА УПИС ВО РЕ-
ГИСТАРОТ НА ОТКУПУВАЧИ И РЕГИСТАРОТ 
НА УВОЗНИЦИ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ 
ПРОИЗВОДИ И ПОТРЕБНАТА ПРИДРУЖНА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот на бара-

њето за упис во Регистарот на откупувачи и Регистарот 
на увозници на одделни земјоделски производи и по-
требната придружна документација.  
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Член 2 
Барањето за упис во Регистарот на откупувачи и во 

Регистарот на увозници на одделни земјоделски произ-
води се поднесува на образец даден во прилог и е со-
ставен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

За упис во Регистарот на откупувачи кон барањето 
од член 2 на овој правилник се поднесува следната до-
кументација:  

1. Документи за тековната состојба и доказ дека не 
е отворена постапка за ликвидација или стечајна по-
стапка од Централен Регистар на Република Македо-
нија; 

2. Одобрение за објект за производство и промет на 
храна од Дирекција за храна или Одобрение за објект и 
оператор со храна (кланица) од Управата за ветери-
нарство доколку е регистриран за вршење на соодветна 
дејност преработка на земјоделски производи, односно 
колење на жив добиток; 

3. Одобрение за објект за производство и промет на 
храна од Дирекција за храна и Решение за упис во ре-
гистарот на производители на вино од Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство доколку 
е преработувач на винско грозје; 

4. Потврда за упис на производни капацитети на 
земјоделско стопанство согласно претходен упис на ка-
пацитети во Единствениот регистар на земјоделски 
стопанства во подрачната единица на Министерството 
за земјоделство, шумарство и водостопанство со статус 
на капацитети кој одговара на фактичката состојба, до-
колку е регистриран за одгледување на жив добиток. 

5. Образец М1/М2 за вработени лица во редовен ра-
ботен однос на неопределено работно време или потвр-
да од Агенција за вработување; 

6. Заверена копија од склучени договори за трговија 
на големо за понатамошна продажба на планираните 
количини за откуп, доколку откупот го вршат правни 
лица кои се регистрирани за вршење трговија со земјо-
делски производи;  

7. Записник од Државен инспекторат за земјоделс-
тво за докажување на условот дека откупувачот распо-
лага со соодветни објекти и опрема согласно актот со 
кој се пропишуваат услови кои треба да ги исполнува-
ат откупувачите на земјоделски производи и откупните 
места; 

8. Уверение за исправност и баждарење на опрема-
та и мерните инструменти издадено од Дирекција за 
метрологија со рок на важност за време на вршење на 
откупот; 

9. Одобрение од надлежниот орган на општината и 
општините на градот Скопје за локацијата на која ќе се 
врши откуп на мобилни откупни места за периодот за 
кој се планира откупот на земјоделските производи или 
Одобрение за собирен центар за жив добиток издадено 
од Управа за ветеринарство;   

10. Документ за расположливи финансиски средс-
тва и намирени обврски за откуп на земјоделски произ-
води и тоа:   

- писмо на интерес од деловна банка за докажување 
на расположливи финансиски средства за откуп за те-
ковната година или  

- информација за економско финансиска состојба 
издадена од Централен Регистар на Република Македо-
нија или 

- ревизорски извештај од независна ревизорска куќа 
доколку има законска обврска за работењето во прет-
ходната година. 

  
Член 4 

За упис во Регистарот на увозници на одделни зем-
јоделски производи кон барањето од член 2 на овој 
правилник се поднесува следната документација:  

1. Документ за тековна состојба и доказ дека не е 
отворена постапка за ликвидација или стечајна постап-
ка од Централен Регистар на Република Македонија; 

2. Одобрение за објект за производство и промет на 
храна од Дирекција за храна доколку е регистриран за 
вршење на соодветна дејност преработка на земјодел-
ски производи; 

3. Образец М1/М2 за вработени лица во редовен ра-
ботен однос на неопределено работно време или потвр-
да од Агенција за вработување; 

4. Заверена копија од склучени договори за продаж-
ба на увезените земјоделски производи доколку увозот 
не се врши заради преработка за сопствени потреби; 

5. Записник од Државен инспекторат за земјоделс-
тво за докажување на условот дека увозникот распола-
га со соодветни објекти и опрема согласно актот со кој 
се пропишуваат услови кои треба да ги исполнуваат 
увозниците на одделни земјоделски производи; 

6. Документ за расположливи финансиски средства 
и намирени обврски за откуп на земјоделски производи 
и тоа:   

- писмо на интерес од деловна банка за докажување 
на расположливи финансиски средства за откуп за те-
ковната година или  

- информација за економско финансиска состојба 
издадена од Централен Регистар на Република Македо-
нија или 

- ревизорски извештај од независна ревизорска куќа 
доколку има законска обврска за работењето во прет-
ходната година.  

 
Член 5 

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

 
      Бр. 08-6986/5 
16 јули 2010 година                            Министер, 

    Скопје                          Љупчо Димовски, с.р. 
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1940. 
Врз основа на член 31 став 7 од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.49/10), министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ 
ИСПОЛНУВААТ ОТКУПУВАЧИТЕ НА ЗЕМЈО-
ДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ И ПОБЛИСКИТЕ УСЛО-
ВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОТКУП-
НИТЕ МЕСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ  

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-
лови кои треба да ги исполнуваат откупувачите на зем-
јоделски производи и поблиските услови кои треба да 
ги исполнуваат откупните места на земјоделски произ-
води. 

 
Член 2 

Поблиските услови од член 1 од овој правилник се 
однесуваат на откупот на следните земјоделски произ-
води: жита, маслодајни семиња, жив добиток, сурово 
млеко, овошје, зеленчук, печурки, трпезно и винско 
грозје. 

 
Член 3 

Одделни поими и изрази употребени во овој пра-
вилник го имаат следново значење: 

1. Откупно место е место каде откупувачот врши 
физичко превземање на земјоделските производи од 
член 2 од овој правилник, од производителите или тр-
говците на големо заради трговија на големо, прерабо-
тка или за сопствени потреби, организирано на начин 
со кој најмалку се обезбедува мерење, утврдување на 
квалитетот и привремено чување на превземениот зем-
јоделски производ и можат да бидат:  

а) Мобилно откупно место е посебно организирано 
место на отворено каде што се врши откуп на земјодел-
ски производи директно од земјоделското стопанство, 
односно од одгледувалиште на жив добиток; или по-
себно организирано место за збирен откуп заради гру-
пирање на земјоделските производи или живиот доби-
ток од различни земјоделски стопанства или одгледу-
валишта на жив добиток, и за кое откупувачот обезбе-
дил согласност од надлежниот орган на општината и 
општините на градот Скопје за одредено време.  

б) Постојано откупно место е посебно организира-
но место за збирен откуп заштитен од надворешни вли-
јанија кој ги исполнува минимално-техничките услови 
за магацини и складови согласно Законот за трговија 
и/или согласно Законот за безбедност на храната и ма-
теријалите кои доаѓаат во контакт со храната и/или За-
конот за ветеринарно јавно здравство односно добито-
чен пазар за жив добиток кој ги исполнува условите 
согласно Законот за ветеринарно здравство.  

в) Откупно место во состав на преработувачки ка-
пацитети, кланици или одгледувалиште на добиток е 
место каде се врши откуп на земјоделски производи 
наменети за преработка, колење или за исхрана на до-
биток. 

2.Откупувач е правно лице кое врши откуп на зем-
јоделските производи опфатени со овој правилник.  

3.Под располагање се подразбира сопственост или 
право на користење на објекти и опрема, вклучително 
транспортни средства, врз основа на договор за закуп 
или договор за користење или договор за транспортни 
услуги. 

4.Откуп за сопствени потреби е откуп на жита и 
маслодајни семиња наменети за исхрана на добиток од 
страна на одгледувалиште од точка 1 в) од овој член со 
големина на стадо над 100 млечни крави, над 2.000 ов-
ци, над 1.000 кози, над 10.000 свињи за тов или над 
30.000 несилки. 

5. Посебно организирано место за збирен откуп 
претставува отворен простор за откуп одобрен од над-
лежниот орган на локалната самоуправа или градот 
Скопје и во надлежниот орган за трговија која е при-
родно рамна, оцедна и тврда или специјално израмнета 
и припремена површина за непречен пристап на пре-
возните средства за дотур, мерење и утовар на земјо-
делските производи кои се откупуваат со површина за 
мерење од најмалку 30 м² по една мобилна вага со ка-
пацитет за мерење до 500 кг. 

 
Член 4 

Откупувачот за да врши откуп на земјоделските 
производи, треба да ги исполнува следниве услови: 

а) да е регистриран за вршење на соодветна дејност 
за: 

- преработка на земјоделски производи согласно За-
конот за безбедност на храна и материјалите кои доаѓа-
ат во контакт со храната, односно колење на фармски 
животни согласно Законот за ветеринарно јавно здрав-
ство, 

- преработка на винско грозје во смисла на произ-
водство на вино согласно Законот за вино, 

- трговија на големо со земјоделски производи сог-
ласно Законот за трговија или Закон за трговски друш-
тва или 

- одгледување на жив добиток согласно Законот за 
ветеринарно здравство упишано во Единствениот реги-
стар за земјоделски стопанства; 

б) да биде во рангот на микро, мало, средно или го-
лемо претпријатие согласно Закон за земјоделство и 
рурален развој, со најмалку три вработени лица на нео-
пределено време; 

в) да има позитивен показател за ликвидност од 
економско финансиското работење; 

г) да има целосно намирени обврски од реализира-
ниот откуп на количините на земјоделските производи 
по договори за откуп на земјоделски проеизводи чиј 
рок на исплата доспева најдоцна до 31-ви март во те-
ковната година;  

д) да има склучен договор за трговија на големо за 
понатамошна продажба на откупените земјоделски 
производи на преработувачки капацитет доколку отку-
пот го вршат откупувачи кои се регистрирани за врше-
ње на трговија со земјоделски производи;   

ѓ) да располагаат со соодветни објекти и опрема за 
откуп на земјоделските производи кои ги исполнуваат 
минимално-техничките услови согласно важечки про-
писи и одредбите од овој правилник и 
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е) мерните инструменти кои ги користи за утврду-
вање на тежината, шеќерни единици и квалитетот на 
земјоделските производи кои се предмет на откуп, се 
во исправна состојба и баждарени согласно важечките 
прописи за метрологија.   

 
Член 5 

(1) Откупот на жита и маслодајни семиња се врши 
на мобилно откупно место, на постојано откупно место 
или во преработувачки капацитет. 

(2) Откупувачот за да врши откуп на откупните ме-
ста од став (1) од овој член покрај условите од член 4 
од овој правилник треба да ги исполнува и следните 
услови: 

- да располага со објекти за прием (кип платформа, 
приемен бункер, машинска куќа и комора или вреќи за 
отпадоци),  

- објекти за подно складирање (во тенки слоеви, во 
вреќи или во контејнери) или во силокули за складира-
ње во непакувана (рефусна) состојба со капацитет од 
200 -1.000 тони на една силокула, 

- да располага со опрема за преземање (статична 
или мобилна вага и опрема за чистење на зрното), 
опрема за оценка и сортирање на квалитетот на зрното 
при прием и излез (влагомер, апарат за определување 
на хектолитарската маса, апарат за мерење на присус-
тво на  примеси или сито со отвори од 2,8 мм за опре-
делување на примеси),  

- доколку врши складирање во силокули да распо-
лага со опрема за квалитетно складирање (мерни про-
точни ваги, хоризонтални и вертикални елеватори за 
транспорт на зрното до ќелиите).  

(3) Доколку откупот се врши на мобилно откупно 
место, откупувачот треба да ги исполнува условите од 
алинеја  2 и 3 од став (2) од овој член и да располага со 
соодветно транспортно средство за жита или маслодај-
ни семиња. 

 
Член 6 

(1) Откупот на жив добиток се врши на мобилно 
откупно место, постојано откупно место или во кла-
нични капацитети. 

(2) Откупувачот за да врши откуп на откупните ме-
ста од став (1) од овој член покрај условите од член 4 
од овој правилник треба да ги исполнува и следните 
услови:  

а) доколку откупот се врши на мобилно откупно 
место треба особено да располага со: 

- мобилна вага од најмалку 500 кг и  
- транспортно средство за пренос на жив добиток 

одобрено од надлежен орган согласно Законот за вете-
ринарно здравство и согласно условите пропишани со 
Законот за заштита и благосостојба на животните. 

б) доколку откупот се врши на постојано откупно 
место покрај условите од точка а) од овој став треба да 
ги исполнува условите согласно Законот за ветеринар-
но здравство со одобрение од надлежен орган;  

в) доколку откупот се врши во кланични капаците-
ти треба особено да располага со објекти за растовар на 
добитокот, мобилна или статична вага за мерење на 
жив добиток и кланични депоа за сместување на доби-
токот до колење во согласност со Законот за благосо-
стојба на животните. 

Член 7 
(1) Откупот на сурово млеко се врши на мобилно 

откупно место, постојано откупно место или во прера-
ботувачки капацитет. 

(2) Откупувачот за да врши откуп на откупните ме-
ста од став (1) од овој член покрај условите од член 4 
од овој правилник треба да ги исполнува и следните 
услови: 

а) доколку откупот се врши на мобилно откупно 
место треба особено да располага со: 

- опрема за мерење на количина и на квалитет: мле-
комер, тест за антибиотици, тест за алкохолна проба, ла-
жица за земање на проби, шишиња за земени проби; и 

- посебни транспортни средства опремени за превоз 
на сурово млеко во цистерни, контејнери или садови и 
кои ги исполнуваат условите пропишани со Правилни-
кот за посебните барања за безбедност и хигиена и на-
чинот и постапката на вршење на службените контроли 
на млекото и млечните производи согласно Законот за 
ветеринарно јавно здравство. 

б) доколку откупот се врши на постојано откупно 
место покрај условите од точка а) од овој став треба да 
располага и со: 

- посебно организиран простор за предавање и при-
ем на млекото со минимум површина од најмалку 16 м² 
вклучително и засебен простор во кој е сместена опре-
мата за мерење на квалитет на млекото и хигиена; 

- посебна опрема за прием (сад за прифаќање на 
млекото – лактофриз опремен со термометар, млечна 
пумпа со погодно црево, цедило,);   

- посебна опрема за мерење на квалитет на млеко-
то (фрижидер за проби, лактодензиметар, термоме-
тар), бојлер за топла вода и работна маса за опрема за 
мерење. 

в) доколку откупот се врши во преработувачки ка-
пацитет треба да ги исполнува условите од точка а) 
алинеја 1 и од точка б) од овој став.  

 
Член 8 

(1) Откупот на овошје, зеленчук, печурки и трпезно 
грозје се врши на мобилно откупно место, постојано 
откупно место и во преработувачки капацитети.   

(2) Откупувачот за да врши откуп на откупните ме-
ста од став (1) од овој член покрај условите од член 4 
од овој правилник треба да ги исполнува и следните 
услови: 

а) доколку  откупот се врши на мобилно откупно 
место треба особено да располага со: 

- посебно организираното место кое е на рамна, 
оцедна и тврда површина или специјално израмнета и 
припремена површина која овозможува непречен при-
стап на превозните средства за дотур, мерење и утовар, 
и со површина од најмалку 30 м² по една мобилна вага  
со капацитет за мерење до 500 кг или 100 м² по една 
статична вага со капацитет на мерење до 50 тони; 

- мобилна вага со капацитет на мерење од најмалку 
500 кг или статична вага со капацитет на мерење до 50 
тони; 

- покриено транспортно средство за превоз на пома-
ло растојание (до 100 км) или транспортно средство 
треба да е опремено со разладни уреди доколку транс-
портот се врши на поголема одалеченост (над 100 км). 
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б) доколку  откупот се врши на постојано откупно 
место и во преработувачки капацитети треба особено 
да располага со: 

- постојаното откупно место да биде со вкупна по-
вршина од најмалку 200 m², а складишниот простор не 
помал од 50 m². 

- отворен простор покриен со настрешница за исто-
вар и мерење или затворен предмагацински простор за 
преземање;   

- организиран простор за чистење, сортирање и ка-
либрирање, складирање и чување; 

- мобилна вага со капацитет за мерење од најмалку 
500 кг. или статична вага со капацитет за мерење до 50 
тони;  

- опрема за ладење и вентилација, за автоматизира-
но чистење, за сортирање и калибрирање, за детектира-
ње на метал и стакло или други цврсти материјали, 
опрема за манипулација, утовар и истовар (виљушкари, 
колички); 

- ладилник за подолго чување на земјоделските 
производи од став (1) на овој член кои брзо се засушу-
ваат или губат вода со транспирација и/или склад и 
опрема за дозревање; 

в) доколку откупувачот врши откуп за преработувач-
ки капацитети директно од земјоделско стопанство тре-
ба да ги исполнува условите од точка а) алинеи 2 и 3.  

(3) Во случај на откуп на трпезно грозје покрај ус-
ловите од став (2) точка а) и б) од овој член, откупува-
чот треба да располага и со: комора или тунели за 
предладење или вагон ладилници или вакум комори за 
предладење и со специјални апарати за фумигација со 
SO2, опрема за безбедно вршење на фумигација (за-
штитни маски за SO2), инструменти за мерење на SO2 
и децимална вага, ладилник за чување. 

  (4) Во случај на откуп на овошје од следните видо-
ви: јагоди, малини, капини, рибизли, цреши и вишни, 
покрај условите од став (2) точка а) и б) од овој член 
откупувачот треба да располага и со амбалажа и опре-
ма за превземање без претурање или класирање.  

(5) Во случај на откуп на печурки покрај условите 
од став (2) точка а) и б) од овој член откупувачот треба 
да располага и со ладилник.  

 
Член 9 

(1) Откупот на винско грозје се врши на мобилно 
откупно место, постојано откупно место и во прерабо-
тувачки капацитети. 

(2) Откупувачот за да врши откуп на откупните ме-
ста од став (1) на овој член покрај условите од член 4 
од овој правилник треба да ги исполнува и следните 
услови:  

а)  доколку  откупот се врши на мобилно откупно 
место треба особено да располага со: 

- посебно организираното место кое е на рамна, 
оцедна и тврда површина или специјално израмнета и 
припремена површина која овозможува непречен при-

стап на превозните средства за дотур, мерење и утовар, 
и со површина од најмалку 30 м² по една мобилна вага  
со капацитет за мерење до 500 кг или 100 м² по една 
статична вага со капацитет на мерење до 50 тони; 

- мобилна вага со капацитет на мерење од најмалку 
500 кг. или статична вага со капацитет на мерење до 50 
тони; 

- мерни инструменти за утврдување на содржината 
на шеќерни единици во моментот на откупот на вин-
ското грозје;  

- покриено транспортно средство за превоз на вин-
ското грозје. 

б) доколку  откупот се врши на постојано откупно 
место и во преработувачки капацитети треба особено 
да располага со: 

- просторија за вршење на административни рабо-
ти, 

- најмалку една мобилна вага со капацитет на мере-
ње од најмалку 500 кг. или статична вага со капацитет 
на мерење до 50 тони; 

- мерни инструменти за утврдување на содржината 
на шеќерни единици во моментот на откупот на вин-
ското грозје; 

- рампа за истовар на винско грозје. 
 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
Бр. 08-6986/6      

16 јули  2010 година                       Министер,     
          Скопје                           Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
1941. 

Врз основа на член 36 став 4 од Законот за земјо-
делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.49/10), министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА УПИС ВО РЕГИСТА-
РОТ НА УВОЗНИЦИ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ 

ПРОИЗВОДИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-

лови за упис во регистарот на увозници на одделни 
земјоделски производи.  

 
Член 2 

Правното лице кое врши увоз на меркантилна пче-
ница треба: 

- да е микро, мало, средно или големо претпријатие 
согласно Законот за земјоделство и рурален развој со 
најмалку три вработени лица на неопределено време; 
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- да е запишан во Централниот регистар на Репуб-
лика Македонија за вршење на дејност за производство 
на мелнички или пекарски производи и тестенини; за 
трговија на големо со жита и за складирање на стока. 

- да е солвентно во смисла на целосно намирени об-
врски за откуп од претходната производна година; 

- да има објекти и опрема за преземање: кип пла-
тформа, приемен бункер, машинска куќа и комора или 
вреќи за отпадоци, статична вага и опрема за чистење 
на зрното;  

- да има објекти за привремено (подно) складирање 
во тенки слоеви, во вреќи или во контејнери;  

- да има опрема за квалитетно сместување (склади-
рање) и чување во непакувана (рефусна) состојба: мер-
ни проточни ваги, хоризонтални и вертикални елевато-
ри за транспорт на зрното до ќелиите и опрема за оцен-
ка на квалитетот на зрното при приемот и излезот на 
зрното од складиштето; 

- да има опрема за оценка и сортирање на квалите-
тот на зрното: влагомер, апарат за определување на хе-
ктолитарската маса, апарат за мерење на присуство на 
примеси или сито со отвори од 2,8 мм за определување 
на примеси;  

- да има склучен договор за продажба на целата ко-
личина на увезена меркантилна пченица со исклучок 
на правното лице кое врши увоз заради преработка за 
сопствени потреби. 

 
Член 3 

Правното лице кое врши увоз на брашно од пчени-
ца покрај условите од член 2 алинеи 1, 2 и 3 oд овој 
правилник треба да има: 

- објект за прием на брашно- магацин за чување на 
брашно;   

- објекти и опрема за сортирање: мешалка на браш-
но (хомогенизатор), лабораторија опремена со следната 
опрема: фаринограф, екстензограф, амилограф, печка 
за одредување на содржината на пепел, апарат за одре-
дување на седиментација по Зелен (Zeleny), апарат за 
одредување на содржината на глутен;  

- објекти и опрема за квалитетно сместување (скла-
дирање) и чување на брашното: бункери (комори или 
ќелии) или магацин за чување на брашно во вреќи на-
изменично наредени во слоеви (од два до три) на пале-
ти со носивост до 1 тон/палета;  

- превозни средства, односно опрема за транспорт и 
прием на брашно (цистерна, за транспорт на брашно во 
непакувана форма) и во пакувана на начин со кој ќе се 
обезбеди задржување на квалитетот и хигиенската ис-
правност на брашното, 

- склучен договор за продажба на целата количина 
на увезено брашно, со исклучок на правното лице кое 
врши увоз заради преработка за сопствени потреби. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 08-6986/6      

19 јули  2010 година                        Министер,     
          Скопје                            Љупчо Димовски, с.р. 

1942. 
Врз основа на член 31 став 9 од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 49/10), министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИДОТ НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ 
КОЛИЧИНИ ЗА ОТКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРО-
ИЗВОДИ И ЗА РЕАЛИЗИРАН ОТКУП ЗА ПРЕТХОД-
НАТА ГОДИНА, НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ,  

ФОРМАТА И ОБРАЗЕЦОТ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува видот на подато-

ците за планираните количини за откуп на земјоделски 
производи и за реализиран откуп за претходната годи-
на, начинот на доставување, формата и образецот за 
доставување.  

 
Член 2 

Видот на податоците за планираните количини за 
откуп на земјоделските производи во тековната година, 
откупувачите на земјоделските производи ги доставу-
ваат на пријава за планиран откуп за тековната година. 

Формата и содржината на Пријавата од став 1 од 
овој член се дадени на образец бр.1 кој е даден во При-
лог 1 и е составен дел на овој правилник. 

 Видот на податоците за реализиран откуп на земјо-
делските производи за претходната година откупувачи-
те на земјоделските производи ги доставуваат на прија-
ва за реализиран откуп на земјоделски производи за 
претходната година. 

Формата и содржината на Пријавата од став 3 од 
овој член се дадени на образец бр.2 кој е даден во При-
лог 2 и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Откупувачите на земјоделски производи, податоци-
те од член 2 на овој правилник ги доставуваат во пиша-
на или електронска форма до Министерството за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, согласно Зако-
нот за земјоделство и рурален развој. 

   
Член 4 

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

 
 Бр. 08-6986/7      

26 јули  2010 година                       Министер,     
          Скопје                           Љупчо Димовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
1943. 

Врз основа на член 19 став 2 од Законот за работно-
то време, задолжителните одмори на мобилните работ-
ници и возачите во патниот сообраќај и уредите за за-
пишување во патниот сообраќај  („Службен весник на 
Република Македонија” бр.161/09), министерот за 
транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ТА-
ХОГРАФОТ И НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА, ВГРА-
ДУВАЊЕ, ПОПРАВАЊЕ, ПРОВЕРКА И КОНТРОЛА  

НА ТАХОГРАФОТ (∗) 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Содржина 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките ка-

рактеристики на тахографот и начинот на употреба, 
вградување, поправање, проверка и контрола на тахо-
графот. 

 
Значење на изразите 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

- „Тахограф“ ја означува севкупната опрема наме-
нета за вградување во возилата  за патен сообраќај со 
цел прикажување, бележење и автоматско или полуа-
втоматско чување на податоците за движењето на та-
квите возила и за поединечното времетраење на рабо-
тата на нивните возачи . Оваа опрема опфаќа  кабли, 
сензори, електронски уред за информации за возачот, 
еден (два) читач/читачи за вметнување на една (две) 
возачки мемориски картички, вграден или одвоен ис-
пишувач, инструмент за прикажување, уред за пренос 
на податоци од меморијата, уред за прикажување или 
испишување на податоците, по барање, и уред за впи-
шување на местата во кои започнува и завршува днев-
ното работно време. Дел од опремата е и уредот за бе-
лежење и автоматско или полуавтоматско чување на 
податоците за движењето на таквите возила и за поеди-
нечното траење на работата на нивните возачи (во по-
натамошниот текст тахографски уред). 

Тахографскиот уред може да биде аналоген и диги-
тален;  

- „Аналоген тахограф“ е уред во патниот сообраќај 
за бележење на брзината и поминатиот пат, како и за 
времето на работа и одмор каде што податоците се за-
пишуваат на тахографскиот лист на кој врвот од пишу-
вачот врши запис со механичко притискање врз тахо-
графскиот лист, а истиот овозможува бележење на по-
датоците за еден ден;  
                            
∗ Овој правилник се усогласува со Регулативата на Советот (ЕЕЗ) 
бр. 3821/85 за опрема за запис во патниот сообраќај (CELEX 
31985R3821) и со нејзините измени: 
- Регулатива на Советот (ЕЗ) бр. 2135/98 за изменување на Регулативата 
(ЕЕЗ) бр. 3821/85 за тахографски уред во патниот сообраќај и 
Директивата бр. 88/599/ЕЕЗ во врска со примена на Регулативите (ЕЕЗ) 
бр. 3820/85 и (ЕЕЗ) бр. 3821/85 (CELEX 31998R2135) и 
- Регулатива на Советот (ЕЗ) бр. 1360/2002 со која по седми пат 
се изменува регулативата (ЕЕЗ) бр. 3821/85 (CELEX 32002R1360) 

- „Дигитален тахограф“ е уред во патниот сообраќај 
за бележење на брзината и поминатиот пат, како и за 
времето на работа и одмор каде што податоците се за-
пишуваат во работната меморија и во мемориската кар-
тичка, а истиот овозможува чување на податоците за 
период од 365 дена; 

- „Работилници“ се простори во кои се извршуваат 
постапките на вградување, проверка и контрола, попра-
вка и демонтажа на тахографскиот уред, а за кои прав-
ното лице добило дозвола од Министерството за транс-
порт и врски (во понатамошниот текст: Министерство);  

- „Тахографски лист“ е дел во тахографот на кој пи-
шувачот постојано пишува податоци кои треба да би-
дат трајно запишани;  

- „Константа „k“ на тахографот“ е големина која-
што ја означува вредноста на влезниот сигнал потребен 
за покажување и запишување на должината на помина-
тиот пат од 1 km, а се изразува со број на вртежи по ки-
лометар (k = ... врт/km) или импулси по километар (k = 
... imp/km);  

- „Константа „w“ на возилото“ е големина којашто 
ја означува вредноста на излезниот сигнал, а истата до-
аѓа на приклучното место за тахографот и возилото (на 
менувачот или на осовината на тркалото), и тоа под 
нормални услови на проверка на должината на помина-
тиот пат од 1 km, а се изразува со број на вртежи по ки-
лометар (w = ... врт/km) или импулси по километар  (w 
= ... imp/km); 

- „Работен обем на погонското тркало на возилото“ 
„1“ е средна вредност на должината на поминатиот пат 
на погонското тркало при полн вртеж во нормални ус-
лови на проверка и пропишаната постапка, а се изразу-
ва во форма: 1 = ... mm; 

- „Ограничувач на брзината“ е уред во рамките на 
погонскиот мотор којшто ја ограничува брзината на 
движење на моторното возило и треба да биде изведен 
во сообразност со барањата од Регулативата број 89 
(ЕЦЕ-Р 89, Сл. Весник на ЕУ од 19.6.2007 год.); 

- „Калибрирање“ е ажурирање или потврдување на 
параметрите на возилото сместени во податочната ме-
морија. Параметрите на возилото вклучуваат иденти-
фикациони ознаки на возилото (VIN - број на шасија, 
регистрациски број на возилото и земја на регистраци-
ја) и карактеристиките на возилото (w, k, l, димензии 
на пневматиците, параметри на ограничувачот на брзи-
на (ако постои), UTC време, состојба на бројачот на ки-
лометри); 

- „Податочна меморија“ е систем на електронско за-
чувување вграден во тахографскиот уред, којшто овоз-
можува чување најмалку 365 календарски денови на 
податоците од тахографскиот уред. Меморијата треба 
да биде заштитена на начин што ќе го спречи неовла-
стениот пристап и ракување со податоците и да открие 
секој таков обид; 

- „Возачка картичка“ е преносен уред за пренос и 
чување на податоците, којшто властите на државата 
членка му го доделуваат на секој поедин возач заради 
препознавање на возачот и чување на битните подато-
ци. Формата и техничкиот опис на возачката картичка 
(со меморија) ги задоволува барањата утврдени во Пог-
лавје IV од Прилог II кој е составен дел на овој правил-
ник; 

- „Работилничка картичка“ е преносен уред за пре-
нос и чување на податоците за користење во читачот на 
картичките на тахографскиот уред, којшто властите на 
државата членка го издаваат  на овластените тела. Ра-
ботилничката картичка го идентификува овластеното 
тело и овозможува проверка, калибрирање, и програ-
мирање на тахографскиот уред; 
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- „Контролна картичка“ е преносен уред за пренос и 
чување на податоците за користење во читачот на кар-
тичките на тахографскиот уред, којшто го издаваат 
властите на државата членка на надлежните власти за 
да добијат увид во податоците зачувани во податочната 
мемориска или возачка картичка за вчитување, испис 
и/или симнување;  

- „Картичка на превозникот“ е преносен уред за 
пренос и чување на податоците, којшто го издаваат 
властите на државата членка на сопственикот на вози-
лата опремени со тахографски уред. Картичката на 
превозникот овозможува приказ, симнување и испис на 
податоците зачувани во тахографскот уред вграден во 
возилото на претпријатието; 

- „Календарски ден“ е ден кој започнува во 00.00 
часот и завршува во 24.00 часот. Сите календарски де-
нови се однесуваат на UTC време (универзално усогла-
сено време); 

- „Преземање на податоци“ е пресликување на дел 
или целокупниот збир на податоци зачувани во пода-
точната меморија на тахографскот уред во возилото 
или во мемориската картичка на возачот. Со преносот 
не можат да се изменат или избришат зачуваните пода-
тоци. Пренесените податоци се штитат на начин што 
можат да се откријат обидите за манипулирање со по-
датоците; изворот на пренесените податоци треба да 
биде проверлив. Пренесените податоци се чуваат во 
форма која може да ја користи секое овластено лице;  

- „Идентификација на возилото“ е број (броеви) кои 
го идентификуваат возилото врз основа на неговиот 
VIN и/или VRN. 

 
II. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ  

НА РАБОТИЛНИЦАТА 
 

Постапка за добивање на овластување 
 

Член 3 
(1) Може да се поднесе барање за издавање овла-

стување за вршење на работите и постапките за аналог-
ните тахографи согласно Прилог I од овој правилник 
и/или  за дигиталните тахографи согласно Прилог II од 
овој правилник кои се составен дел од овој правилник. 

(2) Во рамките на постапките за аналоген тахограф 
се вршат следните работи: вградување, сервисирање, 
калибрирање, проверка, контрола, поправка, пломбира-
ње, отстранување и поставување на налепници. 

(3) Во рамките на постапките за дигитален тахо-
граф се вршат следните работи: вградување, активира-
ње, проверка, контрола, сервисирање, калибрирање, 
пломбирање на тахографи, пренесување на податоци 
од тахографот, одредување на невозможноста на транс-
фер на податоци од тахографот, отстранување и демон-
тирање на тахографите и отстранување и поставување 
на налепници.  

 
Вградување 

 
Член 4 

Вградување е постапка на вградување на тахограф 
во моторното возило. Во текот на вградувањето тех-
ничкото лице треба да ги користи упатствата на произ-
водителот на тахографот и на производителот на мо-
торното возило. 

 
Активирање и употреба 

 
Член 5 

(1) Техничкото лице треба веднаш по вградувањето 
на дигиталниот тахограф истиот да го активира. 

(2) Работодавачот и возачот треба да обезбедат ис-
правно функционирање на тахографскиот уред и пра-
вилно користење во согласност со барањата од овој 
правилник. 

Проверка 
 

Член 6 
(1) Со проверката се проверува сообразеноста на 

новиот, користениот или поправениот тахограф со ба-
рањата за исправност и точност дадени во Прилог I и 
Прилог II од овој правилник. 

(2) Во текот на постапката на проверката, работил-
ницата треба да ги применува упатствата на произво-
дителот коишто се однесуваат на видот на тахографот 
и/или ограничувачите на брзината. Може да се прове-
рува само тахографски уред на кој пломбата е неоште-
тена и истата го спречува неовластеното отворање на 
неговото куќиште и треба да биде означена со жиг на 
работилницата која има дозвола за поправка на тахо-
графски уреди. 

(3) Проверката се спроведува после секое вградува-
ње или поправка на тахографот, односно најдоцна две 
години од последната проверка, во согласнот со бара-
њата од Прилог I и Прилог II од овој правилник. 

(4) Проверката може да ја спроведе истото лице ко-
ешто го вградило тахографот во согласност со член 4 
од овој правилник. Во текот на постапката на проверка 
се врши и калибрирање во согласност со член 9 од овој 
правилник. 

(5) Работилницата води евиденција за неправилно 
калибрирање на дигитални тахографи. Евиденцијата ги 
содржи следниве податоци:  

- За претпријатието на сопственикот, изнајмувачот, 
односно корисникот на возилото или дигиталниот та-
хограф; 

- За производителот и регистрациската ознака на 
возилото; 

- Датумот на проверката; 
- Типот на дигиталниот тахограф; 
- Детален опис на утврдена неправилност на кали-

брирањето (параметри k, l, w и Vmax ограничување на 
брзината). 

(6) Во текот на постапката на проверка на аналог-
ниот тахограф се изработува запис на тахографскиот 
лист според постапката којашто ја пропишува произво-
дителот и се утврдува дали аналогниот тахограф одго-
вара на пропишаните барања од Прилог II, поглавје V, 
став (1), на овој правилник. 

(7) Оригиналниот примерок на тахографскиот лист 
од став (6) на овој член го чува работилницата. Приме-
рокот од тахографскиот лист се предава на нарачателот 
на проверката на негово барање. 

(8) Во текот на постапката на проверка на дигитал-
ниот тахограф се изработува испис на резултатот на 
проверката во согласнот со постапките што ги пропи-
шува производителот и се утврдува сообразеноста на 
дигиталниот тахограф со пропишаните барања од став 
(1) на овој член. 

(9) Оригиналниот испис на резултатот од проверка-
та го чува работилницата. Копија од исписот се преда-
ва на нарачателот на проверката на негово барање. 

(10) Со втиснат жиг се обезбедува неовластеното 
демонтирање на споевите на тахографот, односно на 
следниве делови: 

- завршетоците на споевите помеѓу тахографот и 
возилото,  

- уредот за прилагодување и спојното место каде 
што тој е вклучен во водот за спојување,  

- преклопниот уред на возилото со две или повеќе 
преносни осовини, 

- споевите на уредот за прилагодување и на прек-
лопниот уред со другите делови на тахографот. 



29 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 102 - Стр. 23 

Втиснатиот жиг има кружна форма со дијаметар од 
7 mm. Кругот е поделен на  две еднакви половини.  

Во горната половина се наоѓа ознаката „MK40” а во 
именителот се наоѓа бројчана ознака на работилницата. 
Жигот е изработен на начин што натписите се истакна-
ти во однос на подлогата на жигот.  

Жигот може да се нарача врз основа на важечко ов-
ластување и треба да изгледа како на цртежот:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11) Aко резултатот од проверката одговара на про-

пишаните барања од став (1) на овој член, се издава 
Потврда од проверката и се пополнува налепница со 
одредници битни за употребата на тахографот, како и 
налепница којашто ја означува константата „k“. Налеп-
ниците се втиснати на Потврдата од проверката и пос-
ле пополнувањето треба да се отстранат од Потврдата 
од проверката и да се залепат на соодветно место во ка-
бината на возилото, покрај или во тахографот. Залепе-
ните налепници треба да бидат јасно видливи и обезбе-
дени со заштитна фолија. Залепената налепница со ка-
рактеристиките важни за употреба на тахографот треба 
да се заштитени од можноста да бидат извадени или 
променети без да бидат уништени. 

(12) Потврдата од проверката се издава и ако се 
утврди дека тахографот не одговара на пропишаните 
барања од став (1) на овој член, и во таков случај во 
Потврдата се запишуваат резултатите од проверката и 
опис на неисправноста. 

 
Потврда од проверката 

 
Член 7 

(1) Потврдата од проверката треба да ги содржи 
следниве податоци:  

а) за работилницата:  
-  назив и седиште на претпријатието, како и ознака 

на работилницата; 
- име на техничкото лице коешто ја извршило про-

верката; 
- број на работилничката картичка ако се работи за 

проверка на дигитален тахограф;  
б) за моторното возило: 
- назив и седиште на претрпријатието, како и име и 

презиме на сопственикот на возилото; 
- број на шасија на возилото – VIN ознака и реги-

страциска ознака; 
- марка, производител и тип на моторното возило; 
- состојба на бројачот на километрите; 
- работен обем на погонските тркала изразен во mm 

и нивна димензија; 
- некорегирана константа на моторното возило „w”, 

изразено во врт/km или imp/km, притисок на пневмати-
ците на погонските тркала според упатствата на произ-
водителот на возилото; 

- тип на ограничувачот на брзината и неговата по-
ставена брзина (Vmax), доколку е вграден во возилото 
и ако за него се бара преглед, во согласност со пропи-
сите во врска со ограничувачи на брзината; 

в) за тахографот:  
- производител, тип и сериски број; 
- константа на тахографот „k“ во врт/km или 

imp/km; 
г) за дадените услуги:  
- датум и време на завршувaњето на проверката; 
- целта на проверката; 
- резултати на проверката; 
- потпис на техничкото лице коешто ја извршило 

проверката; 
- изјава за сообразеноста на тахографот со барањата 

од Прилог I, односно Прилог II од овој правилник. 
(2) Потврдата од проверката се состои од два при-

мерока. Едниот примерок се врачува на нарачателот, а 
вториот се чува во работилницата. 

(3) Кон Потврдата од проверката, којашто се чува 
во работилницата се приложува тахографскиот лист со 
исписот настанат во текот на постапката на преоверка 
на аналогниот тахограф или со исписот на резултатите 
од прегледот настанати во текот на постапката на про-
верка на дигиталниот тахограф.  

(4) На налепницата со податоци битни за употреба-
та на тахографот се впишува датумот кога е извршена 
проверката на тахографот, измерениот работен обем 
„1“ на погонското тркало, константата „w” на возило-
то, бројот на шасијата на возилото – VIN ознака на во-
зилото, како и серискот број на тахографот. На предви-
деното место на налепницата се втиснува печат со јас-
но читлив назив на правното или физичкото лице и 
бројчаната ознака на работилницата. 

(5) Печатот треба да биде со димензии 35 mm х 20 
mm.  

(6) На пропишано место на налепницата се впишу-
ва поставената брзина на Vmax ограничувачот на брзи-
ната, доколку е пропишано со други прописи дека во-
зилото чијшто тахограф се проверува треба да има 
вграден ограничувач на брзината.  

Вредноста на поставената брзина  на Vmax ограни-
чувачот на брзината  може да го впише само работил-
ницата којашто за тоа има дозвола, по извршената про-
верка на поставената брзина на Vmax ограничувачот на 
брзината и утврдувањето на точноста.  

Нагодувањето или поправката на неисправен огра-
ничувач на брзината ги врши овластен сервис на про-
изводителот на возилото или овластен сервис на произ-
водителот на ограничувачот на брзината.  

а) Налепницата со податоците битни за употреба на 
тахографот има димензии 43 mm х 73 mm, истата треба 
да биде заштитена со заштитна фолија и да изгледа ка-
ко на цртежот. 
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б) Налепницата за означување на константата „k“ 
на тахографскиот уред има димензии 26 mm х 15 mm, 
се лепи на аналогниот или на дигиталниот тахограф, 
треба да биде заштитена со заштитна фолија и да изг-
леда како на цртежот: 

 
  
 
 
 
 
 
 
в) После секоја проверка на тахограф во работилни-

цата која има дозвола, старата налепница треба да се 
отстрани и да се замени со нова. 

(7) Потврдата од проверката на тахографот важи 2 
години. 

(8) Образецот на Потврдата од проверката на ана-
логниот или дигиталниот тахограф и вградувачката на-
лепницата е даден во Прилог III кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Контроли 

 
Член 8 

(1) Контрола е постапка што се врши на моторното 
возило коешто има вграден тахограф во рамките на по-
стапката за проверка на  тахографскиот уред.  

(2) Со контролата се проверува исправноста и евен-
туалната оштетеност на налепниците и заштитните фо-
лии, како и исправноста на отпечатокот од жигот на 
пломбите коишто ги обезбедуваат следниве споеви и 
заштити: 

- Давачот на импулси (механички адаптер) и на во-
зилото; 

- Давачот на импулси (механички адаптер) на кабе-
лот (на погонското вратило);  

- Кабелот (на погонското вратило) и тахографот; 
- Заштитата којашто го спречува пристапот до ме-

стото за промена на константата на тахографскиот уред 
„k“ (пломба на работилницата) и местата коишто го 
спречуваат отворањето на куќиштето на тахографот на 
кои се наоѓа пломбата на работилницата која има доз-
вола за поправка на тахографот. 

(3) Контролата се врши на сообразеноста на запи-
шаните вредности на константата на возилото (w) и 
константата на тахографот „k“. Константата „k“ врз ко-
ја е наместен тахографскиот уред треба да се исчитува 
со помош на посебен уред кој на соодветен начин се 
приклучува на него . 

Кога погонот на тахографскиот уред е по пат на по-
гонско вратило, се контролира запишаната вредност на 
константата на возилото (w) и исчитаната вредност од 
механичкиот адаптер. По извршената контрола, тахо-
графот треба да се пломбира според член 6 точка 10 од 
овој правилник.  

Во случај да се утврди дека константата „k“ не е ед-
наква со напишаната на налепницата или дека не е соо-
бразена со константата „w“ треба да се спроведе про-
верка и калибрирање на тахографот. 

(4) Контролата се спроведува по проверката на та-
хографот, и истиот треба да се евидентира во за тоа 
предвиденото место во Потврдата од проверката (се на-
оѓа кај возачот) со впишување на следниве податоци: 

- назив на работилницата којашто има дозвола,  
- име, презиме и потпис на лицето коешто ја извр-

шило контролата и  
- печат на работилницата којашто има дозвола. 

Печатот на работилницата којашто има дозвола, 
според големината и формата треба да биде идентичен 
со печатот од член 7 точка 4 од овој правилник. 

  
Калибрирање 

 
Член 9 

(1) Во постапката на вградување на тахографот се 
врши калибрирање при што се применуваат упатствата 
на производителот коишто се однесуваат на соодветни-
от тип на дигитален тахограф. 

(2) По извршената постапка на калибрирање на ди-
гиталниот тахограф сопственикот на работилничката 
картичка ги зачувува податоците за калибрирањето на 
работилничката картичка и ги внесува во евиденцијата 
за извршените калибрирања. Работилницата се грижи 
за безбедно чување, веродостојност и оневозможува 
неовластена промена или копирање на податоците од 
работилничката картичка. 

(3) Работилницата води евиденција за извршените 
калибрации на сите дигитални тахографи. Евиденција-
та ги содржи следниве податоци: 

а) За работилницата: 
- Назив и седиште на претпријатието, како и ознака 

на работилницата, 
- Име на техничкото лице коешто ја извршило кали-

брацијата, 
- Број на работилничката каричка  
б) За моторното возило: 
- Назив и седиште на претпријатието, односно име 

и презиме на сопственикот на возилото, 
- Број на шасија на возилото – VIN и регистрациска 

ознака,  
- Марка, производител и тип на моторното возило, 
- Состојба на бројачот на километри , 
- Работен обем на пневматиците на погонските тр-

кала изразен во милиметри и нивната вредност,  
- Константа на моторното возило „w“ изразено во 

врт/km или imp/km, 
- Притисок во пневматиците на погонските тркала 

според упатствата на производителот на возилото, 
- Тип на ограничувачот на брзината и неговата по-

ставена брзина  (Vmax), ако е вграден во возилотo и 
ако за него се бара проверка во сообразност со пропи-
стите во врска со ограничувачи на брзината; 

в) За дигиталниот тахограф: 
-  Производител, тип, сериски број и ознака на тип-

ското одобрение на дигиталниот тахограф, 
- Сериски број на дигиталниот тахограф и на дава-

чот на импулси; 
г) За калибрацијата: 
- Реден број на калибрирањето, 
- Вредности w, k, l, 
- Подесеност на ограничувачот на брзината (Vmax);  
д) За спроведеното калибрирање: 
- Датум и време на завршување на калибрирањето, 
- Цел на калибрирањето, 
- Потпис на техничкото лице коешто го извршило 

калибрирањето. 
 

Пломбирање 
 

Член 10 
(1) Во постапката на вградување на тахографот се 

врши пломбирање според постапката што за одреден 
тип на тахографски уред и моторно возило ја опреде-
лил производителот, во согласност со членовите 6, 7, 8 
и 9 од овој правилник. 



29 јули 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 102 - Стр. 25 

(2) Пломбирање на тахографот не може да се извр-
ши доколку истиот нема типско одобрение, односно 
регистарска ознака со Решение од упис во регистарот 
на Бирото за метрологија согласно член 19 од Законот 
за работното време, задолжителните одмори на мобил-
ните работници и возачите во патниот сообраќај и уре-
дите за запишување во патниот сообраќај. 

(3) Во следните случаи може да дојде до оштетува-
ње и уништување на пломбата од страна на инспекци-
јата за патен сообраќај или од полицискиот службеник: 

- При проверка на точноста на нагодувањето на 
константата на тахографот; 

- При утврдувањето на правилното работење на 
ограничувачот на брзината; 

- При утврдување на можните дополнителни уреди 
кои можат да влијаат врз правилното работење на тахо-
графот; 

- При утврдување на можните дополнителни уреди 
кои можат да влијаат врз правилното работење на огра-
ничувачот на брзината. 

(4) Во случаите од став (2) на овој член, инспекто-
рот за патен сообраќај или полицискиот службеник 
треба да сочини пишан извештај за оштетувањето или 
уништувањето на пломбата со назнака за местото, вре-
мето и причината за оштетувањето или уништувањето 
на пломбата. Копија од извештајот се врачува на воза-
чот кој треба истиот да го чува во возилото. Работода-
вачот треба по завршувањето на превозот да ја спрове-
де постапката на пломбирање на тахографот во соглас-
нот со став (1) на овој член во работилницата којашто 
за тоа има дозвола, и на којашто и се предава копија од 
извештајот. 

(5) За оштетените или уништените пломби за кои 
работодавачот или возачот не поседуваат копија од  из-
вештајот од став (3) на овој член, работилницата води 
евиденција којашто ги содржи следниве податоци:  

- Назив и седиште на претпријатието, односно име 
и презиме на сопственикот на возилото; 

- Марка и регистрациска ознака на возилото; 
- Датум на проверката; 
- Видот на тахографот и детален опис на постоечки-

те неправилности (на кој дел е извршено уништување 
на пломбата). 

(6) На барање на надзорното тело работилницата 
треба да ја даде на увид евиденцијата. 

(7) Техничкото лице исто така може да ја оштети 
или уништи пломбата при обавувањето на постапките 
и работите опишани во членовите 6, 8 и 9 од овој пра-
вилник. 

 
Означување 

 
Член 11 

(1) По извршеното калибрирање, овластеното тех-
ничко лице или работилницата вметнува посебна озна-
ка на печатите што ги става, а освен тоа, во согласност 
со Прилог II од овој правилник, ги впишува за тахо-
графскиот уред електронските сигурносни податоци, 
особено за вршење на прегледот на веродостојноста. 
Надлежните органи на секоја држава членка водат ре-
гистар на ознаки и електронски  сигурносни податоци 
што ги користат, како и на одобрените издадени рабо-
тилнички картички. 

(2) Овластеното правно лице за издавање на картич-
ките и доставува на Комисијата на ЕЗ список на овла-
стени технички лица и работилници како и картички 
што им се издадени, и доставуваат копија на ознаките 
и потребните информации коишто се однесуваат на 
кристените електронски сигурносни податоци.  

(3) Типската плочка како што е опишано во Прилог 
I  и II од овој правилник се користи како потврда дека 
вградувањето на тахографскиот уред е извршено во 
согласност со барањата од овој правилник. 

(4) Сите печати можат да бидат отстранети од стра-
на на техничките лица на работилниците на начин 
утврден со одредбите од глава V став (4) од Прилог I 
на овој правилник. 

 
Налепници 

 
Член 12 

(1) По спроведените постапки на вградување, акти-
вирање, проверка, калибрирање и пломбирање се по-
ставуваат налепници. 

(2) Налепниците треба да бидат поставени на начин 
што ќе бидат заштитени со заштитна фолија, така што, 
при обид за отстранување, налепницата ќе се оштети. 

(3) Налепницата може да ја отстрани работилницата 
којашто има дозвола за постапка на проверка на тахо-
графот, согласно членовите 6 и 8 од овој правилник.  

 
Пренос и заштита на податоци во случај на поправка, 

демонтажа или замена на дигиталниот тахограф 
 

Член 13 
(1) Во случаи на поправка, демонтажа или замена 

на дигиталниот тахограф работилницата ги презема 
(download) податоците зачувани на тахографот.  Пода-
тоците се чуваат на соодветни медиуми за чување на 
податоци. 

(2) Податоците во работилницата се чуваат на на-
чин да не бидат достапни на неовластени лица и не е 
дозволено да се менуваат. Работилницата ги предава 
податоците на возачот  -  сопственикот на возилото. 

(3) Работилницата води записник за пренесувањето 
на податоците во кои се наведени најмалку следниве 
податоци:  

а) За работилницата: 
- Назив и седиште на претпријатието, како и ознака 

на работилницата; 
- Податоци за техничкото лице коешто го извршило 

преносот на податоците, како и бројот на работилнич-
ката картичка; 

б) За моторното возило: 
- Број на шасија на возилото – VIN и регистрациска 

ознака,  
- Марка, производител и тип, 
в) За дигиталниот тахограф: 
- Производител,  
- Тип и сериски број,  
- Датум на производство, 
- Ознака на типското одобрение, 
г) За возачот: 
- Назив и седиште на претпријатието, 
- Број на картичката на превозникот; 
- Овластување од работодавачот за преземање на 

податоците; 
- Потпис и на лицето на коешто работодавачот му 

дал овластување за преземање на податоците; 
д) За преносот на податоците: 
- Реден број на записникот; 
- Период во рамките на кој се внесени податоците; 
- Наслов на датотеката којашто ги содржи подато-

ците, датумот и времето на настанувањето на датотека-
та и големината на датотеката; 

- Место, датум и време на извршениот пренос. 
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Неможност за пренос или испис на податоци 
 

Член 14 
(1) Ако  преносот на податоците на медиум за чува-

ње на податоци во случаите од член 13 од овој правил-
ник не е можен, може да се изработи испис на подато-
ци од дигиталниот тахограф, за што работилницата го 
известува работодавачот. На барање на работодавачот 
работилницата изработува испис за временски период 
од последните 3 месеци.  

(2) Ако исписот не е можен во согласност со став 
(1) на овој член, работилницата ќе му издаде на врабо-
тениот потврда за неможноста на преносот или испи-
сот на податоците од дигиталниот тахограф. 

(3) Потврдата за неможноста на преносот или испи-
сот на податоците се изработува во 2 примероци од кои 
едниот му се доставува на работодавачот, а другиот се 
чува во работилницата најмалку 2 години. 

(4) Потврдата за неможноста на преносот или испи-
сот на податоците ги содржи најмалку следниве пода-
тоци: 

а) За работилницата:  
- назив и седиште на претпријатието, како и ознака 

на работилницата; 
- Податоци за техничкото лице кое се обидело да го 

изврши преносот или исписот на податоците, број на 
работилничката картичка и потпис на техничкото лице; 

б) За моторното возило: 
- број на шасија на возилото; 
- VIN ознака и регистарска ознака; 
- марка (производител) и тип 
в) за дигиталниот тахограф: 
- производител; 
- тип и сериски број; 
- датум на производство; 
- место на вградување во кабината на моторното во-

зило; 
- ознака на типското одобрение; 
- видливост на налепницата (утврдување на прег-

ледноста на налепницата); 
г) За возачот: 
- назив и седиште на претпријатието; 
- број на картичката на превозникот; 
д) Податоци за потврдата со којашто се потврдува 

неможноста за пренос или испис на податоците: 
- датум и место на издавање; 
- реден број на потврдата.    
 

Проверка на ограничувачот на брзина 
 

Член 15 
(1) Со проверката на ограничувачот на брзина кога 

е составен дел од тахографскиот уред, се проверува да-
ли е исправно поставена граничната брзина Vmax и да-
ли ја ограничува брзината на движење на возилото во 
рамки на дозволени одстапување. 

(2) Проверката на ограничувачот на брзина се извр-
шува заедно со проверката на тахографот. 

(3) Постапките на проверка на ограничувачот на бр-
зина треба да бидат изразени така да проверката се вр-
ши во состојба на мирување на возилото. 

(4) Кај возила кои се конструктивно изведени така, 
да неможе да се врши проверка на ограничувачот на 
брзина во состојба на мирување со поставување на сиг-
налот Vmax од тахографот, туку за тоа е потребна про-
пишана опрема од производителот на возила, работил-
ницата ќе ја потврди исправноста на ограничувачот на 
брзина врз основа на валидна потврда за исправноста, 
издадена од овластен сервис на производителот на во-
зилото. 

Поправка на аналогни тахографи 
 

Член 16 
(1) Поправката на аналоген тахограф е постапка 

што подразбира негова поправка после дефект или 
оштетување на една или повеќе пломби.  

(2) Работилницата треба во текот на поправката да 
ги применува упатствата на производителот, односно 
да постапува во согласност со техничката документа-
ција што работилницата и техничкото лице ја добиваат 
од производителот за одделен тип на аналоген тахо-
граф. При поправката, резервните и потрошните дело-
ви што се користат треба да бидат оригинални и да од-
говараат на типот на аналогниот тахограф. 

(3) За поправката се води записник во кој се забеле-
жуваат најмалку следниве податоци: 

- реден број на записникот; 
- назив и седиште на претпријатието, како и ознака 

на работилницата; 
- податоци за техничкото лице коешто ја извршило 

поправката и негов потпис; 
- производител, тип и сериски број  на аналогниот 

тахограф; 
- ознака на типското одобрение на аналогниот тахо-

граф; 
- вид на поправка и краток опис на извршената по-

правка; 
- датум и време на изршување на поправката. 
(4) Работилницата треба да го чува записникот за 

поправката најмалку две години.  
(5) Поправката на аналоген тахограф може да ја из-

врши техничкото лице коешто ги извршува и останати-
те работи согласно одредбите од овој правилник. 

 
Поправка на дигитални тахографи 

 
Член 17 

(1) Поправката на дигитален тахограф е постапка 
што подразбира поправка на давачот на импулс или на 
уредот во возилото во кој е потребно исклучување на 
негово напојување, исклучување на други делови на 
дигиталнот тахограф или отворање. 

(2) Работилницата добива од производителот на ди-
гитален тахограф список на видови поправки на диги-
тален тахограф. Од списокот на видови поправки треба 
да биде видливо каков вид поправки може да извршува 
работилницата и под кои услови. Од списокот, исто та-
ка, треба да се види во каква состојба или под какви ус-
лови дигиталнот тахограф му се враќа на производите-
лот или се отфрла. Работилницата смее да ги извршува 
поправките за кои е овластена и оспособена од произ-
водителот на дигиталнот тахограф. 

(3) Ако работилницата во согласност со став (2) на 
овој член утврди дека одредена поправка на дигитални-
от тахограф може да се изврши во работилницата  (уре-
дот во возилото, давач на импулс, меѓусебни врски), 
треба да се осигура резервните и потрошните делови 
што се користат за поправката да бидат оригинални и 
да одговараат на типот на дигиталнот тахограф. Рабо-
тилницата и техничкото лице во текот на поправката во 
целост ги извршуваат и исполнуваат упатствата добие-
ни од производителот. 

(4) Ако поправката или замената на врските (кабли-
те) на возилото не влијаат на безбедноста на системот, 
техничкото лице може да ја изврши поправката. 
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(5) Во секоја работилница се води записник во кој 
се бележат најмалку следниве податоци: 

- реден број на записникот; 
- назив и седиште на претпријатието, како и ознака 

на работилницата; 
- податоци за техничкото лице коешто ја извршило 

поправката и негов потпис; 
- производител, тип и сериски број на дигиталниот 

тахограф; 
- ознака на типското одобрение на дигиталниот та-

хограф; 
- вид на поправката и кус опис на извршената по-

правка; 
- датум и време на завршувањето на поправката; 
(6) Работилницата треба да го чува записникот за 

поправката најмалку две години. 
(7) Поправката на дигиталниот тахограф може да ја 

изврши техничкото лице коешто ги извршува и остана-
тите работи согласно одредбите од овој правилник. 

(8) По поправката се спроведува постапка на про-
верка и калибрирање. 

 
III. УПОТРЕБА НА ТАХОГРАФСКИОТ УРЕД 

 
Член 18 

Работодавачот и возачите го обезбедуваат исправ-
ното функционирање и правилното користење на тахо-
графскиот уред во согласност со Прилог I од овој пра-
вилник и на возачката картичка, доколку од возачот се 
бара да управува со возило опремено со тахографски 
уред во согласност со Прилог II од овој правилник. 

 
Член 19 

(1) Работодавачот издава доволен број на тахограф-
ски листови на возачите на возилата што се опремени 
со тахографски уред во согласност со Прилог I од овој 
правилник, имајќи го во вид фактот дека таквите тахо-
графски листови се всушност лични, траењето на служ-
бата или можната обврска за замена на тахографските 
листови коишто се оштетени или ги земал инспекторот 
за патен сообраќај или полициски службеник. Работо-
давачот им издава на возачите само соодветни тахо-
графски листови погодни за користење во опремата 
што е вградена во возилото. Доколку возилото е опре-
мено со тахографски уред во согласност со Прилог II 
од овој правилник, работодавачот и возачот, земајќи ја 
предвид должината на траење на службата, го обезбе-
дуваат исправното обавување на исписот на барање од  
Прилог II од овој правилник при вршење на надзорот.  

(2) Работодавачите треба да ги чуваат тахографски-
те исписи секогаш кога исписите се извршени заради 
усогласување со член 20 став (1) од овој правилник, по 
хронолошки редослед и во читлива форма барем годи-
на дена после нивното користење, и, на барање на воза-
чите, треба да им ги дадат. Работодавачите исто така 
треба да ги дадат копиите на преземените податоци од 
возачката картичка на односните возачи кои тоа го по-
барале, како и исписите на податоци од тие копии. Та-
хографските листови, исписите и преземените подато-
ци им се покажуваат или предаваат, на барање, на инс-
пекторот за патен сообраќај или на полицискиот служ-
беник.  

(3) Возачката картичка од Прилог II од овој правил-
ник се издава, на барање на возачот кој има постојано 
живеалиште во Република Македонија од страна на 
правното лице за издавање на картички. 

Член 20 
(1) Возачите треба да користат само чисти и нео-

штетени тахографски листови или возачки картички. 
Тахографските листови треба да бидат соодветно за-
штитени. Во случај да се оштети тахографскиот лист 
на кој се наоѓаат записите, возачите го приложуваат 
кон резервниот тахографски лист што го земнува. До-
колку возачот сака да ја обнови својата возачка картич-
ка треба да достави барање до овластеното правно лице 
за издавање на картичките најдоцна 15 работни денови 
пред истекот на рокот на картичката. Доколку возачка-
та картичка е оштетена, неисправно работи или е изгу-
бена или е украдена, возачот во рок од 7 календарски 
денови доставува барање за нејзина замена до овлсте-
ното правно лице за издавање на картичките. Ако во-
зачката картичка е оштетена, неисправна или не е во 
посед на возачот, возачот треба: 

(а) На почетокот на возењето да изврши испис на 
сите податоци за возилото со кое управува, и на испи-
сот да го впише следново:  

- податоци кои овозможуваат идентификација на 
возачот (име, број на возачката картичка или на возач-
ката дозвола со свој потпис); 

- периодите од став (3) алинеја 2, точки (б), (в) и (г) 
на овој член; 

(б) На крајот од своето возење да ги изпише инфор-
мациите кои се однесуваат на временскиот период што 
го забележал тахографскиот уред, да ги забележи сите 
периоди на другите активности, расположивост и од-
мор од исписот којшто е извршен на почетокот од возе-
њето ако не ги забележал тахографскиот уред, и да ги 
наведе во тој документ сите податоци кои овозможува-
ат идентификација на возачот (име, број на возачката 
картичка или на возачката дозвола со свој потпис), 

(2) Возачите треба да ги користат тахографските 
листови или возачките картички секој ден од возењето, 
од моментот на преземањето на возилото. Тахограф-
ските листови или возачката картичка не се одземаат 
до завршувањето на дневното работно време, освен ако 
поинаку не е одобрено. Тахографските листови или во-
зачката картичка не смеат да се користат подолго од 
периодот за кој се наменети. Кога возачот не е во мож-
ност да го користи тахографскиот уред во возилото по-
ради тоа што е оддалечен од возилото, временските 
периоди од став (3), алинеја 2, точки (б), (в) и (г) на 
овој член, треба:  

(а) Ако возилото е опремено со тахографски уред 
во согласност со Прилог I од овој правилник, возачот 
треба да ги внесе потребните податоци во тахографски-
те листи рачно, со автоматско бележење или на друг 
начин, читко и без валкање на тахографските листови 
или 

(б) Ако возилото е опремено со тахографски уред 
во согласност со Прилог II од овој правилник, возачот 
треба да ги внесе податоците на картичката. 

Ако во возилото опремено со тахографски уред во 
соглсност со Прилог II од овој правилник се наоѓа по-
веќе од еден возач, секој возач треба возачката картич-
ка да ја вметне во исправен отвор на тахографскиот 
уред.  

Доколку во возилото се наоѓаат повеќе од еден во-
зач, возачите ги внесуваат промените на тахографскиот 
лист, така што податоците од Прилог I, Поглавје II, 
точка 1 до 3 од овој правилник се запишуваат на тахо-
графскиот лист или на возачката картичка на возачот 
кој всушност вози.  



Стр. 28 - Бр. 102 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 29 јули 2010 
 

(3) Возачите треба: 
- да се погрижат времето запишано на тахографски-

от лист да биде во сообразност со службеното време во 
државата во којашто возилото е регистрирано,  

- да користат прекинувачи кои овозможуваат вре-
менски периоди што следат да ги запишуваат посебно 
и различно:  

(а) под ознака:    „Време на возење“; 
(б) под ознака:      „Други работи“ се активно-

стите што се дефинирани како работно време, вклучи-
телно и сите активности за истиот или друг работода-
вач во или вон секторот за превоз како и периоди на 
чекање на граничните премини; 

(в)   под ознака:    „Период на расположи-
вост“ е период кој се исклучува од работното време, а 
означува:    

- Периоди во текот на кои мобилниот работник не 
треба да остане на своето работно место, но треба да 
биде на располагање за сите повици за да започне или 
продолжи да вози или да обавува други работи, а кои 
не ги вклучуваат периодите на пауза и одмор. Перио-
дите на расположивост ги вклучуваат посебно перио-
дите во текот на кои мобилниот работник следи возило 
што се пренесува со траект или воз или поради забрана 
на сообраќајот. Периодите и нивното предвидено трае-
ње треба да му бидат познати на мобилниот работник 
однапред, односно пред поаѓање или непосредно пред 
вистинскиот почеток на утврдениот период, или под 
општи услови договорениот помеѓу социјалните парт-
нери,  

- За мобилните работници кои возат во тим, време-
то што го поминуваат седејќи покрај возачот или на 
леглото додека возилото е во движење; 

други периоди на расположивост се:  
- времето на чекање т.е. периодот во кој возачите 

треба да останат на своето работно место само за да 
можат да одговорат на повик  да започнат или продол-
жат со возење или да завршат некоја друга работа, 

- времето проведено на совозачкото место во текот 
на возењето,  

- времето проведено во спиење во кабината во те-
кот на возењето; 

(г) Под ознака:  прекин на работењето и дне-
вен одмор  

(4) Други држави можат да допуштат на тахограф-
ските листови на возилата регистрирани на нивна тери-
торија да се запишат под ознаката         сите периоди од 
став (3) втора алинеа на овој член, точките б) и в) на 
овој член. 

(5) Секој член на екипажот ги внесува следниве ин-
формации на својот тахографски лист. Возачот ги впи-
шува во тахографскиот уред согласно Прилог II од овој 
правилник ознаките на земјите во кои започнува и за-
вршува неговото дневно работно време. Горенаведени-
те податочни записи ги активира возачот, а може да би-
дат во целост рачни или автоматски, доколку тахограф-
скиот уред е поврзан со сателитиски систем на надзор, 
на кој:  

(a) на почеток на употребата на тахографскиот лист 
- своето име и презиме; 

(б) датум и место на започнувањето и датум и ме-
сто на завршувањето на на употребата на  листот; 

(в) регистарска ознака на возилото што му е доделе-
но на почетокот на првото возење запишано на тахо-
графскиот лист и, во случај на промена на возилото, во 
текот на употребата на  листот; 

(г) состојбата на бројачот на километри; 

- на почетокот на првото возење запишано на тахо-
графскиот лист; 

- на крајот на последното возење запишано на тахо-
графскиот лист; 

- во случај на промена на возилото во текот на ра-
ботниот ден (состојба на бројачот во возилото што го 
напушта и состојбата во возилото што му е доделено); 

(д) времето на секоја промена на возилото; 
(6) Тахографскиот уред наведен во Прилог I од овој 

правилник  треба да биде изработен така што на овла-
стениот инспектор за патен сообраќај и на полициски-
от службеник му е овозможено, ако е потребно, по 
отварањето на тахографскиот уред, да ги прочита запи-
сите коишто се однесуваат на изминатото време од де-
вет часа пред контролата, а тахографскиот лист трајно 
да не се деформира, оштети или извалка. Тахографски-
от уред треба да биде изработен така што без отворање 
на куќиштето ќе биде можно да се проверат наодите и 
во него тахогрaфските листови. 

(7) Во случај на управување на возило опремено со 
аналоген или дигитален тахографски уред, соодветно 
важат следните правила: 

(а) Доколу возачот управува со возило опремено со 
тахографски уред во согласност со  Прилог I од овој 
правилник, возачот треба да му  го предочи  на инспе-
кторот  за патен сообраќај или на полицискиот службе-
ник сé она што од него се бара: 

(а.1) тахографските листови за тековната недела и 
тахографскиот лист за последниот ден од своето возе-
ње во текот на предходната недела, 

(а.2) возачката картичка доколку е носител на 
истата, и 

(а.3) исписите од тахографскиот уред опишани во 
Прилог II од овој правилник кои се однесуваат на пери-
одите наведени во став (3) втора алинеја точките (а), 
(б), (в) и (г) на овој член, доколку управувал со возило 
опремено со тахографски уред во периодот од првата 
алинеја  на овој став. 

Временските периоди спомнати под (а.1) и (а.2) ќе 
ги опфаќаат тековниот ден и предходните 28 денови. 

(б) Доколку возачот управува со возило опремено 
со тахографски уред  согласно Прилог II од овој пра-
вилник, возачот треба да биде во можност, кога и да 
инспекторот за патен сообраќај  или полицискиот 
службеник тоа го побара да предочи: 

(б.1) својата возачка картичка; 
(б.2) сите рачно направени забелешки  и исписи из-

вршени во текот на неделата и во претходните 15 дено-
ви, 

(б.3)  тахографскиот лист кој одоговара на истиот 
период што се спомнува во предхониот подстав, во те-
кот на кој  управувал со возилото опремено со уред за 
бележење во согласност со Прилог II од овој правил-
ник. 

Временските периоди спомнати под (б.2) ќе го оп-
фаќаат тековниот ден и претходните 28 денови. 

(в) Инспекторот за патен сообраќај и полицискиот 
службеник може да ја провери сообразеноста на тахо-
графските листови,  на прикажаните или испишаните 
податоци што ги забележил тахографскиот уред или 
возачката картичка или, во недостиг на предходното, 
со преглед на сите други помошни документи коишто 
го опрадуваат непочитувањето на одредбите од овој 
правилник. 
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(8) Забрането е да се фалсификуваат, кријат или 
уништуваат податоците забележани на тахографскиот 
лист, сочувани во тахографскиот уред или на возачката 
кратичка, или на исписите на тахографскиот уред како 
што е опишано во Прилог II од овој правилник. Истото 
важи за секое ракување со тахографскиот уред, тахо-
графскиот лист или возачката кратичка  коешто може 
да има како последица фалсификување, криење или 
уништување на податоците и/или испечатените инфор-
мации. Никаков уред што би можел да се користи за 
таква намена не смее да биде во возилото. 

 
Член 21 

(1) Во случај на дефект или неправилност во рабо-
тењето на тахографскиот уред, работодавачот, штом 
тоа му го овозможат околностите,  го дава на поправка 
во овластената работилница. Доколку возилото не мо-
же да се врати во базата во рок од недела дена од денот 
на настанувањето на дефектот или на откривањето на 
неправилностите во работењето, поправката се обавува 
на патот. Инспекцијата за патен сообраќај или унифор-
мираниот полициски службеник може да забранат ко-
ристење на возилото во случај дефектот или неправил-
носта во работењето да не се отстранети. 

(2) Кога тахографскиот уред е неупотреблив или 
неисправен, на тахографскиот лист или на исписите од 
записите или на привремениот тахогрфски лист што се 
приложува кон исписот на записот или возачката кар-
тичка за податоци  кои  овозможуваат идентификација 
(број на возачката картичка и/или име и/или број на во-
зачката дозвола), вклучувајќи  и негов потпис, возачите 
ги запишуваат сите податоци за различните периоди  
кои веќе не се забележани или исправно забележани во 
тахографскиот уред. Доколку возачката картичка е 
оштетена, неисправна или изгубена или украдена, воза-
чот на крајот од патувањето ги испишува податоците 
кои се однесуваат на периодите забележани на тахо-
графскиот уред и ги означува на таквиот документ пое-
диностите кои овозможуваат негова идентификација 
(број на возачката картичка и/или име и/или број на во-
зачката дозвола), вклучително и негов потпис. 

(3) Доколку возачката картичка е оштетена или не 
работи исправно, возачот истата ја враќа на овластено-
то правно лице за издавање на картичките. Кражба на 
возачката картичка подлежи на давање на службена из-
јава до надлежните власти на државата во којашто 
дошло до кражбата. Губењето на возачката картичка се 
пријавува со службена изјава до овластеното правно 
лице или надлежните власти на државата којашто иста-
та ја издала и до надлежните власти на државата на по-
стојано живеалиште, доколку се работи за различни др-
жави. Возачот може да продолжи да вози без возачка 
картичка во период од најмногу 15 календарски денови 
или подолго доколку е тоа потребно за да возилото се 
врати во своите деловни простори, под услов да може 
да се докаже неможноста за предочување или користе-
ње на каритичката во текот на наведениот период. До-
колку властите на државата во којашто возачот има 
свое постоајно живеалиште се различни од оние кои-
што ја издале картичката и доколку од нив се бара об-
новување, промена   или замена на возачката картичка, 
тие ги известуваат властите коишто ја издале старата 
картичка за деталните причини за нејзино обновување, 
промена или замена. 

 
Член 22 

(1) При повикување на постапка пропишана во овој 
член, на Комисијата на ЕЗ и помага одбор составен од 
претставници на државите со кои претседава претстав-
ник на Комисијата на ЕЗ. 

(2) Претставникот на Комисијата на ЕЗ му поднесу-
ва на одборот нацрт мерки што треба да се преземат. 
Одоборот дава свое мислење за нацртот во рамките на 
рокот што може да го определи претседавачот согласно 
итноста на предметот. Мислењето го донесува мно-
зинството членови на одоборот а одлуката Советот, на 
предлог на Комисијата на ЕЗ. Гласовите на предствни-
ците на државите во рамките на одборот се пондерират 
на определен начин. Претседавачот не гласа. 

(3) Комисијата на ЕЗ ги донесува предвидените 
мерки доколку се во согласност со мислењето на одбо-
рот. 

(4) Доколку предвидените мерки не се во соглас-
ност со мислењето на одборот или доколку не е доне-
сено мислење, Комисијата на ЕЗ без одлагање му под-
несува на Советот предлог кој се однесува на мерките 
што треба да се преземат. Советот донесува одлука со 
квалификувано мнозинство. 

(5) Доколку по истекот на периодот од три месеци 
од датумот на доставувањето до Советот, Советот не 
донесе одлука, предложените мерки ги донесува Коми-
сијата на ЕЗ. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Примена 

 
Член 23 

Од денот на влегување во сила на овој правилник 
до денот на пристапување на Република Македонија 
кон Европската Унија или со влегување во сила на со-
одветен протокол со Европската заедница за оцена на 
сообразност и прифаќање на индустриските производи, 
во Република Македонија се прифаќаат резултатите од 
оцената на сообразност којашто ја споведуваат телата 
за оцена на сообразност коишто ги овластиле членките 
на Европската Унија и чиј список е објавен во Службен 
весник на Европската Унија. Прифаќањето на одобре-
нијата за тип на тахографи од ЕУ надлежни тела се вр-
ши со упис во Регистарот на Бирото за метрологија 
според член 32 од Законот за метрологијата. 

 
Член 24 

Одредбите од член 22 на овој правилник ќе отпоч-
нат да важат по пристапување на Република Македони-
ја во Европска Унија. 

 
Член 25 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за техничките кара-
ктеристики на тахографот и контролниот уред (еурота-
хограф) и  начинот на употреба, вградување, поправа-
ње, проверка и инспекција на тахографот и контролни-
от уред (еуротахограф) („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 114/2008). 

 
Влегување во сила 

 
Член 26 

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

 
  Бр. 01-10435/1 
јули 2010 година                              Министер, 

  Скопје                          Миле Јанакиески, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
1944. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Беловиште - Оп-
штина Гостивар. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Беловиште, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” бр. 
34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-11670/1 
23 јули 2010 година                             Директор, 

 Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 
_________ 

1945. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Мала Речица - Оп-
штина Тетово. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Мала Речица, востановен според Законот за премер 
и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” 
бр. 34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-11671/1 
23 јули 2010 година                           Директор, 

  Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
ОСИГУРУВАЊЕ 

1946. 
Врз основа на член 154 став 1 точка 2 од Законот за 

супервизија на осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 27/2002, 84/2002, 98/2002, 
33/2004, 88/2005, 79/2007, 8/2008, 88/2008, 56/2009 и 
67/2010), Советот на експерти на седница одржана на 
ден 13.07.2010 година го донесе следниот 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО И ИСПИТУ-
ВАЊЕ НА СТРУЧНАТА ПОДГОТВЕНОСТ ПОТ-
РЕБНА ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА  ЗАСТАПУВАЊЕ 

ВО ОСИГУРУВАЊЕТО 
 

Член 1 
(1) Со овој правилник се пропишуваат условите за 

стекнување со и испитување на стручната подготве-
ност потребна за добивање на лиценца за вршење на 
работи на застапување во осигурувањето од Агенцијата 
за супервизија на осигурување (во натамошниот текст: 
Агенцијата). 

(2) Агенцијата ќе издаде лиценца за вршење на ра-
боти на застапување во осигурувањето на физичко ли-
це кое положило испит за проверка на стручната под-
готвеност за  вршење работи на застапување во осигу-
рувањето (во натамошниот текст: испит) и кое ги ис-
полнува останатите услови предвидени во членот 134-в 
став 2 од Законот за супервизија на осигурување. 

 
Член 2 

(1) Испитот се полага пред Комисија за проверка на 
стручната подготвеност потребна за вршење работи на 
застапување во осигурувањето (во натамошниот текст: 
Комисија) и истиот опфаќа проверка на знаењата од 
следните области: 

1.1 Основи на управување со ризик и осигурување 
1.2 Законска регулатива од областа на осигурување-

то 
1.3 Трговско и облигационо право  
1.4 Застапување  во осигурувањето и етички кодекс 
1.5 Осигурување на живот  
1.6 Неживотно осигурување 
(2) Подрачјата по соодветните области од став (1) 

на овој член детално се разработени во Програмата за 
полагање на испит за проверка на стручната подготве-
ност потребна за вршење на работи на застапување во 
осигурувањетo и истата ќе биде објавена на веб страна-
та на Агенцијата за супервизија на осигурување. 

 
Член 3 

(1) Комисијата ја формира Советот на експерти на 
Агенцијата за супервизија на осигурување. 
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(2) Комисијата има претседател и два члена, кои 
имаат заменици. 

(3) За вршење на административните работи повр-
зани со работата на Комисијата, Советот на експерти 
на Агенцијата назначува секретар. 

(4) Комисијата по нејзиното формирање  донесува 
Деловник со кој се пропишува начинот на  работа на 
Комисијата. 

(5) Членовите на Комисијата и секретарот имаат 
право на награда за својата работа, која ја утврдува Со-
ветот на експерти на Агенцијата. 

 
Член 4 

(1) Пред полагање на испитот Агенцијата спроведу-
ва обука. 

(2) Обуката и испитот се спроведува врз основа на 
констатирана потреба. 

(3) Агенцијата со оглас во дневен печат и на својата 
веб страна ги известува заинтересираните кандидати за 
времето и местото на одржување на обуката. 

(4) За посета на обуката и полагање на испитот кан-
дидатите плаќаат надомест во висина на реалните тро-
шоци за спроведување на обуката и испитот. Висината 
на надоместот ја определува Советот на експерти на 
Агенцијата. 

Член 5 
(1) За посета на обуката и полагање на испитот за-

интересираните лица поднесуваат пријава до Агенција-
та за супервизија на осигурувањето.  

(2) Кандидатите се должни кон пријавата да доста-
ват и:  

1. Копија од лична карта (копија од пасош - за 
странски државјани); 

2. Доказ за завршено средно образование (IVсте-
пен) или повисок степен на образование (во оригинал, 
или  заверена од нотар); и 

3. Доказ за платен надомест за учество на обуката и 
полагање на испитот. 

 
Член 6 

(1) Испитот се полага писмено најмалку 14 дена од 
денот на завршување на обуката. 

(2) Начинот на спроведување на испитот детално се 
пропишува во Упатство кое Комисијата го донесува во 
рок од 30 дена од денот на нејзиното формирање. 

(3) Комисијата ги известува заинтересираните кан-
дидати за времето и местото на полагање на испитот. 
 

Член 7 
(1) По завршување на испитот Комисијата составу-

ва записник.  
(2) Комисијата го оценува описно постигнатиот ус-

пех на кандидатот на испитот како “Положил” или “Не 
положил”. 

(3) Кандидатот го положил испитот доколку оства-
рил најмалку 60% од можните бодови на секој испитен 
модул. 

(4) Кандидатот кој не го положил испитот со прво-
то полагање има право на две повторни полагања на 
испитот во рок од 6 месеци од денот на завршувањето 
на обуката. 

(5) Кандидатот кој три пати едноподруго не го по-
ложил испитот, го губи правото за повторно полагање 
на испитот предвиден со обуката. 

(6) На кандидатот кој го положил испитот согласно 
записникот од став 1 на овој член, претседателот на 
Советот на експерти на Агенцијата му издава Уверение 
за положен испит за вршење на работи на застапување 
во осигурувањето во рок од 30 дена од денот кога е 
утврдено дека испитот е положен.  

 
Член 8 

(1) Кандидатот кој ја посетувал обуката, а од оправ-
дани причини бил спречен и не пристапил  кон полага-
ње на испитот, има право да го полага испитот во на-
редниот испитен рок, без дополнително плаќање на на-
домест за истиот. 

 
Член 9 

(1) Комисијата може целосно или делумно да ги ос-
лободи од учество на обуката и полагање на испитот 
следните лица: 

1. лице кое се стекнало со меѓународно уверение за 
вршење на работи на застапување во осигурувањето; 

2. лице кое се стекнало со лиценца за осигурителен 
брокер или меѓународно уверение за осигурителен бро-
кер; 

3. лице кое се стекнало со диплома за завршено ви-
соко образование во областа на осигурувањето.  

 Доколку утврди дека стекнатата квалификација е 
соодветна целосно, или делумно со Програмата за 
спроведување на обуката и испитот. 

(2) За посетување на дел од обуката и полагање на 
испитот од став (1) точка 1, 2 и 3  на овој член, лицата 
се должни да платат надомест. Висината на надоместот 
ја утврдува Советот на експерти на Агенцијата. 

(3) Соодветноста на стекнатата квалификација на 
лицата од став 1 со програмата за спроведување на 
обуката и испитот ја утврдува Комисијата. 

 
Член 10 

(1) Овој правилник влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија”. 

 
     Бр.0101-1131/4                               Претседател  
13 јули 2010 година                    на Советот на експерти, 

     Скопје                             д-р Климе Попоски, с.р. 
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1947. 
Врз основа на член 154 став 1 точка 1 од Законот за 

супервизија на осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 27/2002, 84/2002, 98/2002, 
33/2004, 88/2005, 79/2007, 8/2008, 88/2008, 56/2009 и 
67/2010), Советот на експерти на седница одржана на 
ден 13.07.2010 година го донесе следниот 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СО И ИСПИ-
ТУВАЊЕ НА СТРУЧНАТА ПОДГОТВЕНОСТ 
ПОТРЕБНА ЗА ВРШЕЊЕ ОСИГУРИТЕЛНО 

БРОКЕРСКИ РАБОТИ 
 

Член 1 
(1) Со овој правилник се пропишуваат условите за 

стекнување со и испитување на стручната подготве-
ност потребна за добивање на лиценца за вршење на 
осигурително брокерски работи од Агенцијата за су-
первизија на осигурување (во натамошниот текст: 
Агенцијата). 

(2) Агенцијата ќе издаде лиценца за вршење на оси-
гурително брокерски работи на физичко лице кое поло-
жило испит за проверка на стручната подготвеност за 
вршење осигурително брокерски работи (во натамош-
ниот текст: испит) и кое ги исполнува останатите усло-
ви предвидени во членот 138 став 1 од Законот за су-
первизија на осигурување. 

 
Член 2 

(1) Испитот се полага пред Комисија за проверка на 
стручната подготвеност потребна за вршење осигури-
телно брокерски работи (во натамошниот текст: Коми-
сија) и истиот опфаќа проверка на знаењата од следни-
те области: 

1.1 Основи на управување со ризик и осигурување 
1.2 Законска регулатива од областа на осигурувањето 
1.3 Трговско и облигационо право  
1.4 Посредување  во осигурување и етички кодекс 
1.5 Осигурување на живот  
1.6 Неживотно осигурување 
1.7 Финансиски аспекти на работењето 
1.8 Снимање на ризик и посредување при реализи-

рање на штети 
1.9 Реосигурување 
(2) Подрачјата по соодветните области од став (1) 

на овој член детално се разработени во Програмата за 
полагање на испит за проверка на стручната подготве-
ност потребна за вршење на осигурително брокерски 
работи и истата ќе биде објавена на веб страната на 
Агенцијата за супервизија на осигурување. 

Член 3 
(1) Комисијата ја формира Советот на експерти на 

Агенцијата за супервизија на осигурување. 
(2) Комисијата има претседател и  два члена, кои 

имаат заменици. 
(3) За вршење на административните работи повр-

зани со работата на Комисијата, Советот на експерти 
на Агенцијата назначува секретар. 

(4) Комисијата по нејзиното формирање донесува 
Деловник со кој се пропишува начинот на работа на 
Комисијата. 

(5) Членовите на Комисијата и секретарот имаат 
право на награда за својата работа, која ја утврдува Со-
ветот на експерти на Агенцијата. 

 
Член 4 

(1) Пред полагање на испитот Агенцијата спроведу-
ва обука. 

(2) Обуката и испитот се спроведува врз основа на 
констатирана потреба. 

(3) Агенцијата со оглас во дневен печат и на својата 
веб страна ги известува заинтересираните кандидати за 
времето и местото на оддржување на обуката. 

(4) За посета на обуката и полагање на испитот кан-
дидатите плаќаат надомест во висина на реалните тро-
шоци за спроведување на обуката и испитот. Висината 
на надоместот ја определува Советот на експерти на 
Агенцијата. 

 
Член 5 

(1) За посета на обуката и полагање на испитот за-
интересираните лица поднесуваат пријава до Агенција-
та за супервизија на осигурување.   

(2) Кандидатите се должни кон пријавата да доста-
ват и:  

1. Копија од лична карта (копија од пасош - за 
странски државјани); 

2. Доказ за завршено средно образование (IV сте-
пен) или повисок степен на образование (во оригинал, 
или  заверено од нотар); и 

3. Доказ за платен надомест за учество на обуката и 
полагање на испитот. 

 
Член 6 

(1) Испитот се полага писмено најмалку 14 дена од 
денот на завршување на обуката. 

(2) Начинот на спроведување на испитот детално се 
пропишува во Упатство кое Комисијата го донесува во 
рок од 30 дена од денот на нејзиното формирање. 

(3) Комисијата ги известува заинтересираните 
кандидати за времето и местото на полагање на ис-
питот. 
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Член 7 
(1) По завршување на испитот Комисијата составу-

ва записник.  
(2) Комисијата го оценува описно постигнатиот ус-

пех на кандидатот на испитот како “Положил” или “Не 
положил”. 

(3) Кандидатот успешно го положил испитот докол-
ку остварил најмалку 60% од можните бодови на секој 
испитен модул. 

(4) Кандидатот кој не го положил испитот со прво-
то полагање има право на две повторни полагања на 
испитот во рок од 6 месеци од денот на завршувањето 
на обуката. 

(5) Кандидатот кој три пати едноподруго не го по-
ложил испитот, го губи правото за повторно полагање 
на испитот предвиден со обуката. 

(6) На кандидатот кој успешно го положил испитот 
согласно записникот од став 1 на овој член, претседате-
лот на Советот на експерти на Агенцијата му издава 
Уверение за положен испит за вршење осигурително 
брокерски работи во рок од 30 дена од денот кога е 
утврдено дека испитот е положен.  

 
Член 8 

(1) Кандидатот кој ја посетувал обуката, а од оправ-
дани причини бил спречен и не пристапил  кон полага-
ње на испитот,  има право да го полага испитот во на-
редниот испитен рок, без дополнително плаќање на на-
домест за истиот. 

 
Член 9 

(1) Комисијата може целосно или делумно да ги ос-
лободи од учество на обуката и полагање на испитот 
следните лица: 

1. лице кое се стекнало со меѓународно уверение за 
вршење на осигурително брокерски работи;  

2. лице кое се стекнало со лиценца за застапник во 
осигурувањето и меѓународно уверение за застапник 
во осигурувањето и 

3. лице кое се стекнало со диплома за завршено ви-
соко образование во областа на осигурувањето. 

Доколку утврди дека стекнатата квалификација е 
соодветна целосно, или делумно со Програмата за 
спроведување на обуката и испитот. 

(2) За посетување на дел од обуката и полагање на 
испитот од став (1) точка 1, 2 и 3  на овој член, лицата 
се должни да платат надомест. Висината на надоместот 
ја утврдува Советот на експерти на Агенцијата. 

 (3) Соодветноста на стекнатата квалификација на 
лицата од став (1) со програмата за спроведување на 
обуката и испитот ја утврдува Комисијата. 

 

Член 10 
(1) Овој правилник влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија”. 

 
      Бр.0101-1131/5                           Претседател 
13 јули 2010 година                   на Советот на експерти, 
           Скопје                              д-р Климе Попоски,с.р. 

__________ 
 

ОСНОВЕН СУД - ГЕВГЕЛИЈА 
1948. 

С П И С О К  
НА ПОСТОЈАНИ СУДСКИ ВЕШТАЦИ ВО  

ОСНОВЕН СУД ГЕВГЕЛИЈА 
 
1. Ненад Поповиќ од Скопје, со стан на ул. „Милан 

Марковиќ“ бр.8/2 се определува за постојан судски ве-
штак од областа на електротехника; 

2. Поп Кочева Гордана од Гевгелија, со стан на ул. 
„Илинденска“ бр.7 б/9 се определува за постојан суд-
ски вештак од областа на финансиско материјално ра-
ботење; 

3. Весна Виларова од Велес, со стан на ул. „Благој 
Ѓорев“ бр. 89-1/3 се определува за постојан судски ве-
штак од областа на финансиско материјално работење; 

4. Буров Р. Димитар од с.Негорци се определува за 
постојан судски вештак од областа на градежништво; 

5. Митко Поп Кочев од Гевгелија, со стан на ул. 
„Илинденска“ бр.7 б/9 се определува за постојан суд-
ски вештак од областа на медицина-специјалист по ги-
некологија и акушерство; 

6. Андромахи Наумовска од Скопје, со стан на ул. 
„Добромир Хрс“ бр. 36 б се определува за постојан 
судски вештак од областа специјалист по медицинска 
психологија; 

7. Дончо Дубров од Кавадарци, со стан на ул. Бул. 
„Македонија“ бр.12 се определува за постојан судски 
вештак од областа на сообраќајот; 

8. Друштво за вештачење инженеринг, графика и 
услуги „Ексинг“ДООЕЛ од Скопје, со седиште на Бу-
левар „Јане Сандански“ бр.67/2-Скопје, се определува 
за постојан судски вештак од областа на интерна меди-
цина,информатика,царина и шпедиција,максилофаци-
јална хирургија и графологија. 

9. Саздов Тодор од Велес со стан на ул. „Димитар 
Влахов“ бр.27 се определува за постојан судски вештак 
од областа на градежништво. 

 
        Претседател на судот, 
     м-р Драги Дилберов, с.р. 
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