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У К А З 
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Се прогласува Законот за изменување и дополнување 

на Законот за Народната банка на Република Македонија, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 7 декември 2006 година.  
   Бр. 07-4584/1                             Претседател 

7 декември 2006 година        на Република Македонија,                       
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на Собранието на Република 

Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Законот за Народната банка на Република Маке-

донија (“Службен весник на Република Македонија” 
број 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004 и 61/2005), во 
членот 31 ставот 1 се менува и гласи: 

“За обезбедување и одржување на сигурен и стаби-
лен банкарски систем, без да се загрози остварувањето 
на основната цел, почитувајќи ги меѓународните стан-
дарди, Народната банка донесува одлуки, пропишува 
методологии и стандарди и презема мерки.” 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
“Стабилноста на банкарскиот систем и мерките што 

се преземаат заради постигнување и одржување на не-
говата стабилност претставуваат јавен интерес.” 

Ставот 2 станува став 3. 

С О Д Р Ж И Н А
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Член 2 
Во членот 57 по зборот “шест” се додава зборот 

“надворешни”. 
 

Член 3 
Во членот 60 се додаваат два нови става 7 и 8, кои 

гласат: 
“Одлуката за отповикување на надворешен член на 

Советот на Народната банка се објавува во “Службен 
весник на Република Македонија”. 

Одлуката и образложението кон одлуката од ставот 
7 на овој член се објавува на интернет страницата на 
Собранието на Република Македонија.” 
 

Член 4 
Во членот 67 ставовите 6, 7, 8 и 9 се бришат.  

Член 5 
Во членот 70 став 4 бројот “4” се заменува со бро-

јот “3”. 
По ставот 5 се додаваат два нови става 6 и 7, кои 

гласат: 
“Одлуката за отповикување на гувернерот се обја-

вува во “Службен весник на Република Македонија”. 
Одлуката и образложението кон одлуката од ставот 

6 на овој член се објавува на интернет страницата на 
Собранието на Република Македонија.” 

Член 6 
По членот 71 се додава нов член 71-а, кој гласи: 

 
“Член 71-а 

Во постапката на донесување на поединечни управ-
ни акти за кои согласно со овој и друг закон одлучува 
гувернерот на Народната банка, соодветно се примену-
ваат одредбите од Законот за општа управна постапка, 
доколку поинаку не е уредено со овој закон.  

Против актите што во управна постапка ги донесу-
ва гувернерот на Народната банка не е дозволена жал-
ба и истите се конечни во управна постапка. 

Против акти донесени од гувернерот на Народната 
банка, може да се поведе управен спор, доколку поина-
ку не е уредено со овој закон. 

Одредбите од ставовите 2 и 3 на овој член не се од-
несуваат на актите што ги донесува гувернерот на На-
родната банка во постапката за јавни набавки.” 
 

Член 7 
Во членот 73 по ставот 4 се додаваат два нови става 

5 и 6, кои гласат: 
“Одлуката за отповикување на вицегувернер се об-

јавува во “Службен весник на Република Македонија”. 
Одлуката и образложението кон одлуката од ставот 

5 на овој член се објавува на интернет страницата на 
Собранието на Република Македонија.” 
 

Член 8 
Во членот 77 став 1 по алинејата 2 се додава нова 

алинеја 3, која гласи: 
“- Кодекс на однесување на вработените во Народ-

ната банка;”. 
Алинеите 3 и 4 стануваат алинеи 4 и 5. 

 
Член 9 

Во членот 79  се додава нов став 2, кој гласи: 
“При одлучувањето по жалбите од ставот 1 на овој 

член, гувернерот нема право на глас.”  
 

Член 10 
Членот 86 се брише. 

 
Член 11 

Членот 87 се брише. 
 

Член 12 
Членот 88 се брише. 

Член 13 
Членот  89  се менува и гласи: 
“Нето добивката на Народната банка се распределу-

ва во ревалоризациони резерви, општи резерви и во Бу-
џетот на Република Македонија. 

Нереализираните приходи кои произлегуваат од це-
новни и курсни промени се издвојуваат во целост во 
ревалоризациони резерви. Ревалоризационите резерви 
можат да се користат само за покривање на нереализи-
раните расходи кои произлегуваат од ценовни и курсни 
промени. 

По распределувањето на средствата во ревалориза-
циони резерви нето добивката се распределува на след-
ниов начин: 

1) 70% во општите резерви, до постигнување на ни-
вото на основниот капитал од членот 8 став 1 на овој 
закон, односно 15% по достигнување на нивото на ос-
новниот капитал од членот 8 став 1 на овој закон, а 

2) остатокот во Буџетот на Република Македонија.” 
 

Член 14 
По членот 89 се додава нов член 89-а, кој гласи: 
 

“Член 89-а 
Нето загубата на Народната банка се покрива од оп-

штите резерви. 
Нето загубата која не може да се покрие на начин 

утврден во ставот 1 од овој член се покрива од Буџетот 
на Република Македонија и/или со преносливи, кама-
тоносни должнички хартии од вредност издадени од 
Република Македонија. 

Хартиите од вредност од ставот 2 на овој член се 
издаваат со рок на пристигнување до десет години и со 
камата во висина на каматната стапка која преовладува 
на пазарот на државни хартии од вредност.” 

 
Член 15 

Во членот 95 став 2 зборовите: “пет години” се бри-
шат. 

Во ставот 4 по зборот “депозити” се додаваат збо-
ровите: “Финансиската полиција, Државната комисија 
за спречување на корупцијата”. 

Во ставот 5 по зборот “депозити” се додаваат збо-
ровите: “Финансиската полиција, Државната комисија 
за спречување на корупцијата”. 

  
ПРЕОДНА ОДРЕДБА 

 
Член 16 

Постапките кои се почнати пред влегување во сила 
на овој закон ќе се завршат според прописите кои ва-
желе до денот на влегувањето во сила на овој закон.   
 

Член 17 
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 BANKËN POPULLORE TË REPUBLIKËS SË 

MAQEDONISË 
  

Neni 1 
Në Ligjin për Bankën Popullore të Republikës së 

Maqedonisë (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 
numër 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004 dhe 61/2005) në 
nenin 31 paragrafi 1 ndryshon si vijon: 

“Për sigurimin dhe mirëmbajtjen e sistemit bankar të 
sigurt dhe stabil, pa u rrezikuar realizimi i qëllimit 
themelor, duke i respektuar standardet ndërkombëtare, 
Banka Popullore merr vendime, përcakton metodologji dhe 
standarde dhe ndërmerr masa.”  
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Pas paragrafit 1, shtohet paragraf i ri 2 si vijon: 
“Stabiliteti i sistemit bankar dhe masat që ndërmerren 

për shkak të arritjes dhe mbajtjes së stabilitetit të tij 
paraqesin interes publik.” 

Paragrafi 2 bëhet paragraf 3.  
Neni 2 

Në nenin 57 pas fjalës “gjashtë” shtohet fjala “të 
jashtëm”.  

Neni 3 
Në nenin 60 shtohen dy paragrafë të rinj 7 dhe 8 si 

vijojnë: 
“Vendimi për revokimin e anëtarit të jashtëm të 

Këshillit të Bankës Popullore shpallet në “Gazetën zyrtare 
të Republikës së Maqedonisë”. 

Vendimi dhe arsyetimi i vendimit nga paragrafi 7 të 
këtij neni shpallet në faqen e internetit të Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë.”  

Neni 4 
Në nenin 67 paragrafët 6, 7, 8 dhe 9 fshihen. 
 

Neni 5 
Në nenin 70 paragrafi 4 numri “4“ zëvendësohet me 

numrin “3”. 
Pas paragrafit 5 shtohen dy paragrafë të rinj 6 dhe 7 si 

vijojnë: 
“Vendimi për revokimin e guvernatorit shpallet në 

“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
Vendimi dhe arsyetimi i vendimit nga paragrafi 6 i këtij 

neni shpallet në faqen e internetit të Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë.”  

Neni 6 
Pas nenit 71 shtohet neni i ri 71-a si vijon: 
                                                     

“Neni 71-a 
Në procedurën për miratimin e akteve të veçanta 

administrative për të cilat në pajtim me këtë ligj dhe ligj tjetër 
vendos guvernatori i Bankës Popullore, në mënyrë përkatëse 
zbatohen dispozitat e Ligjit për procedurë të përgjithshme 
administrative, nëse nuk është përcaktuar ndryshe me këtë ligj.  

  Kundër akteve që në procedurën administrative i 
miraton guvernatori i Bankës Popullore nuk lejohet ankesë 
dhe të njëjtat janë përfundimtare në procedurën 
administrative. 

Kundër akteve të miratuara nga guvernatori i Bankës 
Popullore, mund të ngrihet kontest administrativ, nëse nuk 
është përcaktuar ndryshe me këtë ligj. 

Dispozitat nga paragrafët 2 dhe 3 të këtij neni nuk kanë 
të bëjnë me aktet që i miraton guvernatori i Bankës 
Popullore në procedurën për furnizimet publike.”  

Neni 7 
Në nenin 73 pas paragrafit 4 shtohen dy paragrafë të 

rinj 5 dhe 6 si vijojnë: 
“Vendimi për revokimin e viceguvernatorit shpallet në 

“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
Vendimi dhe arsyetimi i vendimit nga paragrafi 5 i këtij 

neni shpallet në faqen e internetit të Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë.”  

Neni 8 
Në nenin 77 paragrafi 1 pas alinesë 2 shtohet aline e re 

3 si vijon: 
“-Kodeksin për sjelljen e të punësuarve në Bankën 

Popullore;”. 
Alinetë 3 dhe 4 bëhen aline 4 dhe 5.  

Neni 9 
Në nenin 79 shtohet paragraf i ri 2 si vijon: 
“Gjatë vendimmarrjes sipas ankesave nga paragrafi 1 të 

këtij neni, guvernatori nuk ka të drejtë vote.”   
Neni 10 

Neni 86 fshihet.  
Neni 11 

Neni 87 fshihet. 

Neni 12 
Neni 88 fshihet.  

Neni 13 
Neni 89 ndryshon si vijon: 
“Fitimi neto i Bankës Popullore ndahet në rezerva 

rivalorizuese, rezerva të përgjithshme dhe në Buxhetin e 
Republikës së Maqedonisë.  

Hyrjet e parealizuara që rezultojnë nga ndryshimet e 
çmimit dhe të bursës, ndahen në tërësi në rezervat 
rivalorizuese. Rezervat rivalorizuese mund të shfrytëzohen 
vetëm për mbulimin e daljeve të parealizuara që rezultojnë 
nga ndryshimet e çmimit dhe të bursës. 

Pas ndarjes së mjeteve në rezervat rivalorizuese, fitimi 
neto ndahet në mënyrën si vijon: 

1) 70% në rezervat e përgjithshme, deri në arritjen e 
nivelit të kapitalit themelor nga neni 8 paragrafi 1 të këtij 
ligji, përkatësisht 15% pas arritjes së nivelit të kapitalit 
themelor nga neni 8 paragrafi 1 të këtij ligji, ndërsa 

2) mbetja në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë.”  
Neni 14 

Pas nenit 89, shtohet neni i ri 89-a si vijon:  
“Neni 89-a 

Humbja neto e Bankës Popullore mbulohet nga 
rezervat e përgjithshme. 

Humbja neto që nuk mund të mbulohet në mënyrën e 
përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni, mbulohet nga 
Buxheti i Republikës së Maqedonisë dhe/ose letrat 
mbartëse, kamatësjellëse debitore me vlerë të emetuara nga 
Republika e Maqedonisë. 

Letrat me vlerë nga paragrafi 2 të këtij neni emetohen 
me afat të arritjes deri në 10 vjet dhe me kamatë në 
lartësinë e shkallës së kamatës që mbizotëron në tregun e 
letrave shtetërore me vlerë.”   

Neni 15 
Në nenin 95 paragrafi 2 fjalët: “pesë vjet” fshihen. 
Në paragrafin 4 pas fjalës “depozita” shtohen fjalët: 

“Policia financiare, Komisioni shtetëror për pengimin e 
korrupsionit”. 

Në paragrafin 5 pas fjalës “depozitave” shtohen fjalët: 
“Policinë financiare, Komisioni shtetëror për pengimin e 
korrupsionit”. 

  
DISPOZITA KALIMTARE  

Neni 16 
Procedurat që kanë filluar para hyrjes në fuqi të këtij 

ligji do të përfundojnë sipas dispozitave që kanë qenë në 
fuqi deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji.    

Neni 17 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 

“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
___________ 

2177. 
Врз основа на член 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 ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ  

Се прогласува Законот за дополнување на Законот 
за извршување, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 7 декември 2006 година. 

 
   Бр. 07-4605/1                             Претседател 

7 декември 2006 година        на Република Македонија,                       
      Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Законот за извршување (“Службен весник на Ре-

публика Македонија” број 35/2005 и 50/2006), во чле-
нот 46 по ставот (1) се додаваат четири нови става (2), 
(3), (4) и (5) кои гласат: 

“(2) Тарифата за награда на извршителите ја доне-
сува Комората на извршители врз основа на претходна 
согласност на министерот за правда, притоа имајќи 
предвид извршителите за извршените дејствија да нап-
лаќаат: 

1) награда на извршителот за извршените дејствија; 
2) цена за администрирање на предметот  и 
3) цена на извршните дејствија. 
(3) Наградата на извршителот за извршените дејс-

твија се определува според: 
1) видот на извршната исправа и видот на побару-

вањето кое треба да се изврши; 
2) износот кој треба присилно да се наплати кај па-

ричните побарувања, односно вредноста на предметот 
на извршување кај непаричните побарувања и 

3) износот на наплатените средства кај паричните 
побарувања, односно вредноста на предметот на што 
се реализира кај непаричните побарувања. 

(4) Цената за администрирање на предметот се 
определува според износот на главното побарување, 
односно вредноста на предметот на извршување. 

(5)  Цената на извршните дејствија се определува 
според видот, обемот и времетраењето на извршување-
то на извршните дејствија и местото на нивното извр-
шување.”  

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”. 

__________ 
 

L I G J 
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR PËRMBARIM 
 

Neni 1 
Në Ligjin për përmbarim ("Gazeta zyrtare e Republikës 

së Maqedonisë" numër 35/2005 dhe 50/2006) në nenin 46 
pas paragrafit (1) shtohen katër paragrafë të rinj (2), (3), 
(4) dhe (5) si vijojnë: 

"(2) Tarifën për shpërblimin e përmbaruesve e miraton 
Oda e Përmbaruesve në bazë të pëlqimit paraprak të 
ministrit të Drejtësisë, duke pasur parasysh me këtë rast që 
përmbaruesit për veprimet e kryera të arkëtojnë:  

1) shpërblim përmbaruesit për veprimet e kryera; 
2) çmim për administrimin e lëndës; dhe 
3) çmim për veprimet kryera; 
(3) Shpërblimi për veprimet e kryera përmbaruesit i 

përcaktohet sipas: 
1) llojit të dokumentit përmbarues dhe llojit të kërkesës 

që duhet të përmbarohet; 
2) shumës e cila duhet të paguhet me detyrim te 

kërkesat me para, përkatësisht vlerës së lëndës së 
përmbarimit te kërkesat pa para; dhe 

3) shumës së mjeteve të arkëtuara te kërkesat me para, 
përkatësisht vlerës së lëndës që realizohet te kërkesat pa para. 

(4) Çmimi për administrimin e lëndës përcaktohet sipas 
shumës së kërkesës kryesore, përkatësisht vlerës së lëndës 
së përmbarimit.  

(5) Çmimi për veprimet e kryera përcaktohet sipas 
llojit, vëllimit dhe kohëzgjatjes së përmbarimit të veprave 
përmbaruese dhe vendit të përmbarimit të tyre."  
 

Neni 2 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 

"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2178. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 28.11.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ГИЛОТИНА НА ПРОПИСИТЕ  
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ  

Член 1 
Со оваа одлука, се воведува гилотината на прописи 

како институционален механизам за преиспитување на 
решенијата во прописите заради нивно поедноставување.  

Член 2 
Целта на донесувањето на одлуката е да се миними-

зираат формалностите и административните пречки, 
кои наметнуваат несуштински обврски за правните и 
физичките лица. 

Под формалност и административна пречка во смисла 
на оваа одлука, се подразбира обврската за правното или 
физичкото лице да обезбеди уверенија, пријави, решенија, 
одобренија, овластувања, согласности, сертификати, доз-
воли, барања, изјави и други обрасци. 

 
II. ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДДРШКА 

 
Член 3 

Постапката за воведување на гилотината на пропи-
сите ја спроведуваат: 

- Координативниот комитет за имплементација на 
проектот гилотина на прописи (во натамошниот текст: 
Координативен комитет); 

- Секторот за економски систем, тековни и развојни 
политики во рамките на Генералниот секретаријат при 
Владата на Република Македонија; 

- Комисијата за регулаторни реформи и  
- Работните групи во министерствата, во другите орга-

ни на државната управа и во други органи и институции. 
 

Член 4 
Спроведувањето на гилотината на прописите го 

следи Координативниот комитет. 
Координативниот комитет е раководен од замени-

кот на претседателот на Владата на Република Македо-
нија за економски прашања, кој е координатор на про-
цесот, а во него членуваат министерот за финансии, 
министерот за економија, министерот за правда, мини-
стерот за труд и социјална политика, министерот за 
транспорт и врски, министерот за здравство, министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство, ми-
нистерот за внатрешни работи, министерот за животна 
средина и просторно планирање, министерот за образо-
вание и наука, министерот за култура, министерот за 
локална самоуправа, министерот за надворешни работи 
и секретарот на Секретаријатот за законодавство. 

Координативниот комитет ги разгледува предлози-
те од Комисијата за регулаторни реформи и и предлага 
на Владата на Република Македонија, мерки за поедно-
ставување на решенијата во прописите. 

Координативниот комитет се состанува по претхо-
ден предлог од страна на Комисијата за регулаторни 
реформи.  

Член 5 
Комисијата за регулаторни реформи е составена од др-

жавни секретари/раководители на сектор во министерства-
та, еден претставник од Секретаријатот за законодавство и 
четири претставници од Секторот за економски систем, те-
ковни и развојни политики во рамките на Генералниот се-
кретаријат при Владата на Република Македонија. 

Претседателот на Комисијата за регулаторни ре-
форми е раководителот на Секторот за економски 
систем, тековни и развојни политики. 
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Комисијата за регулаторни реформи ги извршува 
следните задачи: 

а) ги разгледува предлозите за поедноставување на 
прописите доставени од страна на работните групи и 
непосредно спроведува преиспитување на прописите; 

б) се консултира со претставници на бизнис заедница-
та, невладиниот сектор и други заинтересирани субјекти; 

в) врз основа на заклучоците од спроведените кон-
султации и предлозите од работните групи, оценува да-
ли посочените формалности го задоволуваат критериу-
мот на оправданост; 

г) најмалку еднаш месечно го известува заменикот 
на претседателот на Владата на Република Македонија 
за економски прашања за напредокот во спроведување-
то на гилотината на прописите; 

д) доставува предлози до Координативниот комитет 
за измена или престанување на важноста на прописите. 

Комисијата за регулаторни реформи се состанува 
најмалку два пати месечно. 

Членовите на Комисијата за регулаторни реформи 
се истовремено раководители на работна група во рам-
ките на институцијата, од која потекнуваат.  

Член 6 
Работните групи за иницирање на предлози за изме-

на или престанување на важноста на прописите се фор-
мираат во министерствата, другите органи на државна-
та управа и во Секретаријатот за законодавство. 

Работните групи обезбедуваат стручна поддршка 
преку: 

а) подготовка на систематизиран преглед и листа на 
постојните прописи во надлежност на министерствата 
и органите на државната управа; 

б) формулирање на предлози за поедноставување 
на прописи, кои се доставуваат на разгледување до Ко-
мисијата за регулаторни реформи; 

в) подготовка на аналитички и други документи, 
кои ќе придонесат за утврдување на предлози од стра-
на на Комисијата за регулаторни реформи. 

Работни групи може да се формираат и во други ор-
гани и институции на предлог на заменикот на претсе-
дателот на Владата на Република Македонија за еко-
номски прашања. 
 

III. ПОСТАПКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ГИЛОТИНА 
НА ПРОПИСИТЕ  

Прва фаза  
Член 7 

Работните групи имаат задача да изготват листа на 
сите прописи во надлежност на министерствата и орга-
ните во нивниот состав. 

Работните групи во самостојните органи на државната 
управа ја имаат истата задача од став 1 на овој член. 

Листата на прописи ги содржи следните елементи: 
- реден број; 
- целосен назив на прописот; 
- година на објавување и број на „Службен весник 

на Република Македонија“ (доколку е објавен); 
- правен основ, на кој се темели прописот (назив на 

законот, број на „Службен весник на Република Маке-
донија“ и број на членот); 

- името на институцијата или органот, кој е надле-
жен за негово подготвување и донесување; 

- одговор дали постојат упатства, обрасци и слично 
како составен дел на прописот; 

- одговор дали прописот наметнува обврска за пла-
ќање паричен надомест; 

- одговор дали прописот е објавен на интернет стра-
ницата на институцијата или органот; и 

- одговор дали се однесува на: а) физичките лица; 
и/или б) правните лица. 

Листата на прописи се доставува до Секторот за 
економски систем, тековни и развојни политики на 
пропишан Образец бр.1, составен дел на оваа одлука, 
во писмена и електронска форма, потпишана од мини-
стерот, односно функционерот кој раководи со орга-
нот, најдоцна до 22.12.2006 година. 

Член 8 
Работните групи имаат задача да го преиспитуваат се-

кој пропис, кој се однесува на правните и физичките лица, 
а е во надлежност на министерството, во друг орган на 
државната управа или други органи и институции. 

Најдоцна до 10.02.2007 година работните групи из-
готвуваат образложение – оценка за оправданоста на 
секој поединечен пропис, со пополнување на посебен 
Образец бр. 2, кој е составен дел на оваа одлука. 

 Врз основа на дефинираните критериуми во Образе-
цот бр. 2, работните групи изготвуваат препорака, дали: 

- прописот го задоволува критериумот на оправданост; 
- треба да се менува, или 
- може да му престане важноста. 
Образецот бр. 2 во писмена и електронска форма, потпи-

шан од министерот односно функционерот кој раководи со 
органот се доставува до Секторот за економски систем, те-
ковни и развојни политики, најдоцна до 10.02.2007 година.   

Втора фаза  
Член 9 

По спроведеното непосредно преиспитување на 
препораките доставени од работните групи, Комисија-
та за регулаторни реформи, најдоцна до 15.04.2007 го-
дина, изготвува мислење за измена, престанување на 
важноста или неменување на неговата содржина.  

Член 10 
Во постапката за спроведување на гилотината на 

прописи на транспарентен начин се вклучуваат и прет-
ставници на бизнис заедницата, невладиниот сектор и 
други заинтересирани субјекти.  

Член 11 
Комисијата за регулаторни реформи за остварување на 

своите задачи, по потреба, ангажира домашни или стран-
ски експерти од областа на правото или економијата.  

Член 12 
Врз основа на иницијативите и предлозите на ра-

ботните групи, Комисијата за регулаторни реформи, 
најдоцна до 31.05.2007 година, подготвува информаци-
ја за поедноставување на решенијата во прописите и  
истата ја доставува до Координативниот комитет.  

Трета фаза  
Член 13 

Врз основа на предлозите од Координативниот ко-
митет, најдоцна до 30.09.2007 година, се воспоставува 
Единствена електронска евиденција на прописи, која се 
објавува на интернет страницата на Владата на Репуб-
лика Македонија.  

IV. Завршни одредби  
Член 14 

Најдоцна до 11.12.2006 година, министрите (функци-
онерите кои раководат со органите односно организаци-
ите) и Секретаријатот за законодавство го доставуваат 
составот на работните групи, од редот на државни секре-
тари/раководители на сектори, со именуван раководител 
на работната група, до заменик на претседателот на Вла-
дата на Република Македонија за економски прашања. 

Најдоцна до 15.12.2006 година, Владата на Репуб-
лика Македонија ги именува членовите на Координа-
тивниот комитет, Комисијата за регулаторни реформи 
и на работните групи.  

Член 15 
За прописите, кои нема да бидат вклучени во 

Единствената електронска евиденција на прописи, ќе 
се предложи до надлежните органи и институции да се 
поведе постапка за престанување на нивната важност.  

Член 16 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

  Бр. 19-5977/1                 Претседател на Владата 
28 ноември 2006 година         на Република Македонија, 
             Скопје                   Никола Груевски, с.р. 
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КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНКА НА ОПРАВДАНОСТА НА ПРОПИСОТ: 
 
I. Дали подзаконскиот акт е во согласност со Законот? 



Стр. 8 - Бр. 129 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 11 декември 2006 
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Стр. 10 - Бр. 129 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 11 декември 2006 
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2179. 
Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06) и чле-
новите 69, 70 и 71 од Законот за јавните набавки 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/04 
и 109/05), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 21.11.2006 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ ТИМ 
ПО ПАТ НА МЕЃУНАРОДЕН ОГРАНИЧЕН ПОВИК 
ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ИЗРАБОТКА 
НА СТУДИЈА СО МОДЕЛ И НАЧИН НА ТРАН-
СФОРМАЦИЈА СО ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ЈАВНО-
ТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО 
СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Заради изработка на Студија со модел и начин на 

трансформација со приватизација на Јавното претпри-
јатие за стопанисување со станбен и деловен простор 
на Република Македонија, да се спроведе постапка за 
избор на консултантски тим. 

2. Консултантски тим од точка 1 на оваа одлука, има 
задача да изработи Студија со модел и начин на транс-
формација со приватизација на Јавното претпријатие за 
стопанисување со станбен и деловен простор на Републи-
ка Македонија со која ќе се дефинира идниот модел на 
трансформацијата со приватизација, која треба да содржи 
организациони, финансиски и правни аспекти. 

3. Постапката за избор на консултантскиот тим да 
се спроведе од страна на Министерството за транспорт 
и врски и истата да се изврши по пат на меѓународен 
ограничен повик во две фази, односно претквалифика-
ција и доставување на писмена покана до избраните 
понудувачи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Средствата за спроведување на постапката за из-
бор на консултантскиот тим да биде на товар на Јавно-
то претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
  Бр. 19-5524/1                 Претседател на Владата 

21 ноември 2006 година         на Република Македонија, 
             Скопје                  Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2180. 

Врз основа на член 35 од Законот за трговија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
16/04), и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 5 
декември 2006 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИ-
РАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТНИ МЕРКИ 
ПРИ ЗГОЛЕМЕН И СУБВЕНЦИОНИРАН УВОЗ  

Член 1 
Во Решението за формирање на Комисија за за-

штитни мерки при зголемен и субвенциониран увоз 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/04 
и 28/05), во членот 1, став 1, точка 1 зборовите „м-р 
Фатмир Бесими“ се заменуваат со зборовите „Вера Ра-
фајловска“, а во точката 2, алинеја 4, зборовите „Петре 
Митев“ се заменуваат со зборовите „Илјаз Сабриу“. 

Во ставот 2, алинеја 1, зборовите „Биљал Касами, 
државен секретар“ се заменуваат со зборовите „Киро 
Спанџев, заменик министер“. 

 
Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  
         Бр. 19-5932/1                 Претседател на Владата 
5 декември 2006 година         на Република Македонија, 
            Скопје                        Никола Груевски, с.р. 

___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2181. 
Врз основа на член 8 од Законот за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 24/92, 32/92, 83/92, 78/93 и 14/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 5.12.2006 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ 

НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО 2006 ГОДИНА  
I 

1. Во Програмата за поттикнување на развојот на земјоделството во 2006 година („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 31/06, 68/06, 76/06 и 79/06) во делот I и износите „415.000.000,00“ и „30.000.000,00“ се  менуваат 
и гласат „1.019.626.000,00“ и „13.068.000,00“. 

2. Во делот I табелата се заменува и гласи: 
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3. Во делот II износот од „301.000.000,00“ се заменува со „845.800.000,00“.
4. Во делот II табелата се заменува и гласи: 

5. Во делот III износот од „100.000.000,00“ се заменува со „160.326.000,00“.
6. Во делот III табелата се заменува и гласи: 

 



11 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 129 - Стр. 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Во делот IV износот „30.000.000,00“ се заменува со „13.068.000,00“.
8. Во делот IV табелата се заменува и гласи: 

9. Во делот V износот од „5.000.000,00“ се заменува со „2.500.000,00“.
10. Во делот VI износот „4.000.000,00“ се заменува со „11.000.000,00“. 
11. Во делот IV табелата се заменува и гласи: 

 

12. Во делот VI точка 5.3. износот од „2.000.000,00“ се заменува со „5.000.000,00“. 
 

II 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
  Бр. 19-3102/1                                Претседател на Владата 

5 декември 2006 година                              на Република Македонија, 
           Скопје                                              Никола Груевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА  
2182. 

Врз основа на член 20 став 4 од Законот за безбедност 
на производите (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 33/2006), министерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА КОМПАТИБИЛНОСТ 
 

Член 1 
 Со овој правилник се пропишуваат суштествените 

барања  за апаратите во поглед на електромагнетната 
компатибилност кои треба да ги исполнуваат пред нив-
ното пуштање на пазарот или ставање во употреба.  

 
Член 2 

 Овој правилник се однесува и на апарати кои мо-
жат да создадат електромагнетни пречки или на чија 
функција може да влијаат таквите пречки. 

 
Член 3 

 Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1.  "Апарат" е  електричен и електронски уред заед-
но со опремата и инсталациите кои содржат електрич-
ни и/или електронски компоненти. 

2 "Електромагнетни пречки" се електромагнетен 
феномен кој може да ја попречи работата на уред, 
единка од опрема или систем. Електромагнетна пречка 
може да биде електромагнетен шум, несакан сигнал 
или промена во самиот преносен медиум.  

3. "Имунитет” е способноста на еден уред, единка 
од опрема или систем да работи без намалување на 
квалитетот во присуство на електромагнетни пречки. 

4. "Електромагнетна компатибилност" е способност 
на еден уред, единkа од опрема или систем да функци-
онира успешно во своето електромагнетно опкружува-
ње без истиот да предизвика неприфатливи електро-
магнетни пречки во тоа опкружување.  

5. "Tело за оцена на сообразност" е секое правно 
лице кое ги исполнува условите наведени во Анекс II 
кој е составен дел на овој правилник и именувано од 
надлежен орган.  

6. "Сертификат за EC испитување на тип" е доку-
мент во кој што нотифицираното тело потврдува дека 
типот на испитаната опрема е усогласен со одредбите 
на овој правилник кои се однесуваат на неа. 

 
Член 4 

(1) Oдредбите од овој правилник нема да се приме-
нуваат доколку за апаратите од член 2 од овој правил-
ник постојат посебни прописи  кои се дел од хармони-
зираното подрачје на Европската Заедница. 

(2) Одредбите од овој правилник не се однесуваат 
на радио опремата која се употребува од страна на ра-
дио аматери како самостојно изработена опрема, која 
не се пушта на пазар, освен во случај кога апаратот или 
уредот може да е комерцијално достапeн.  

(3) Одредбите од овој правилник не се однесуваат и 
на апаратите  изработени од компоненти кои се наме-
нети за употреба за радио аматери и фабрички израбо-
тена радио опрема која е модифицирана од страна на 
радио аматери и употребувана од радио аматери. 

 
Член 5 

Производителот или неговиот застапник може да ги 
пушти на пазар и/или стави во употреба, апаратите од 
член 2 од овој правилник, ако имаат СЕ обележување 
согласно член 11 од овој правилник и ако се применети 
постапките за оцена на сообразност предвидени во 
член 8, 9 и 10 од овој правилник и кога тие се соодвет-
но инсталирани, одржувани и се употребуваат за наме-
ната за која  се предвидени. 

Член 6 
(1) Апаратите од член 2 од овој правилник треба да 

ќе бидат изработени така што: 
(a) електромагнетните пречки кои ги создаваaт не 

треба да го надминуваат нивото кое дозволува радио и 
телекомуникациската опрема и другите апарати да ра-
ботат според својата намена; 

(б) апаратите да имаат соодветно ниво на внатрешен 
имунитет на електромагнетни пречки, со коe ќе им овоз-
можува непречена работа согласно нивната намена. 

(2) Суштествените барања за заштита се наведени 
во Анекс III кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 7 

 Апаратите се смета дека ги исполнуваат суштес-
твените барања за заштита од член 6 став 2 од овој пра-
вилник ако се во сообразност со: 

(a) релевантните национални стандарди изработени 
врз основа  на европските хармонизирани стандарди од 
Листата на стандарди од член 8 од овој правилник; 

(б) или со релевантните национални стандарди до-
колку не постојат хармонизирани стандарди. 

 
Член 8 

(1) Aпаратите се смета дека ги исполнуваат суштес-
твените барања, предвидени во Анекс III, ако се прое-
ктирани и изработени согласно националните стандар-
ди објавени  во Листата на стандарди за електромаг-
нетна компатибилност (во понатамошниот текст ,,Ли-
ста на стандарди”). 

(2) Во случај кога производителот или неговиот за-
стапник не ги применил или делумно ги применил 
стандардите предвидени во член 7 од овој правилник, 
или пак каде што такви стандарди не постојат, ќе се 
смета дека апаратите ги задоволуваат барањата за за-
штита предвидени во член 6 став 2 од овој правилник, 
доколку нивната сообразност со тие барања е потврде-
на по пат на атестирања предвидени во член 10 од овој 
правилник.  

 
Член 9 

(1) За апаратите за кои се применети стандардите 
предвидени во член 7 став 1 на овој правилник, произ-
водителот или неговиот застапник, издава EC изјава за 
сообразност сo кoja ja потврдува нивната сообразност 
со барањата од член 6 на овој правилник и која може да 
се стави на увид на надлежните органи во период од 
десет години од пуштањето на пазар на апаратот.  

(2) EC изјавата за сообразност треба да ги содржи 
податоците наведени  во Анекс  I, точка 1,  кој е соста-
вен дел на овој правилник.  

Член 10 
(1) Во случај кога производителот на апаратите за 

кои производителот не ги применил или само делумно 
ги применил стандардите oд член 7 од овој правилник 
или пак во случај кога тие стандарди се несоодветни, 
при пуштањето на пазар на апаратитe, произвoдителот 
или неговиот застапник, треба да ги има на раполагање 
досиетo со техничката документација. Ова досие треба 
да содржи опис на производот, постапката според кoja 
e утврдена сообразноста на апаратите со барањата сог-
ласно  член 6 од овој правилник  и технички извештај 
или сертификат за ЕС испитување на тип добиени од 
телото за оцена на сообразност. 

 (2) Производителот или неговиот застапник треба,   
досието со техничката документација да го чува десет 
години по пуштањето на пазар на апаратот и за тоа 
време истото треба да се има на увид.  

(3) Сообразноста на апаратите со описот во досието 
со техничката документација се потврдува согласно 
постапката  предвидена во член 9 од овој правилник. 

 (4) Апаратите во согласност со барањата за заш-
штита, согласно член 6 став 2 од овој правилник ако се 
исполнети обврските од овој член. 
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Член 11 
 Апаратот проектиран за пренос на радио сигнали 

се смета дека е во согласност со одредбите од овој пра-
вилник, ако е применета постапката утврдена во член 7 
од овој правилник, и тоа откако производителот или 
неговиот застапник ќе добие сертификат за ЕС испиту-
вање на тип кој се однесува на овој апарат,  издаден од  
тело за оцена на сообразност согласно член 13 од овој 
правилник. 

 
Член 12 

(1) Производителот или неговиот застапник, треба 
да прикачи СЕ обележување за сообразност на апара-
тот, амбалажата, упатството за употреба или на гарант-
ниот лист и да приложи ЕС изјава за сообразност пред 
да  ги пушта апаратите на пазар.  

 (2) СЕ обележувањето треба да биде во согласност 
со одредбите  во Анекс I, точка 2. 

 (3) На апарати, амбалажи, упатства за употреба и 
гарантни листови, не може да се ставаат други обеле-
жувања кои би можеле да доведат во заблуда трети  ли-
ца во врска со значењето и формата на CЕ обележува-
њето. На апаратите, амбалажите, упатствата за употре-
ба и гарантните листови може да им се стави било ка-
кво друго обележување, доколку со тоа не се намалува 
видливоста и читливоста на CЕ обележувањето. 

 (4) Ако CЕ обележувањето е неправилно прикаче-
но, производителот или неговиот застапник треба апа-
ратите да ги направи сообразни со одредбите од овој 
правилник кои се однесуваат на CЕ обележувањето. 

 
Член 13 

Ако за апаратот важат и други прописи хармонизи-
рани со правото на ЕУ кои покриваат други аспекти и 
кои исто така ја пропишуваат обврската за прикачување 
на СЕ обележување, тогаш тоа ќе значи дека апаратите 
се усогласени и со одредбите на тие други прописи. 

 
Член 14 

Согласно член 13 од овој правилник, производите-
лот во периодот на усогласување со одредбите од овој 
правилник  може да избере кои постапки ќе ги приме-
ни, а при што СЕ обележувањето ќе значи сообразност 
со техничките прописи, кои производителот ќе ги при-
мени. Во овој случај деталите од техничките прописи 
означени со нивниот број и скратено име треба да би-
дат приложени во документите, известувањата или 
упатствата согласно техничките прописи кои треба да 
бидат приложени кон апаратот. 

 
Член 15 

(1) Телата за оцена на сообразноста што се вклуче-
ни во постапките за оцена на сообразноста  согласно  
член 10 и член 11 од овој правилник, треба да ги ис-
полнат минималните критериуми, кои се предвидени 
во Анекс  II. 

(2) Телата за оцена на сообразност, кои ги исполну-
ваат критериумите за оцена на сообразност предвидени 
со национални стандарди кои претставуваат транспози-
ција на хармонизираните европски стандарди се смета 
дека ги задоволуваат критериумите од Анекс II. 

 
Член 16 

По пристапување на Република Македонија во 
членство во Европската Унија или со влегување во си-
ла на соодветен протокол за оцена на сообразност со 
кој се воспоставува слободно движење на производите, 
техничките извештаи или сертификатите утврдени во 
член 10 од овој правилник ќе бидат издавани исклучи-
во од овластени тела нотифицирани кај Европската Ко-
мисија и Сертификатот за ЕC испитување на тип пред-
виден во член 11 ќе биде издаван исклучиво од ноти-
фицирани тела  кај Европската Комисија. 

Член 17 
(1) На започнатите постапки за пуштање на пазар и 

ставање во употреба на апарати произведени во Репуб-
лика Македонија, до 31.12.2008 ќе се применуваат  
следните прописи:  

1. Правилник за технички нормативи за кабелски 
дистрибуциони системи и заеднички антенски системи 
(„Службен весник на СФРЈ“ бр. 66/87); 

2. Наредба за одредување апарати од областа на ра-
дио-комуникации, електроакустика, регистрирање и 
репродукција на слика и звук, наменети за употреба во 
домаќинството, кои можат да се пуштат во промет са-
мо ако се снабдени со гарантен лист и техничко упат-
ство и со најмало траење на гарантниот рок и рокот за 
задолжително сервисирање на тие апарати („Службен 
весник на СФРЈ“ бр. 9/81); 

3. Наредба за одредување на уреди од областа на 
радио-комуникации, аудио и видео техника и уреди 
кои се приклучуваат на нив, кои можат да се пуштат во 
промет само ако се снабдени со гарантен лист и тех-
ничко упатство и со најмало траење на гарантниот рок 
и рокот за задолжително сервисирање на тие апарати 
(„Службен весник на СФРЈ“ бр. 28/89); 

4.  Правилник за подетално објаснување на технич-
кото упатство, кое мора да го имаат уредите од областа 
на радио-комуникациите, аудио и видео техниката и 
уредите кои се приклучуваат на нив („Службен весник 
на СФРЈ“ бр. 28/89); 

5.  Наредба за задолжително атестирање на произ-
води кои предизвикуваат радиофреквентни пречки и за 
услови кои мора да ги исполнуваат организациите на 
здружен труд овластени за атестирање на тие произво-
ди („Службен весник на СФРЈ“ бр. 30/91); 

6. Наредба за задолжително атестирање на кабелски 
дистрибуционен и заеднички антенски систем  („Служ-
бен весник на СФРЈ“ бр. 37/87); 

7.   Наредба за задолжително атестирање на прием-
ни антени и звучни радиофонски емисии во фреквен-
циски опсег од 30 MHz до 1.000 MHz и за услови кои 
мора да ги исполнуваат организациите на здружен труд 
овластени за атестирање на тие производи („Службен 
весник на СФРЈ“ бр. 30/91). 

 
Член 18 

(1) Овој правилник влегува  во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.  

 
         Бр. 25-6651/3         
28 ноември 2006 година                      Министер, 

       Скопје                         Вера Рафајловска, с.р. 
 
 

АНЕКС I 
 
1. ЕС изјава за сообразност  
 
ЕС изјава за сообразност треба да ги содржи след-

ните компоненти: 
- опис на апаратот на кој се однесува, 
- повикување на спецификации на основа на кои е 

издадена сообразноста и каде е тоа соодветно, нацио-
нални мерки  имплементирани да ја осигураат сообраз-
носта на апаратите со одредбите на овој правилник, 

- идентификација на потписникот кој е овластен да 
го обврзе производителот или неговиот овластен за-
стапник,  

- каде е соодветно, известување за сертификатите за 
ЕС испитување на тип издадени од нотифицирано тело.  

 
2. CE обележување за сообразност 
 
CE обележувањето за сообразност ќе се состои од 

буквите  “CE” во следнава форма: 
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ако CE обележувањето е намалена или зголемена, 

мора да се почитуваат пропорциите дадени во горниот 
мрежен цртеж, 

- различните компоненти на CE обележувањето 
треба задолжително да ја имаат истата вертикална ди-
мензија, која не треба да биде помала од 5 мм. 

 
АНЕКС II 

 
КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНА НА ТЕЛАТА 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СООБРАЗНОСТ  

Телата за оцена на сообразност треба да ги задово-
лат следниве минимални критериуми:  

1. расположливост на персонал и на потребните 
средства и опрема;  

2. техничка компетентност и професионален инте-
гритет на персоналот;  

3. независност на вработените и техничкиот персо-
нал при извршување на атестирања, подготвување из-
вештаи, издавање сертификати и вршење на проверки 
предвидени во овој правилник, групи или лица директ-
но или индиректно поврзани со односниот производ; 

4. чување на професионална тајна од страна на пер-
соналот; 

5. поседување на осигурување за професионална 
одговорност. 

Исполнувањето на критериумите предвидени во точки-
те 1 и 2 ќе биде периодично проверувано. Сертификатот за 
акредитација од областа која ја покрива овој правилник е 
претпоставка за  техничка компетентност, непристрасност 
и интегритет на телото за оцена на сообразност. 

 
АНЕКС III 

 
ИЛУСТРАТИВНА ЛИСТА НА СУШТЕСТВЕНИ  

БАРАЊА ЗА ЗАШТИТА 
 
Максималното ниво на електромагнетни пречки 

треба да биде такво што нема да ја попречува употре-
бата особено на следните апарати: 

а) домашни радио и телевизиски приемници 
б) опрема за индустриско производство 
в) мобилна радио опрема 
г) мобилна радио и комерцијална радио телефонска 

опрема 
д) медицински апарати и апарати кои се употребу-

ваат во науката 
ѓ) апарати и електронска опрема кои се употребува-

ат во домаќинството  
е) електронска опрема во образованието 
ж) телекомуникациски мрежи и апарати 
з) радио и телевизиски предаватели   
ѕ) светлосни и флуоросцентни лампи.  
Апаратите, а особено оние наведени во (а) до (ѕ), 

треба да бидат така изработени што ќе имаат соодветно 
ниво на електромагнетен имунитет во вообичаената 
електромагнетна околина во која што се наменети да 
работат, така што ќе овозможат непречена работа зе-
мајќи ги предвид нивоата на пречки генерирани од апа-
ратите кои се усогласени со стандардите предвидени 
во член 7 од овој правилник. 

Информациите кои се потребни заради овозможу-
вање на употреба согласно предвидената намена на 
апаратот треба да бидат содржани во упатството кое е 
приложено кон апаратот. 

___________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
2183. 

Врз основа на член 88 став 1 под в и член 184 под л 
од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на 
РМ“ бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност, на 
седницата одржана на ден 16.11.2006 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Не се дава согласност на Одлуката за дополнува-

ње на Тарифникот за висината на надоместоците на ма-
кедонската Берза АД Скопје бр. 02-1536 од 10.08.2006 
година, донесена од Одборот на директори на македон-
ската Берза АД Скопје, евидентирана под деловоден 
број во Комисијата за хартии од вредност број 08-
1759/2 од 18.08.2006 година. 

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

3. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
     Бр. 08-1759/6                Комисија за хартии од вредност                            
16 ноември 2006 година                  Претседател,        
           Скопје                     проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2184. 

Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енер-
гетика (“Службен весник на РМ” бр. 63/06 од 
23.05.2006 година), член 28 од Законот за акцизите 
(“Службен весник на РМ” бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 
98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за 
данокот на додадена вредност (“Службен весник на 
РМ” бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), 
Законот за животната средина (“Службен весник на 
РМ” бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
11.12.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

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

 
а) Моторни бензини           ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)                             до 25,163 
- БМБ-91  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)       до 25,101 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)    до 25,404 
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)           до 26,472 
   
б) Дизел гориво                     ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                до 28,809 
- Д-Е III                                                        до 29,459    
 
в) Масло за горење                         ден/лит                                  
- екстра лесно (ЕЛ)                       до 29,141 
   
г) Мазут           ден/кг 
- М-1 (М)                                                     до 15,282 
- М-2                                                            до 15,257 
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Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

А.Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ)  да   изнесуваат и тоа: 

   
а) Моторни бензини             ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)                              до 63,50 
- БМБ-91  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)        до 60,00 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)     до 60,50 
- БМБ-98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)             до 61,50 
 
б) Дизел гориво             ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                 до 53,00 
- Д-Е III                                                         до 53,50 
 
в) Масло за горење                                      ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)          до 42,50 
   
г) Мазут            ден/кг 
- М-1 (М)                                                     до 18,682 
- М-2                                                            до 18,652 
   
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски 
(2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУ-
ПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

   
НАФТЕН ДЕРИВАТ ( 2 ГРУПА 

НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

( 3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

( 4 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

МБ - 96 (ПРЕМИУМ)              63,00 62,50 62,00 
БМБ - 91 (БЕЗОЛОВЕН 
РЕГУЛАР) 

59,50 59,00 58,50 

БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН 
ПРЕМИУМ) 

60,00 59,50 59,00 

БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН 
СУПЕР) 

61,00 60,50 60,00 

Д - ДИЗЕЛ 52,50 52,00 51,50 
Д-Е III 53,00 52,50 52,00 
Е Л   - ЕКСТРА ЛЕСНО  42,00 41,50 41,00 

 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

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

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

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цените за ма-
зутот М-1 и М-2 , содржани се и трошоците за превоз 
од 0,50 ден/литар. 

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

 
Член 3 

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

а) Моторни бензини          ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)          0,150 
- БМБ-91  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         0,080 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)       0,080 
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)            0,080 
 
б) Дизел гориво           ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                    0,030 
- Д-Е III                0,030 
 
в) Масло за горење           ден/лит                                   
- екстра лесно (ЕЛ)           0,040 
   
г) Мазут               ден/кг 
- М-1 (М)                        0,050 
-  М-2               0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

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

 
а) Моторни бензини            ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)           24,801 
- БМБ-91  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)        21,966 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)      22,087 
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)             21,867 
 
б) Дизел гориво          ден/лит 
- Д  (ДИЗЕЛ)                  12,376 
- Д-Е III              12,150 
 
в) Масло за горење         ден/лит                                    
- екстра лесно (ЕЛ)           3,136 
   
г) Мазут            ден/кг 
- М-1 (М)                   0,100 
- М-2              0,100 
      

Член 5 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот 2 од оваа одлука , трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот  на објавува-

њето во “Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 12.12.2006 година. 

 
         Бр. 02-1813/1 
11 декември 2006 година          Заменик претседател, 
              Скопје                  м-р Радомир Цветковиќ, с.р. 
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА  

2185.                                                                            О Б Ј А В А 
Врз основа на член 48, а во врска со член 27 став 2 од Законот за попис на земјоделството во Република Маке-

донија, 2007 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/2006 и 113/2006), директорот на Држав-
ниот завод за статистика ги утврдува и објавува 

 
ОБРАСЦИТЕ ШТО ЌЕ СЕ КОРИСТАТ ВО ПОПИСОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА, 2007 ГОДИНА 
 

I. Во Пописот на земјоделството во Република Македонија, 2007 година, што се спроведува според Законот за 
попис на земјоделството во Република Македонија, 2007 година, ќе се користат следните обрасци: 

1. Прашалник за индивидуални земјоделски стопанства – Образец ЗЕМ.П.1; 
2. Прашалник за деловни субјекти – Образец ЗЕМ.П.2; 
3. Контролник – Образец К-1. 
II. Обрасците од точка I. Се составен дел на оваа објава. 
III. Оваа објава влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.            

         Директор,  
        м-р Благица Новковска, с.р. 
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www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.    
Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје. 

 


