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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1665. 

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финан-
сирање на единиците на локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04 
и 67/07), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 16.10.2007 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИ-
ТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТА-
ЦИИ ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА-ДЕТСКИ 
ГРАДИНКИ ПО ОПШТИНИ ЗА 2008 ГОДИНА 
      

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува методологијата за 

утврдување на критериумите за распределба на блок 
дотациите за  јавните установи за деца-детски градин-
ки по општини за 2008 година. 

  
Член 2 

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2008 
година во Раздел 15010 - Заштита на деца, Програма А, 
Потпрограма А2 - Пренос на надлежности на општини-
те, ќе се врши финансирање за дејноста згрижување и 
воспитание на деца-општински јавни установи за деца 
-детски градинки. 

 
Член 3 

Распределбата на блок дотации се врши според 
следните критериуми: 

- бројот на вработени за дејноста згрижување и вос-
питание на деца - општински јавни установи за деца-
детски градинки за општината и општината во Градот 
Скопје; 

- бројот на деца  во секоја општинска јавна устано-
ва за деца-детска градинка одделно и тоа на проекти-
ран капацитет на деца за оние градинки каде што фа-
ктичкиот број на деца е под проектираниот капацитет и 
на фактички број на деца за оние градинки каде што 
фактичкиот број на деца е поголем од проектираниот; 

- трошокот односно цената по дете врз основа на 
месечната цена за престој на дете во општинска јавна 
установа за деца-детска градинка за делот што се фи-
нансира од буџетски средства со претпоставено зголе-
мување на цената на ресурсите за затоплување; 

- должината на периодот за греење со вкалкулирани 
трошоци за греење за 1 (еден)  месец повеќе од остана-
тите општински јавни установи за деца-детски градин-
ки каде што периодот на греење значително е подолг 
од периодот на греење во останатите места;  

- Простор за тековно одржување пресметан според 
норма за простор по дете ( 8 м2 по дете).  

 
Член 4 

Распределбата на блок дотации се врши според 
следната формула: 

 
БД  =  П + ТД + ТКО 

 
БД - блок дотација за дејноста згрижување и воспита-

ние на деца - општински јавни установи за деца-детски 
градинки за општината и општината во Градот Скопје  

П - плати, наемнини и надоместоци за вработените 
во дејноста згрижување и воспитание на деца - оп-
штински јавни установи за деца-детски градинки во 
општината и општината во Градот Скопје  

ТД - трошок за стоки и услуги за згрижување и вос-
питание на децата во општинските јавни установи за 
деца-детски градинки за општината и општината во 
Градот Скопје 

ТКО - трошок за тековно и капитално одржување 
на објектите – општински јавни установи за деца-дет-
ски градинки за општината и општината во Градот 
Скопје според проектираниот капацитет на деца. 

Член 5 
Средствата за блок дотации за општинските јавни 

установи за деца-детски градинки ќе се насочуваат во 
општините и општините во Градот Скопје каде што е 
седиштето на установата од Буџетот на Република Ма-
кедонија преку Министерството за труд и социјална 
политика, квартално или во динамика договорена со 
Министерството за финансии. 

 
Член 6 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија", а ќе се применува од 1 јануари 2008 година. 

 
         Бр. 19-6333/1                  Заменик на претседателот 
16 октомври 2007 година       на Владата на Република  
              Скопје                               Македонија, 

                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

1666. 
Врз основа на член 12, став 2 од Законот за финан-

сирање на единиците на локалната самоуправа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04 
и 67/07), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 16.10.2007 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК 
ДОТАЦИИ ЗА ЛОКАЛНИТЕ УСТАНОВИ ВО 

КУЛТУРАТА ВО 2008 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува методологијата за 

утврдување на критериумите за распределба на блок 
дотации за локалните установи во културата, по оп-
штини и градот Скопје во 2008 година. 

 
Член 2 

Согласно со Буџетот на Република Македонија за 
2008 година во раздел 18010, Подпрограма А2–прене-
сување на надлежностите на единиците на локалната 
самоуправа, ќе се врши финансирање на локалните 
установи во културата, преку блок дотации. 

 
Член 3 

Средствата утврдени во членот 2 од оваа уредба, 
наменски се распределуваат на општините и на градот 
Скопје, за локалните установи во културата, на кои тие 
им ги преземале основачките права, согласно Законот 
за културата („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.31/98, 49/03, 82/05 и 48/07). 

  
Член 4 

Средствата определени како блок дотација за 2008 
година се утврдуваат на ниво на средствата кои се ко-
ристат за таа намена за таа област во претходната годи-
на од годината во која се пренесува соодветната над-
лежност. 

Распределбата на средствата од блок дотацијата се 
врши по следните критериуми: 

- Варијабилни трошоци: средства за финансирање 
на активности за библиотечна, музејска и музичко-
сценска дејност од локален интерес, во зависност од 
квалитетот и значењето; 

- Материјални трошоци: затоплување, електрична 
енергија, водовод, канализација и ѓубретарина, како и 
осигурување на имотот на установите по цени утврде-
ни со полисите за осигурување; 

- Средствата за плати и надоместоци за вработените 
(надомест за храна и превоз) во локалните установи од 
областа на културата по општини: платите во устано-
вите од областа на културата се одредуваат согласно со 
Колективниот договор за култура („Службен весник на 
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Република Македонија“ бр.41/05 и 35/06). Спогодбата 
за утврдување на најниска плата за најнизок степен на 
сложеност склучена помеѓу Министерството за култу-
ра и Самостојниот синдикат за образование, наука и 
култура на Република Македонија – СОНК и според 
Колективните договори склучени на ниво на работода-
вец во установите од областа на културата. 

Распределбата на средствата од блок дотацијата за 
културата по општини се врши според формулата: 

 
ВБДк = Σ БДо  каде 0 = 1, 2, 3.... 
БДо = НДо + Ипно 
Ипно = Ипло + Ихо + Ипо 
Ипло = (М х Σ Ипллуо) + (3 х  Σ Ипллуо х 10%) 
Ихо = Хо х 2300 х М 
Ипо = По х 900 х М 
ВБ Дк – вкупна блок дотација за културата 
БДо – вкупна блок дотација за општина 
НДо – наменска дотација за општина 
Ипно – износ за плати и надоместоци за вработени-

те во локалните установи од областа на културата во 
општината 

М – број на месеци во годината во кои општините 
ќе се финансираат со блок дотации 

Ипло – износ за плати во општината 
Ипллуо – износ за плати за вработените во локални-

те установи од областа на културата во општината 
Ихо – надомест за храна за вработените во локални-

те установи од областа на културата во општината 
Хо – број на вработени во локалните установи од 

областа на културата во општината 
Ипо – надомест за вработените во локалните уста-

нови од областа на културата во општината што кори-
стат превоз 

По – број на вработени што користат превоз во ло-
калните установи од областа на културата во општината. 

 
Член 5 

Средствата за блок дотации за установите од култу-
рата ќе се насочуваат по општини и градот Скопје од 
Буџетот на Република Македонија преку Министерс-
твото за култура по динамика договорена со Мини-
стерството за финансии. 

 
Член 6 

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

  
   Бр. 19-6403/1              Заменик на претседателот 

16 октомври 2007 година       на Владата на Република 
        Скопје                           Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

1667. 
Врз основа на член 126, став 1 и 2 од Законот за во-

достопанствата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 85/03 и 95/05) и член 36 став 3 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06 и 115/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2.10.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТЕЊЕТО НА РА-
БОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА СТОПАНИСУВА-
ЊЕ СО ВОДИ „МАНТОВО“ - РАДОВИШ И ЗА-
ПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА  ЗА ЛИКВИДАЦИЈА 

 
1. Со денот на влегување во сила на Законот за водосто-

панствата („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 85/03 и 95/05) престанала со работа Работната ор-
ганизација за стопанисување со води „Мантово“ – Ра-
довиш. 

2. По објавувањето на оваа одлука во „Службен 
весник на Република Македонија“ ќе отпочне постапка 
за ликвидација на работната организација од точка 1 на 
оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
  Бр. 19-5806/1               Заменик на претседателот 

2 октомври 2007 година           на Владата на Република 
            Скопје                             Македонија, 
                                            Имер Алиу, с.р. 

___________ 
1668. 

Врз основа на член 126, став 1 и 2 од Законот за во-
достопанствата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 85/03 и 95/05) и член 36 став 3 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06 и 115/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2.10.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТЕЊЕТО НА ВО-
ДОСТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СТРУМИЧ-
КИ СЛИВ“ – СТРУМИЦА И ЗАПОЧНУВАЊЕ 

ПОСТАПКА ЗА ЛИКВИДАЦИЈА 
 
1. Со денот на влегување во сила на Законот за во-

достопанствата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 85/03 и 95/05) престанало со работа Водо-
стопанско претпријатие „Струмички слив“ – Струмица. 

2. По објавувањето на оваа одлука во „Службен 
весник на Република Македонија“ ќе отпочне постапка 
за ликвидација на Водостопанското претпријатие од 
точка 1 на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
  Бр. 19-5807/1                Заменик на претседателот 

2 октомври 2007 година           на Владата на Република 
             Скопје                         Македонија, 
                                              Имер Алиу, с.р. 

___________ 
1669. 

Врз основа на член 126, став 1 и 2 од Законот за во-
достопанствата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 85/03 и 95/05) и член 36 став 3 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06 и 115/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2.10.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВ-
НОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ГЕВГЕЛИСКО-ВАЛАН-
ДОВСКО ПОЛЕ“ – ГЕВГЕЛИЈА И ЗАПОЧНУВАЊЕ  

ПОСТАПКА ЗА ЛИКВИДАЦИЈА 
 
1. Со денот на влегување во сила на Законот за водо-

стопанствата („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 85/03 и 95/05) престанало со работа Јавното прет-
пријатие „Гевгелиско-Валандовско поле“ – Гевгелија. 

2. По објавувањето на оваа одлука во „Службен 
весник на Република Македонија“ ќе отпочне постапка 
за ликвидација на јавното претпријатие од точка 1 на 
оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
 Бр. 19-5808/1                Заменик на претседателот 

2 октомври 2007 година           на Владата на Република 
            Скопје                             Македонија, 
                                             Имер Алиу, с.р. 
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1670. 
Врз основа на член 126, став 1 и 2 од Законот за во-

достопанствата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 85/03 и 95/05) и член 36 став 3 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 
37/06 и 115/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 2.10.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТЕЊЕТО НА ВО-
ДОСТОПАНСКАТА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
„ОХРИДСКО ЕЗЕРО“ – ОХРИД И ЗАПОЧНУВАЊЕ  

ПОСТАПКА ЗА ЛИКВИДАЦИЈА 
 
1. Со денот на влегување во сила на Законот за во-

достопанствата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 85/03 и 95/05) престанала со работа Водо-
стопанската работна организација „Охридско Езеро“ – 
Охрид. 

2. По објавувањето на оваа одлука во „Службен 
весник на Република Македонија“ ќе отпочне постапка 
за ликвидација на водостопанската работна организа-
ција од точка 1 на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
  Бр. 19-5809/1                Заменик на претседателот 

2 октомври 2007 година           на Владата на Република 
             Скопје                       Македонија, 
                                             Имер Алиу, с.р. 

___________ 
1671. 

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 
5/03 и 58/06), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 16.10.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО РЕПУБЛИКА 

ТУРЦИЈА 
 
1. За учество во Нато/ПзМ вежбовната активност 

„Seven Stars 2007“ (во натамошниот текст: Вежбата), ко-
ја ќе се одржи во Истанбул-Република Турција, во пери-
одот од 31.10.2007 до 10.11.2007 година, се испраќа еди-
ница на Армијата на Република Македонија, во состав 
од 13 (тринаесет) припадници, од кои 11 (единаесет) 
припадници на постојниот состав на Армијата на Репуб-
лика Македонија и 2 (двајца) припадници на Армијата 
на Република Македонија, упатени на извршување на 
должности во Бригадата за Југоисточна Европа. 

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување 
и исхрана на учесниците во вежовната активност, ги 
обезбедува Министерството за одбрана. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството 
за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

  
  Бр. 19-6400/1              Заменик на претседателот 

16 октомври 2007 година       на Владата на Република 
       Скопје                         Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 

1672. 
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, 37/06 и 
115/07), а во врска со член 18 од Законот за музеите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
66/04), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 16.10.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ДВИЖНА СТВАР НА 
ТРАЈНО ЧУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ 

      
Член 1 

Со оваа одлука Службата за општи и заеднички ра-
боти на Владата на Република Македонија отстапува 
на трајно чување и одржување движна ствар –сребрен 
прибор за јадење изгравиран со грбот на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија и сребрен при-
бор за јадење изгравиран со грбот на Социјалистичка 
Република Македонија, на Националната установа –
Музеј на Македонија и тоа:   

а) Сребрен прибор за јадење со изгравиран грб на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
Инвентарен бр. 6835-сандак за сребрен есцајг, количина 1 
Инвентарен бр. 50896 -каранфингли, количина 6 
Инвентарен бр. 50897 -големи ножеви, количина 65 
Инвентарен бр. 50898 -големи вилушки, количина 70 
Инвентарен бр. 50899 -големи лажици, количина 40 
Инвентарен бр. 50900 -нож десертен за овошје, количина 34 
Инвентарен бр. 50901  -лажици-десертни, количина 35 
Инвентарен бр. 50902-лажичиња за чај, млеко, количина 33 
Инвентарен бр. 50903 -вилушки десертни за овошје, коли-
чина 32 
Инвентарен бр. 50904 -вилушки десертни, количина 34 
Инвентарен бр. 50905 -лажичиња за сенф, количина 6 
Инвентарен бр. 50906 -вилушки за колачи, количина 6 
Инвентарен бр. 50907 -лажици за лимонада, количина 6 
Инвентарен бр. 50908 -лажици за јајца, количина 35 
Инвентарен бр. 50909 -десертни ножеви, количина 33 
Инвентарен бр. 50910 -ножеви за риба, количина 35 
Инвентарен бр. 50911 -вилушки за риба, количина 35 
Инвентарен бр. 50912 -ножеви за ракови, количина 30 
Инвентарен бр. 50913 -вилушки за ракови, количина 30 
Инвентарен бр. 50914 -садови за чоколади, количина 12 
Инвентарен бр. 50915 -лажици за компот, количина 2 
Инвентарен бр. 50916 -лажици за ориз, количина 2 
Инвентарен бр. 50917 -колберт од два дела, количина 6 
Инвентарен бр. 50918 -лопатици за паштета, количина 6 
Инвентарен бр. 50919 -лажичиња за компот, количина 6 
Инвентарен бр. 50920 -лажичиња за кафе, количина 34 
Инвентарен бр. 50921 -лажичиња за сладолед, количина 35 
Инвентарен бр. 50922 -лажичиња за компот, количина 35 
Инвентарен бр. 50923 -лажичиња за путер, количина 35 
Инвентарен бр. 50924 -лажичиња за слатко, количина 2 

б) Сребрен прибор за јадење со изгравиран грб на Со-
цијалистичка Република Македонија 
Инвентарен бр. 50806  -големи ножеви, количина 147 
Инвентарен бр. 50807  -десертни ножеви, количина 50 
Инвентарен бр. 50808  -големи вилушки, количина 150 
Инвентарен бр. 50809  -десертни ножеви, количина 47 
Инвентарен бр. 50810  -лопатици за риба, количина 50 
Инвентарен бр. 50811  -десертни вилушки, количина 50 
Инвентарен бр. 50812  -вилушки за риба, количина 50 
Инвентарен бр. 50813  -лажици за супа, количина 60 
Инвентарен бр. 50814  -вилушки за овошје, количина 47 
Инвентарен бр. 50815  -вилушки за ракови, количина 50 
Инвентарен бр. 50816  -вилушки за школки, количина 20 
Инвентарен бр. 50817  -лажици за школки, количина 20 
Инвентарен бр. 50818   -лажици за чај и млеко, количина 49 
Инвентарен бр. 50819  -лажици за конзуме, количина 50 
Инвентарен бр. 50820  -лажици за кафе, количина 47 
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Инвентарен бр. 50821  -кутлачи за супа, количина 10 
Инвентарен бр. 50822 -лажици за сервирање, количина 10 
Инвентарен бр. 50823 -вилушки за сервирање, количина 10 
Инвентарен бр. 50824 -лажици за сос, количина 5 
Инвентарен бр. 50825 -клешти за ореви, количина 3 
Инвентарен бр. 50826 -лажици за грозје, количина 3 
Инвентарен бр. 50827 -вилушки без грб, количина 2 
Инвентарен бр. 50828 -лажици за сладолед, количина 50 
Инвентарен бр. 50829 -каранфингли за оцет, количина 5  
Инвентарен бр. 50830 -држачи за сол и бибер, количина 5. 

 
Член 2 

Примопредавањето на сребрените прибори за јадење 
од член 1 на оваа одлука, ќе се изврши меѓу Службата за 
општи и заеднички работи на Република Македонија и 
Националната установа –Музеј на Македонија.  

 
Член 3 

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

 
         Бр.19-6307/1                  Заменик на претседателот 
16 октомври 2007 година        на Владата на Република 

        Скопје                                  Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1673. 

Врз основа на член 15, став 3 од Законот за Фондот 
за осигурување на депозити („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 63/00, 29/00, 43/02, 42/02 и 
49/03), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 16.10.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА 
НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ 

– СКОПЈЕ ЗА 2006 ГОДИНА 
 
1. Владата на Република Македонија ја потврдува 

Годишната сметка на Фондот за осигурување на депо-
зити – Скопје за 2006 година, усвоена со Одлука бр. 02-
73/1 од 27.02.2007 година, донесена од Управниот од-
бор на Фондот, на седницата одржана на 27.02.2007 го-
дина. 

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

 
   Бр. 19-4384/1              Заменик на претседателот 

16 октомври 2007 година       на Владата на Република 
              Скопје                       Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1674. 

Врз основа на член 15, став 3 од Законот за Фондот 
за осигурување на депозити („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 63/00, 29/00, 43/02, 42/02 и 
49/03), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 16.10.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ 

– СКОПЈЕ ЗА 2007 ГОДИНА 
 
1. Владата на Република Македонија го потврдува 

Финансискиот план на Фондот за осигурување на депо-
зити – Скопје за 2007 година, усвоен со Одлука бр. 02-
219/1 од 11.07.2007 година, донесена од Управниот од-
бор на Фондот, на седницата одржана на 11.07.2007 го-
дина. 

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

 
  Бр. 19-4384/2              Заменик на претседателот 

16 октомври 2007 година       на Владата на Република 
              Скопје                      Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1675. 

Врз основа на член 34, став 2 од Законот за извршу-
вање на Буџетот на Република Македонија за 2007 го-
дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
139/06), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 16.10.2007 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГ-
РАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ  

УЧИЛИШТА ЗА 2007 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за изградба и реконструкција на 

средни училишта за 2007 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 39/07 и 97/07), во точката 
1, во табеларниот преглед на описот на градежните ин-
тервенции и износи по училишта во Потпрограмата 3Б: 

- во редот „Гимназија Зеф Љуш Марку-Скопје“ во 
колоната „учество МОН буџет 2007“, бројот 
„33.200.000“ се заменува со бројот „10.200.000“; 

- во редот „ДСУПУ Лазар Личеновски-Скопје“ во 
колоната „учество МОН буџет 2007“, бројот 
„10.000.000“ се заменува со бројот „5.000.000“ и 

- во редот „вкупно“ бројот „107.000.000“ се замену-
ва со бројот „79.000.000“. 

2. Оваа програма влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
  Бр. 19-6496/2              Заменик на претседателот 

16 октомври 2007 година       на Владата на Република 
            Скопје                           Македонија, 
               м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1676. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 9.10.2007 година, издава 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 
ИГРА НА СРЕЌА – „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТ-

СКИ НАТПРЕВАРИ“ 
 
1. Лиценцата за постојано приредување на посебна 

игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ 
се издава на Друштвото за производство, услуги и 
трговија „Твинс 2007“ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, за 
време од 3 (три) години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа „Об-
ложување на спортски натпревари“ ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа на ул. „Младинска“ 
бр. 195 во Струмица. 

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во де-
нарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на Ли-
ценцата; и 
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- остатокот од 50% во еднакви годишни рати кои, 
најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја го-
дина додека трае Лиценцата, во денарска противвред-
ност по средниот курс на Народна банка на Република 
Македонија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од точка 3, алинеја 1 и 2 се 
вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезор-
ска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-
62207,  приходно конто 718113, програма 00 и банка на 
примачот: Народна банка на Република Македонија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 3, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1. 

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 19-6398/1              Заменик на претседателот 

9 октомври 2007 година         на Владата на Република  
              Скопје                          Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1677. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 9.10.2007 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 
ИГРА НА СРЕЌА – „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТ-

СКИ НАТПРЕВАРИ“ 
 
1. Лиценцата за постојано приредување на посебна 

игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ 
се издава на Друштвото за промет и услуги БЕТ-ПРО 
ВИЛ ХИЛ ДОО Скопје, за време од 3 (три) години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа „Об-
ложување на спортски натпревари“ ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа на бул. „Јане Сандан-
ски“ бр. 109 во Скопје. 

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во де-
нарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на Ли-
ценцата; и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати кои, 
најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја го-
дина додека трае Лиценцата, во денарска противвред-
ност по средниот курс на Народната банка на Република 
Македонија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од точка 3, алинеја 1 и 2 се 
вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезор-
ска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-
62207,  приходно конто 718113, програма 00 и банка на 
примачот: Народна банка на Република Македонија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 3, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1. 

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  Бр. 19-6338/1              Заменик на претседателот 

9 октомври 2007 година         на Владата на Република  
              Скопје                         Македонија, 
                                                 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1678. 

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 
и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 16.10.2007 година, издава 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 
ИГРА НА СРЕЌА  – „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТ-

СКИ НАТПРЕВАРИ“ 
 
1. Лиценцата за постојано приредување на посебна 

игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ 
се издава на Друштвото за производство,  услуги и тр-
говија ХОРИЗОНТ Томислав ДООЕЛ Битола, за време 
до 3 (три) години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа „Об-
ложување на спортски натпревари“ ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа на ул.„Маршал Тито“ 
бб, Хотел Београд во Струга. 

3.  Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во 
денарска противвредност по среден курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на  Ли-
ценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати кои 
најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја 
година додека трае Лиценцата, во денарска против-
вредност по средниот курс на Народната банка на Ре-
публика Македонија  што се применува на денот на уп-
латата. 

Уплатата на средствата од точка 3, алинеја 1 и 2 се 
вршат во Буџетот на Република Македонија  на Трезор-
ска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-
62207, приходно конто 718113, програма 00 и банка на 
примачот: Народна банка на Република Македонија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата  ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии  и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата 
од точка 3, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема. 
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6. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1. 

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
   Бр. 19-6480/1                  Заменик на претседателот 

16 октомври  2007 година     на Владата на Република 
        Скопје                                    Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

1679. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија” бр.10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07) Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 16.10.2007 година, издаде 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА 
ИГРА НА СРЕЌА – “ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТ-

СКИ НАТПРЕВАРИ“ 
 
1. Лиценца за постојано приредување на посебна 

игра на среќа –“Обложување на спортски натпревари“ 
се издава на Друштвото за спортски обложувалници и 
игри на среќа, трговија и услуги “Мими Спорт” ДОО 
Скопје, за време од 3  години. 

2. Приредувањето на посебната игра на среќа “Об-
ложување на спортски натпревари“ ќе се врши во де-
ловната просторија што се наоѓа на Бул. “Свети Кли-
мент Охридски“ бр.44а во Скопје. 

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во 
денарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата и тоа: 

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска против-
вредност да уплати на денот на доделувањето на Ли-
ценцата; и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати кои, 
најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја 
година додека трае Лиценцата, во денарска против-
вредност по средниот курс на Народната банка на Ре-
публика Македонија што се применува на денот на уп-
латата. 

Уплатата на средствата од точка 3, алинеја 1 и 2 се 
вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезор-
ска сметка 100000000063095, уплатна  сметка број 840-
62207, приходно конто 718113, програма 00 и банка на 
примачот: Народна банка на Република Македонија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од  алинеја 2 на оваа точка. 

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата 

не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата 
од точка 3, алинеи 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се 
стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за 
плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1. 

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
   Бр. 19-6481/1               Заменик нa претседателот 

16 октомври 2007 година        на Владата на Република 
        Скопје                      Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
1680. 

Врз основа на член 472,став 9 од Законот за тргов-
ските друштва („Службен весник на РМ“ бр. 28/04, 
84/05 и 25/07), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СМЕТКОВНИОТ ПЛАН И СОДР-

ЖИНАТА  НА ОДДЕЛНИТЕ СМЕТКИ ВО  
СМЕТКОВНИОТ ПЛАН 

 
Член 1 

Во Правилникот за сметковниот план и содржината 
на одделните сметки во сметковниот план („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.113/06), во содр-
жината на групите и одделните сметки во членот 52 во 
став 2, точката се заменува со запирка и се додаваат 
зборовите:"како и делот наменет за инвестиции (по ос-
нов на реинвестирана добивка)". 

                                                        
Член 2 

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

 
         Бр. 11-36408/1        
10 октомври 2007 година                   Министер, 
              Скопје                        д-р Трајко Славески, с.р. 

____________ 
1681. 

Врз основа на член 10 став 2, член 13 став 3  и член 
17 од Законот за издавање на вредносни бонови-вауче-
ри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
124/07), министерот за финансии донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ИЗДАВАЊЕ 
И КОРИСТЕЊЕ НА ВРЕДНОСНИТЕ БОНОВИ-
ВАУЧЕРИ ЗА КУПУВАЊЕ НА КОМПЈУТЕРИ 

 
Член 1 

Со ова упатство се пропишува начинот и постапка-
та на издавање и користење на вредносните бонови-ва-
учери за купување на компјутери, како и образецот на 
формуларот со изјава за купување на компјутер со вау-
чер и образецот на формуларот со изјава за прием на 
ваучер за купување на компјутер. 

 
Член 2 

Вредносните бонови-ваучери за набавување на 
компјутери (во натамошниот текст: ваучери) се употре-
буваат како учество  за купување на компјутери. 

 
Член 3 

Ваучерите се печатат во институција избрана сог-
ласно Законот за јавни набавки од страна на Мини-
стерството за финансии. 

 
Член 4 

Примопредавањето на ваучерите на Министерство-
то за финансии од институцијата која ги печатела вау-
черите се врши со записник за примопредавање кој се 
потпишува од најмалку три одговорни лица од Мини-
стерството за финансии и три одговорни лица од овла-
стената институција за печатење. 

 
Член 5 

Ваучерите во Министерството за финансии се чува-
ат во метална каса и истите од металната каса се поди-
гаат и предаваат на претставниците од високо образ-
новната установа во присуство на најмалку по три лица 
од Министерството за финансии и од високо образов-
ната установа. 
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Член 6 
Бројот на ваучерите кои Министерството за финан-

сии ги предава на високо образовните установи се вр-
ши врз основа на изготвена листа од Министерството 
за образование и наука според процентот на запишани 
редовни студенти за прв пат во завршната студиска го-
дина во учебната 2007/2008 година, во вкупниот број 
на запишани редовни студенти за прв пат во завршната 
студиска година во учебната 2007/2008 година во висо-
ко образовните установи во Република Македонија. 

 
Член 7 

Високо образовните установи ги чуваат ваучерите 
на места заштитени соодветно од злоупотреба и неов-
ластено стекнување на ваучерите. 

 
Член 8 

Примопредавањето на ваучерите меѓу Министерс-
твото за финансии и високо образовните установи се 
врши со записник за примопредавање кој се потпишува 
од најмалку три одговорни лица од Министерството за 
финансии и три одговорни лица од високо образовните 
установи. 

 
Член 9 

Ваучерот за купување на компјутер се подига врз 
основа на поднесено барање од студентот до високо 
образовната установа  во која е запишан.  

 
Член 10 

Целокупниот тек на движење на ваучерите во про-
метот се следи преку дигитална заштита на процесот за 
издавање и користење на ваучерите, обезбедена преку 
креираната web апликација на Генералниот секретари-
јат на Владата на Република Македонија.  

 
Член 11 

Студентот при подигање на ваучерот во високо 
образовната установа пополнува формулар со изјава за 
прием на ваучер за купување на компјутер во кој го на-
ведува своето име и презиме, бројот на личната карта, 
бројот на индексот и серискиот број на ваучерот кој го 
добива.  

Образецот на формуларот од став 1 на овој член е 
даден во прилог и е составен дел на ова упатство.  

 
Член 12 

Внесувањето на податоците за студентот на кој му е 
доделен ваучерот се врши во web апликацијата од стра-
на на лице администратор назначено од високо обра-
зовната установа  до која има единствен пристап само 
тоа лице. 

 
Член 13 

Сите субјекти (трговски друштва и трговци поедин-
ци) регистрирани за дејности поврзани со трговија, 
одржување и поправка на компјутери, кои се заинтере-
сирани за продажба на компјутери со перформанси на-
ведени во член 6 од Законот за издавање на вредносни 
бонови-ваучери пополнуваат пријава која ќе ја симнат 
од web страната специјално наменета за оваа програма 
(www.vlada.mk/vaucheri.htm).  

Пријавата од став 1 на овој член содржи податоци 
за фирмата, дејноста, единствениот даночен број 
(ЕДБ),  единствен матичен број на субјектот (ЕМБС), 
седиште, град, телефон, факс и e-mail. Кон пријавата се 
приложува и документ за регистрирана дејност од Цен-
тралниот Регистар на Република Македонија и се до-
ставуваат до Генералниот секретаријат на Владата на 
Република Македонија. 

Член 14 
На субјектите од член 13 на ова упатство кои ја 

приложиле потребната документација им се доделува 
име на корисник и лозинка за пристап во web аплика-
цијата. Субјектите на кои им се доделени  име на ко-
рисник и лозинка за пристап во web апликацијата се 
објавуваат на web страната од член 13 од ова упат-
ство. 

  
Член 15 

Студентот ваучерот го реализира преку купување 
на компјутер од субјектите објавени на web страната 
од член 14 од ова упатство. 

 
Член 16 

Субјектите од член 14 од ова упатство, го прове-
руваат идентитетот на студентот по електронски пат 
врз основа на серискиот број на ваучерот, бројот на 
личната карта на студентот и бројот на индекс на сту-
дентот. 

 
Член 17 

При приемот на ваучерите, субјектите од член 14 од 
ова упатство, за секој примен ваучер пополнуваат фор-
мулар со изјава за купување на компјутер со ваучер во 
кој се наведуваат името и презимето на студентот, бро-
јот на индексот, бројот на личната карта, серискиот 
број на ваучерот, име на високо образовната установа 
од каде е подигнат ваучерот и да има личен потпис на 
студентот. 

Образецот на формуларот од став 1 на овој член е 
даден во прилог и е составен дел на ова упатство. 

 
Член 18 

Субјектите од член 14 од ова упатство, до Генерал-
ниот секретаријат на Владата на Република Македони-
ја најдоцна до 22 декември ги доставуваат искористе-
ните ваучери, фискалната сметка и копија од гарантни-
от лист со перформансите на купениот компјутер, чие 
предавање се потврдува со архивскиот број под кој е 
заведена примената документација. 

 
Член 19 

Врз основа на доставената документација од субје-
ктите од член 14 од ова упатство од страна на Генерал-
ниот секретаријат на Владата на Република се изготву-
ва список на субјекти кои доставиле ваучери за наплата 
до Генералниот секретаријат на Владата на Република 
Македонија.  

Списокот од став 1 од овој член содржи податоци 
за: фирмата на субјектот, име и презиме и број на лич-
на карта на студентот кој го искористил ваучерот, се-
рискиот број на ваучерот и име на високо образовната 
установа од каде е подигнат ваучерот. 

 
Член 20 

Неискористените ваучери, високо образовните ус-
танови ги доставуваат и предаваат до Министерството 
за финансии за што се составува записник за изврше-
ното примопредавање. 

 
Член 21 

Ова упатство влегува во сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија“. 

 
  Бр. 11-38390/1     

17 октомври 2007 година                Министер,                                          
               Скопје                       д-р Трајко Славески, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

1682. 
Врз основа на член 47 од Законот за безбедност и 

здравје при работата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.92/07), министерот за труд и социјална 
политика донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЗНАЦИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ 
РАБОТА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува изгледот, бојата и 
големината на знаците за безбедност и здравје при работа. 

 
Член 2 

Одредбите од овој правилник не се применуваат  за 
знаци кои се однесуваат за ставање на пазарот на опас-
ни супстанции, препарати, производи или опрема. 

Одредбите од овој правилник не се применуваат за 
знаци кои се користат за регулирање на патниот, же-
лезничкиот, водениот и воздушниот транспорт. 

 
Член 3 

Знаци за безбедност и здравје при работа претста-
вуваат знаци кои известуваат, упатуваат и предупреду-
ваат  за посебно однесување во текот на работата, пре-
ку активности или работни состојби кои даваат инфор-
мации или упатства со помош на визуелни  знаци, боја, 
светлечки, рачен или звучен сигнал и говорна  комуни-
кација, а во зависност од конкретниот случај на извр-
шување на определени работи. 

 
Член 4 

Согласно овој правилник одделни изрази го имаат 
следното значење:  

- „знак  за  забрана“ -  претставува знак кој забрану-
ва одредено однесување кое може да доведе до опас-
ност при работата; 

- „знак за предупредување“ - претставува  знак кој   
дава  предупредување  за ризик или опасност;  

- „знак за задолжително однесување“ -  претставува  
знак кој пропишува задолжително однесување; 

- „знак за излез за итни случаеви или за прва помош“ - 
претставува знак кој  дава информации за  излези намене-
ти за итни случаеви, прва помош или спасување; 

- „знак за информирање“ - е знак кој обезбедува  
информации  поинакви од оние наведени од алинеја 1 
до алинеја 3 од овој член;    

- „визуелен знак“ е знак кој дава посебни  информа-
ции во комбинација со геометриски форми, бои, сим-
боли или пиктограми кој станува видлив кога е довол-
но осветлен; 

-  „дополнителен визуелен знак“ -  е знак кој се кори-
сти заедно со еден од знаците опишани во алинеја 6 од 
овој член, а кој обезбедува дополнителна информација;  

- „безбедносна боја“ - претставува боја која има по-
себно значење;   

- „симбол или пиктограм“ - е фигура која опишува 
одредена состојба или упатува на посебно однесување, а се 
користи  на визуелни знаци или на осветлена површина;                                                                                        

- „осветлен знак“ е знак кој е изготвен од проѕирен    
или полупроѕирен материјал кој се осветлува одвнатре  
или одзади така што да изгледа како осветлена површина;                                                                                                           

 - „звучен сигнал“ е одреден звучен сигнал кој се 
пушта или емитува од некое средство изготвено за таа  
цел, без користење на човечки или вештачки глас;                                                                                                                            

- „говорна комуникација“ означува одредена изго-
ворена порака пренесена од човечки или вештачки 
глас; и   

- „рачен сигнал“ е движење или одредена положба  
на рацете или  дланките  во точно утврдена форма, за  
насочување на лицата кои изведуваат маневри кои пре-
ставуваат ризик или опасност за вработените.  

 
Член 5 

Кога опасностите не можат да се отстранат или да 
се намалат со технички  мерки за  колективна заштита 
или со методи, мерки или постапки кои се користат во 
организирање на работата, од страна на работодавачот 
треба да се обезбедат соодветни знаци за безбедност и 
здравје при работа  и истите да бидат поставени на со-
одветни места. 

 
Член 6 

Знаците кои се користат на патиштата, железница-
та, внатрешните водени патишта, морскиот и авион-
скиот транспорт ќе се  постават на соодветни места, во 
согласност со Прилог 5.  

 
Член 7 

Вработените и нивните претставници од страна на ра-
ботодавачот треба да бидат информирани за сите мерки 
што треба да се преземат во однос на знаците за безбед-
ност и здравје при работа кои се користат при работа. 

 
Член 8 

На вработените од страна нa работодавачот треба 
да им се дадат соодветни инструкции во форма на по-
себни упатства кои се однесуваат на знаците за безбед-
ност и здравје при работа. 

Инструкциите треба да го опфатат значењето на 
знаците, посебно на оние знаци што содржат зборови, 
како и општото и посебното однесување кое треба да 
се примени. 

 
Член 9 

Вработените и нивните претставници, треба да се 
консултираат и да учествуваат при разгледување на ра-
ботите кои се предмет на овој правилник вклучувајќи 
ги и Прилозите од 1 до 9. 

 
Член 10 

Знаците за безбедност и здравје при работа кои се 
во употреба треба  да се усогласат со барањата наведе-
ни во Прилозите од 1 до 9 најдоцна 18 месеци по вле-
гувањето во сила на овој правилник. 

 
Член 11 

Ако настане оштетување, промена на бојата, освет-
леноста или промена на интензитетот на звучниот сиг-
нал, треба  веднаш да се поправат или заменат. 

 
Член 12 

Општите минимални барања за знаци за безбед-
ност и здравје при работа, општите минимални бара-
ња за визуелни знаци, минималните барања на знаци 
за резервоари и цевководи, минималните барања за 
препознавање и сместување за противпожарна опре-
ма, минималните барања за знаците кои се користат 
за места каде постојат попречувања или опасност и за 
одбележување на патеки за движење, минималните 
барања за осветлени знаци, минимални барања за 
звучни сигнали, минимални барања за говорна кому-
никација и за минималните барања за рачните сигна-
ли дадени се во Прилозите од 1 до 9 кои се составен 
дел од овој правилник. 
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Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
      Бр. 9755/1 

26 септември 2007 година                     Министер, 
         Скопје                               Љупчо Мешков, с.р. 
 
 
 

П Р И Л О Г  1 
за општи минимални барања за знаците за безбед-

ност и здравје при  работа 
 
1.   Прелиминарни забелешки 
1.1 Онаму каде што се бара употреба на знаци за 

безбедност и здравје при работа според општото пра-
вило во член 3 од Директивата, тие треба да бидат 
усогласени со посебните барања во прилозите 2 до 9 од 
овој правилник. 

1.2 Овој прилог ги воведува овие барања, и дава оп-
шти правила за размена или комбинирање на знаците. 

1.3 Знаците за безбедност и здравје при работа тре-
ба да се користат само во смисла на  пораката или ин-
формацијата наведена во Директивата  

2.  Видови знаци 
2.1 Постојни знаци 
2.1.1 постојните визуелни знаци се однесуваат на 

забрани, предупредувања или задолжителни барања и 
тоа на места како излези, патеки наменети  за итни слу-
чаеви, прва помош, евакуација и сл; 

2.1.2 визуелните знаци или безбедносната боја тре-
ба да се користат за стално одбележување на локација   
и препознавање на противпожарна опрема; 

2.1.3   визуелните знаци на резервоарите и цевково-
дите треба да бидат поставени согласно барањата на  
Прилог 3; 

2.1.4 местата каде постои опасност од судрување  
со разни препреки, предмети  или  паѓање во длабочи-
на, треба постојано да бидат одбележени со безбеднос-
на боја или со визуелни знаци; 

2.1.5  патеките за движење треба да бидат постојано  
одбележени со безбедносна боја; 

2.2  Привремени знаци  
2.2.1 Светлечките знаци, звучните сигнали или го-

ворната комуникација треба да се користат кога  тоа  го  
бараат потребите за такви знаци, земајќи ги  во пред-
вид можностите за промена и комбинирање на знаците   
наведени во точка 2 од овој Прилог, посебно за случае-
вите за сигнализирање на опасност и повикување на  
лицата  за превземање на активности за итна евакуаци-
ја од даденото место; 

2.2.2  Рачните сигнали или говорните комуникации     
се користат за случаеви кога тоа го бараат условите за  
работа, посебно за водење на лица кои изведуваат 
опасни работи; 

3.  Менување  и комбинирање на знаци 
3.1 Може да се користи кое било од следново ако 

има ист ефект:      
- безбедносна боја или визуелен знак; 
- светлечки сигнали, звучни сигнали или говорна  

комуникација и 
- рачни сигнали или говорна комуникација; 

3.2  Одредени видови знаци можат да се користат 
заедно како: 

- светлечки знаци и звучни сигнали; 
- светлечки знаци и говорна комуникација и 
- рачни сигнали и говорна комуникација.                                  
4. Безбедносната боја која се користи за знаци за   

упатства е утврдена  во  следната табела: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Ефикасноста на еден знак не треба да биде поре-

метена со: 
5.1  присуство на друг извор на емисија од ист  вид 

кој ја попречува видливоста и чујноста, посебно:   
5.1.1 избегнување и поставување на премногу знаци   

во близина; 
5.1.2 два светлечки знака кое значење може да биде 

збунувачко, не треба да се користат во исто време; 
5.1.3 светлосен знак не треба да се користи во бли-

зина на друг светлосен извор; 
5.1.4 два звучни сигнали не треба да се користат   

во исто време; 
5.1.5 звучен сигнал не треба да се користи, ако по-

стои друг звук од работната средина и  
5.2 поради непрописна поправка, несоодветна по-

ставеност на знаците, недоволен број, нефункционира-
ње и несоодветен дизајн. 

6. Зависно од условите, знаците и средствата за сиг-
нализација треба редовно да се чистат, одржуваат, по-
праваат, проверуваат и заменуваат заради нивно ис-
правно функционирање пред да се стават во употреба. 

7. Знаците треба да се постават во зависност од сте-
пенот на опасност и карактеристиките на делот и про-
сторот кои тие треба да го означат. 

8. Знаците на кои им е потребна електрична енерги-
ја, треба да бидат обезбедени со дополнителен извор на 
електрична енергија за итни случаеви. 

9. Вклучувањето на светлосен знак или звучен сиг-
нал покажува кога потребното дејствие треба да отпоч-
не, а траењето на осветлувањето на знакот или звучни-
от сигнал да биде се додека трае дејствието.  

10. Светлосните и звучните сигнали треба често да 
се проверуваат за да се види дали функционираат 
прописно и дали се ефикасни, пред да се стават во 
употреба. 

11. За случаеви кога преку лекарска  контрола, слу-
хот или видот на одреден број на  вработени е намален  
или носењето на личната заштитна опрема е промене-
то, треба да се преземат соодветни мерки бројот на зна-
ците или звучните сигнали да се одреди според утврде-
ните состојби и 
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12. Работните затворени простории, простори и  ме-
ста кои се користат за складирање на поголеми количи-
ни на опасни материи, реагенси или препарати, треба 
да бидат одбележани со соодветни знаци за преупреду-
вање според дел 1 на овој правилник, освен ако налеп-
ниците на посебните колети или разервоари не се стан-
дардни за таа цел. 

 
 

П Р И Л О Г   2 
за општите минимални барања за  визуелни знаци 

 
1. Својства: 
1.1 Визуелните знаци треба да бидат конструирани    

од материјал отпорен на удар и  влијание на временски  
промени;    

1.2 Димензиите, колориметричките и фотометрич-
ките особини на визуелните знаци, треба да бидат од-
брани за лесно гледање и разбирање.                                                                                                        

1.3 Пиктограмите треба да бидат едноставни и да  
содржат само основни детали за информирање; 

2.   Услови за употреба: 
2.1 визуелните знаци треба да се постават во по-

ложба која одговара во висина на видното поле на    
вработените. При ова треба да се замат во предвид   
разни попречувања на приодите од еден во друг рабо-
тен  простор; 

2.2  визуелните знаци изготвени со фосфоресцентна 
боја, рефлектирачки материјали или со вештачко ос-
ветлување, треба да се поставени на места каде нема   
доволно природно осветлување, и 

2.3 визуелните знаци треба да се остранат, кога пре-
станало дејствието за кое биле поставени. 

 
 

П Р И Л О Г   3 
за минималните барања на знаци за резервоари  

и цевководи 
 
1. Резервоарите кои се користат за работа и склади-

рање за опасни материи или препарати и видливите це-
вководи кои пренесуваат или содржат опасни материи   
и препарати, треба да бидат одбележани со пиктограми 
или симболи врз обоена позадина;    

1.1  Барањата  наведени  во оваа точка не се однесу-
ваат за резервоари кои кратковремено се користат за   
работа или за  резервоари  во кои  содржината често се  
менува, ако од страна на одговорните лица се превзе-
мени соодветни мерки за безбедност и здравје при  ра-
бота, преку обука и  информирање на вработените. 

2.  ознаките на барањата од точка 1 можат да бидат: 
2.1 заменети со сигнали за  предупредување наве-

дени во Прилог 2 со употреба на пиктограми или сим-
боли; 

2.2  направени да имаат дополнителни информации 
со внесување на име или хемиска формула на опасната 
материја или препаратот со опис на опасноста; 

2.3 наменети за транспорт на резервоарите до место-
то за работа и дополнети или заменети со стандардни  
знаци за транспорт на опасни материи или препарати; 

3.  знаците треба да бидат поставени: 
3.1  од видливата страна или страни и 
3.2  со  лепење  без  можност  да  се одлепат  или со  

нанесување на  боја; 

4.  работните  затворени простории кои се  користат  
за  складирање на значителни  количини на опасни  ма-
терии или препарати, треба да бидат одбележани со  
соодветни знаци за предупредување според Прилог 2. 

5. складирањето на одреден број опасни материи 
или  препарати може да се одбележи со знак за преду-
предување од општа опасност, и 

6. знаците или ознаките наведени во овој прилог, 
треба да бидат поставени блиску до местото за склади-
рање или на вратата која води кон складиштето. 

 
 

П Р И Л О Г   4 
за минималните барања за препознавање и сместу-

вање на противпожарна опрема 
 
1. Барањата наведени  во овој прилог се однесуваат 

за опрема која се користи само за противпожарни цели; 
2. Противпожарната опрема треба да се одбележи   

со употреба на посебна боја и со поставување на визуе-
лен знак или со употреба на посебна боја на местата ка-
де се чува опремата како и на приодите кон неа; 

3. Бојата за идентификација на оваа опрема е црве-
на  и 

4. Црвената површина треба да биде доволно голе-
ма  за да може опремата лесно да се препознава. 

 
 

П Р И Л О Г   5 
за минималните барања за знаците кои се користат 
за места каде постојат попречувања или опасности 

и за одбележување на  патеките за движење 
       
 1. Знаци наменети за присутни попречувања или 

опасни места: 
1.1 местата каде постои опасност од судрување со 

разни попречувања, паѓање во длабочина или паѓања 
на  предмети, треба да се одбележат со избор на жолто 
-црни или црвено-бели пруги  во изградените  зони, ка-
де вработените имаат пристап во текот на работата;    

1.2 димензиите на ознаките треба да одговараат на 
големината на попречувањето или на опасното место  и  

1.3 жолто -црните или  црвено-белите пруги  треба  
да бидат под агол од 45 степени. 

2. Одбележување на патеки за движење:  
1.2 патеките за движење на возила кои водат до ра-

ботните простории и опремата за работа, треба да би-
дат јасно одбележани со непрекината линија и јасно  
видлива бела или жолта боја, земајќи ја во предвид бо-
јата на земјата односно подната површина; 

1.3 одбележаните пруги мора да бидат поставени    
на безбедна оддалеченост помеѓу возилата, постојните   
објекти и пешаците; 

1.4 постојните патеки за движење во изградените  
зони, треба да бидат исто одбележани како во точките  
2.1 и 2.2 од овој прилог освен ако не се поставени соод-
ветни огради  или  тротоари. 

 
 

П Р И Л О Г    6 
за минималните барања за светлечки знаци 

 
1. Својства: 
1.1 светлината што се емитува од знакот, треба да   

произведува  светлостен контраст во однос на околина-
та согласно со намената на знакот, но не треба  да пра-
ви поголем блесок или да биде со слаба јачина како   
резултат на  недоволна  осветленост на знакот; 



Стр. 14 - Бр. 127 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 18 октомври 2007 
 

1.2  осветлувањето кое се емитува од знакот, може 
да биде од една боја или да содржи пиктограм на по-
себна позадина;    

1.3  бојата треба да одговара на табелата за бои со 
нивното значење наведена во точка 3  од Прилог 1; 

1.4  кога знакот содржи пиктограм, тој  мора да е во 
согласност со сите барања на Прилог 2; 

2.   Посебни  правила за употреба: 
2.1  ако некоја опрема за работа може да емитува  

непрекинати или неизменични знаци, неизменичниот  
знак треба да се користи за покажување висок степен 
на опасност или итна потреба за интервенција или   
дејствие. Времетраењето на секој одблесок или фре-
квенцијата на одсјајот на неизменичниот светлечки 
знак треба да: 

2.1.1 обезбедува соодветно препознавање на пора-
ката , и 

2.1.2  избегнува  збунетост меѓу разните светлечки 
знаци или во споредба со знакот со постојано светло; 

3.  За  случаеви  ако се користи само еден светлечки 
знак или заедно со звучен сигнал, тогаш треба да се  
користат точно одредени звучни сигнали; 

4. Средствата за емитирање на светлечки знаци  на-
менети  за случај на голема  опасност, треба да бидат 
подвргнати на редовна контрола за нивна исправност  
и воедно да имаат помошно светло. 

 
 

П Р И Л О Г   7 
за минималните барања за звучни сигнали 

 
1.  Својства: 
1.1.  звучниот  сигнал треба да: 
1.1.1 има ниво на звук кој е значително повисок  

отколку нивото на звукот во работната средина, но да  се 
слуша без да биде прејак или да предизвикува болка и 

1.1.2 лесно се препознава, особено во однос на  дол-
жината на пулсот и интервалите помеѓу пулсевите и 
групните пулсеви и да биде различен од било кој  друг  
звучен сигнал  или  звук од  работната средина;  

1.2  доколку некое средство може да емитува зву-
чен сигнал со променлива или стална фреквенција, 
променливата фреквенција треба да се користи за пока-
жување на повисоко ниво на опасност или итна потре-
ба за дејствие  во однос на сталната фрекфенција; 

1.3  сигналот за евакуација треба да биде постојан. 
 
 

П Р И Л О Г   8 
за минималните барања за говорна комуникација 

    
1.  Својства: 
1.1  говорната  комуникација помеѓу лицето што го-

вори преку емитерот за еден или повеќе слушатели, 
треба да има форма на мали текстови, фрази, групи на 
зборови или посебни зборови; 

1.2 говорните пораки треба да се кратки, едностав-
ни и јасни, а говорната вештина на лицето  што говори  
и  условите за слушање, треба да обезбедат сигурна го-
ворна комуникација; 

1.3 говорната комуникација може да биде директна со 
помош на човечки глас и индиректна преку човечки или 
вештачки глас кој се емитува од соодветно средство;  

2.   Посебни правила за користање: 

2.1  лицата кои се вклучени во говорната комуни-
кација треба да имаат добро познавање на јазикот што 
го користат, заради точно изговарање и разбирање на 
говорните пораки и да се однесуваат соодветно према   
постојната состојба за  безбедно и сигурно работење; 

2.2  во колку се користи само говорна комуника-
ција   или говорна комуникација и рачни сигнали, тре-
ба да се користат точно одредени зборови како: 

2.2.1 отпочни  -  за почеток на команда; 
2.2.2 застани - за прекинување или крај на некое 

движење; 
2.2.3  кревај - за кревање на товар; 
2.2.4  спушти - за спуштање на товар; 
2.2.5 право, назад, десно, лево се сигнали кои ќе 

бидат во согласност со соодветен рачен сигнал; 
2.2.6 опасност - за запирање на итни случаеви  и  
2.2.7 брзо - за забрзување на движење од безбед-

носни причини. 
 
 

П Р И Л О Г    9 
за минималните барања за рачни сигнали 

 
1.  Својства: 
1.1 рачните сигнали треба да бидат точни, едно-

ставни, широки, лесни за изведување и разбирање и  
соодветно различни  од  другите слични сигнали; 

1.2 во случаеви кога двете раце се користат исто-
времено,тие треба да се движат симетрично само за 
давање на еден сигнал и 

1.3 во колку се исполнети претходно наведените 
услови, сигналите што се користат може во одреден 
однос да бидат променливи од оние кои се прикажани   
во точка 3 од овој  Прилог, но тие треба да бидат пол-
нозначни и разбирливи. 

2.  Посебни правила за употреба: 
2.1  лицето кое дава знаци (во понатамошен текст 

- сигналист), со движење на рацете и дланките дава  
упатства на лицето - оператор  кое ги прима знаците 
заради  извршување определени работни задачи; 

2.2  сигналистот треба да е во состојба безбедно да 
ги покажува сите движења на рацете во даден мо-
мент; 

2.3 основна должност на сигналистот е да преку  
движење на рацете, обезбеди соодветна безбедност  
при  работа  на  вработените  кои  се наоѓаат во бли-
зина на вршењето определени опасни работи; 

2.4. во колку условот предвиден во точката 2.3  од  
овој  Прилог не е исполнет, работодавачот треба да  
организира  работа со повеќе сигналисти; 

2.5. ако операторот не е во состојба да ги спроведе  
наредбите кои ги прима, тиј е должен да ја прекине 
работата заради примање на нови упатства кои обез-
бедуваат безбедност при работа; 

2.6. операторот треба во секој момент да го гледа   
сигналистот без попречувања во неговото видно поле; 

2.7  сигналистот  треба  да  носи  посебни  ознаки 
со светли бои за негово препознавање како: џакет, ра-
кави  или навлаки околу рацете, носење на палка и сл; 

3.  Во  табелите 1, 2, 3 и 4 се утврдени  преку зна-
чење, опис и приказ точно одредени следни рачни 
сигнали; 
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Табела 1          
Општи сигнали 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 2 
Сигнали за вертикални движења  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 3 
Сигнали за хоризонтални движења  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
Табела 4 
Сигнали за опасност 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1683. 
Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06 и 36/07) и 
член 22 став 3 од Правилникот за начин и услови за ре-
гулирање на цени за топлинска енергија за греење 
(„Службен весник на РМ“ бр. 16/06), Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 18.10.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ПРОСЕЧНА ЦЕНА НА ПРОИЗВОДСТВО, ДИ-
СТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА 
ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД  

НА ТОПЛИФИКАЦИЈА АД-СКОПЈЕ 
 
1. Во Одлуката за просечна цена на производство, 

дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за 
греење за регулиран период на Топлификација АД-
Скопје (“Службен весник на РМ“, бр.102/06 и 30/07),  

- во точката 4, алинеата 2, се менува и гласи: 
„за периодот од 1 јануари до 28 февруари 2007 го-

дина 2,8797 денари за киловат час, за периодот од 1 
март до 30 септември 2007 година 2,5161 денари за ки-
ловат час, а за периодот од 1 октомври до 31 декември 
2007 година 2,3635 денари за киловат час, и ;“ 

- во точката 4, во алинеата 3, бројот 2,8710 се заме-
нува со 2,3635.   

2. Се задолжува Топлификација АД-Скопје, соглас-
но просечната цена утврдена во точка 1 од оваа одлука, 
најдоцна до 25 октомври 2007 година до Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија, зара-
ди одобрување и објавување во „Службен весник на 
Република Македонија“, да достави Предлог Ценовник 
- тарифа за периодот од 1 октомври до 31 декември 
2007 година, во кој  линеарно треба да бидат намалени 
тарифните ставови во просек за  6,06 % во однос на та-
рифните ставови утврдени во Одлуката за одобрување 
на Ценовник – тарифа на топлинска енергија за греење 
на Топлификација АД Скопје за период од 1 март до 31 
декември 2007 година („Службен весник на РМ“ бр. 
31/07).  

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се применува од 1 октомври 
2007 година до извршувањето на редовната контрола 
согласно Правилникот за начин и услови за регулира-
ње на цени за топлинска енергија за греење или до 
утврдувањето на просечната цена на производство, ди-
стрибуција и снабдување со топлинска енергија за гре-
ење за преостанатиот дел од регулираниот период, врз 
основа на контролата на финансиското работење на 
Топлификација АД Скопје за изминатиот дел од регу-
лираниот период, која ќе ја изврши Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија, во сог-
ласност со издадените лиценци.  

 
  Бр. 02-1606/1 

18 октомври 2007 година                   Претседател, 
       Скопје                          Славе Ивановски, с.р. 



Стр. 16 - Бр. 127 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 18 октомври 2007 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 2007 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: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


