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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2550. 
Врз основа на член 43 од Законот за безбедност и 

здравје при работа („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 92/07), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30.09.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ  
И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се основа Совет за безбедност и 
здравје при работа (во натамошниот текст: Совет), како 
експертско и советодавно тело на Владата на Републи-
ка Македонија. 

 
Член 2 

Со Советот ќе раководи претседател на Советот, 
кој ќе се бира на првата конститутивна седница на 
Советот. 

Советот го сочинуваат 15 членови од кои: 
- четири члена од репрезентативните организации 

на работодавачите; 
- четири члена од репрезентативните синдикати; 
- три члена именувани од Владата на Република 

Македонија; 
- еден член претставник на Факултетот кој спрове-

дува образовна дејност на полето за безбедност при ра-
бота; 

- еден член претставник на Факултетот кој спрове-
дува образовна дејност на полето на медицина на тру-
дот; 

- еден член претставник на здружението на струч-
ните лица за безбедност при работа и 

- еден член претставник на здружението на експер-
ти на медицина на трудот. 

 
Член 3 

Советот ја информира Владата на Република Маке-
донија за својата работа најмалку еднаш годишно, а по 
потреба и на пократок временски период. 

 
Член 4 

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

 
           Бр. 19-4575/1                 Заменик на претседателот 
30 септември 2009 година       на Владата на Република 
               Скопје                                   Македонија, 
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 

 Стр. 
 Меѓународни договори 
    32. Закон за ратификација на Спогодбата 

меѓу Владата на Република Македо-
нија и Кабинетот на министри на 
Украина за заемна заштита на класи-
фицирани информации......................... 1-24

 Огласен дел........................................... 1-68
 
 

2551. 
Врз основа на член 44 од Законот за безбедност и 

здравје при работа („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 92/07), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30.09.2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 
ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА 
 
1. За членови на Советот за безбедност и здравје 

при работа се именуваат: 
Од организации на работодавачи на Република Ма-

кедонија: 
- Зоран Здравев од АД Европа - Скопје 
- Владо Додевски од ЗАПОВИМ 
- Горан Петков од Мак Минерали и 
- Славица Суламовска од Пелистер – Трикотажа. 
Од Сојуз на синдикатите на Република Македонија: 
- Љиљана Јанкуловска, Сектор за проучување еко-

номски, социјални прашања и колективни договори и 
- Инда Савиќ, Сектор за организација, развој, зачле-

нување, мобилизација, комуникација и медиум. 
Од Конфедерација на слободни синдикати на Ре-

публика Македонија: 
- Мирко Гркоски и 
- Тони Ѓурески. 
Од Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје: 
- проф.д-р Јасмина Чаловска, Машински факултет – 

Скопје и 
- проф.д-р Јованка Каранџиска – Бислимовска, Ка-

тедра по медицина на трудот при Медицински факул-
тет – Скопје. 

Од Македонско здружение за заштита при работа – 
Скопје: 

- Милан Петковски. 
Од Македонско лекарско друштво за здружение на 

медицина на трудот: 
- прим.д-р Роза Наумовска. 
Од Владата на Република Македонија: 
- Горан Јовановски, директор на Државниот инспе-

кторат за труд 
- Зоран Стојановски, државен секретар во Мини-

стерството за здравство 
- Беџет Беџети, раководител на Одделение за работ-

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

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
           Бр. 19-4575/2                Заменик на претседателот 
30 септември 2009 година       на Владата на Република 
               Скопје                                   Македонија, 
                                                 д-р Васко Наумовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
2552. 

Врз основа на член 18 став 5 од Законот за јавен 
долг („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/2005 и бр.88/2008), министерот за финансии донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 
ИЗДАВАЊЕ И ИСПЛАТА НА ДРЖАВНИ  ХАРТИИ  

ОД ВРЕДНОСТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот и постапката за издава-

ње и исплата на државни хартии од вредност („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 99/05, 35/07, 
132/07 и 68/09), во членот 33-a став 1 по зборот „пома-
ла“ се додаваат зборовите: „или поголема”, а на крајот 
на реченицата точката се брише и се додаваат зборови-
те: „но не поголема од максималниот износ на ново за-
должување преку државни хартии од вредност утврден 
во одлуката на Владата на Република Македонија и за 
тоа го известува Агентот.“. 

   
Член 2 

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

 
 Бр. 10-35944/2        Заменик претседател на Владата 

30 октомври 2009 година    и министер за финансии,   
      Скопје                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
2553. 

Врз основа на член 11 став (1), алинеја 1, 2, 3, 4 и 6 
и член 61 став (1), алинеја 1, 2 и 3 од Законот за возила 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
140/2008), министерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ТИП НА МОТОРНИ  
ВОЗИЛА СО ДВЕ И СО ТРИ ТРКАЛА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се уредуваат: техничките барања 
за  одобрувањето за моторни возила со две и со три тр-
кала (во продолжение на текстот возила), со двојни тр-
кала или без нив, кои се наменети за учество во сообра-
ќајот на патиштата, како и одобрувањето на системите, 
самостојните технички единици и составните делови, 
наменети за употреба на овие возила; начинот и по-
стапката на издавање на одобрение на тип; формата и 
содржината на обрасците за ЕУ одобрение на тип,  
формата и содржината на образецот за ЕУ потврда за 
сообразност, формата и содржината на образецот за по-
тврдата за сообразност и начинот на применување на 
алтернативните постапки, просторните услови, опрема-
та, уредите и кадарот за техничките служби, постапки-
те за извршување на работите на техничките служби, 
начинот и постапката за донесување и одземање реше-
ние за овластување на техничките служби.   

Член 2 
(1) Одредбите на овој правилник се применуваат на 

моторни возила на две и три тркала кои се делат на: 
1) „мопед”, кој е возило со моторен погон со две тр-

кала (категорија L1e) или возило со три тркала (лесен 
трицикл, односно мопед на три тркала) (категорија 
L2e), со максимална конструкциска брзина која не над-
минува 45 km/h и ги има следните карактеристики: 

(а) кај возилата со две тркала со мотор: 
- работната зафатнина не надминува 50 cm3 во слу-

чај на мотор со внатрешно согорување, или 
- максималната континуирана номинална силина не 

надминува 4 kW во случај на електромотор. 
(б) кај возилата со три тркала со мотор, кај кои: 
- работната зафатнина не надминува 50 cm3 кај мо-

тор со палење со искра, или 
- максималната номинална силина не надминува 4 

kW во случај на други мотори со внатрешно согорува-
ње, или 

- максималната континуирана номинална силина не 
надминува 4 kW во случај на електромотор. 

2) „мотоцикл” - кој е возило на моторен погон со 
две тркала без приколка од страна, (категорија L3e) 
или со приколка од страна (категорија L4e) опремени 
со мотор кој има работна зафатнина поголема од 50 
см3, ако е од тип на мотор со внатрешно согорување 
и/или има максимална конструкциски определена бр-
зина поголема од 45 km/h. 

3) „трицикл” - кој е возило со три симетрично по-
ставени тркала по должината на оската (категорија 
L5e), опремен со мотор со работна зафатнина поголема 
од 50 см3, ако е од тип на мотор со внатрешно согору-
вање и/или има максимална конструкциски определена 
брзина над 45 km/h. 

(2) Одредбите на овој правилник се применуваат и 
за моторните возила на четири тркала, кои ги имаат 
следните карактеристики: 

1) „лесен четирицикл” чија сопствена маса не е по-
голема од 350 kg (категорија L6e), не вклучувајќи ја 
масата на батериите кај електричните возила чија ма-
ксимална конструкциски определена брзина не надми-
нува 45 km/h, и 

 (а) чија работна зафатнина на моторот не надмину-
ва 50 см3 кај моторите со палење со искра, или 

(б) чија максимална нето излезна силина не надми-
нува 4 kW во случај на други мотори со внатрешно со-
горување, или 

(в) чија максимална континуирана номинална сили-
на не надминува 4 kW кај електричните возила. 

2) „четирицикли”  - освен оние кои се наведени во 
точка 1) потточка (а) од овој став, чија сопствена маса 
не е поголема од  400 kg (категорија L7e) (550 kg за во-
зила за превоз товар), не вклучувајќи ја масата на бате-
риите кај електричните возила, и чија максимална нето 
силина на моторот не надминува 15 kW. 

(3) Возилата од став (2) точка 1).  на овој член треба 
да ги исполнуваат техничките услови за возила со три 
тркала (категорија L2e) освен ако во поедини технички 
спецификации не е определено поинаку. Возилата од 
став 2, точка 2). на овој член се сметаат за моторни 
трицикли и треба да ги исполнуваат техничките услови 
кои се соодветни за моторни трицикли од категорија 
L5e, освен ако поединечните технички спецификации 
не определуваат поинаку. 

 
Член 3 

(1) Одредбите на овој правилник не се применуваат за: 
- возилата чија максимална конструкциски опреде-

лена брзина не надминува 6 km/h; 
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- посебни превозни средства, кои ги користат пешаци; 
- возила што ги употребуваат лица со физички хен-

дикеп; 
- возила, за употреба на спортски натпревари, на 

патишта или на терен, 
- возила што биле ставени во употреба пред почето-

кот на донесување на овој правилник; 
- трактори и машини, што се употребуваат во земјо-

делството или за слични цели; 
- возила, наменети примарно за рекреација, надвор 

од јавните патишта кои имаат симетрично поставени 
тркала,  со едно тркало напред и две тркала назад, 

- велосипед со помошен мотор, односно велосипед 
со погон на педали, кој како дополнување може да има 
мотор со внатрешно согорување со работна зафатнина 
која не е поголема од 50 cm3, или електромотор со нај-
голема континуирана излезна силина од 0,25KW, при 
што дејството на моторот се исклучува кога брзината 
ќе достигне 25 km/h, или ако велосипедистот го преки-
не дејствувањето на педалата; 

(2) По исклучок од став (1) на овој член, одредбите 
од овој правилник се применуваат за составните дело-
ви или самостојните технички единици за возилата од 
став (1) доколку се наменети за вградување во возилата 
на кои овој правилник се применува. 

 (3) Одредбите од овој правилник не се применува-
ат за единечно одобрување на поединечни возила. При 
единечните одобрувања на возилата, треба да се при-
фатат одобренијата за составните делови и самостојни-
те технички единици кои се издадени врз основа на 
овој правилник наместо одобрувања врз основа на дру-
ги национални прописи. 

 
Член 4 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. „техничка спецификација” е акт, што ги пропи-
шува техничките барања кои треба да ги исполнува во-
зилото, системот, составниот дел или самостојната тех-
ничка единица, и опремата, за да бидат пуштени на па-
зар, односно да може да се стават во употреба, како и 
постапките со кои може да се утврди, дали пропишани-
те барања се исполнети; 

2. „Тип на возило” е возило или група возила (вари-
јанти), кои: 

(а) припаѓаат во една поединечна категорија (на при-
мер мопед со две тркала L1e, мопед со три тркала L2e); 

(б) што ги изработил ист производител; 
(в) имаат иста шасија, рамка, помошна рамка, патос 

или конструкција на кој се прицврстени главните со-
ставни делови; 

(г) имаат погонски мотор со ист принцип на работа 
(на пример со внатрешно согорување, електромотор, 
хибриден мотор); 

(д) имаат иста ознака за типот дадена од производи-
телот. 

Тип на возило може да вклучува варијанти и из-
ведби; 

3. „Варијанта” е возило или група возила од ист тип 
кои што: 

(а) имаат иста форма на надградба (основни кара-
ктеристики); 

(б) во рамките на групата возила (изведбите) разли-
ката во масата во состојба на подготвеност за возење 
помеѓу најниската и највисоката вредност не надмину-
ва 20% од најниската вредност; 

(в) во рамките на групата возила (изведбите) разли-
ката мегу најниската и највисоката вредност на макси-
малната дозволена маса помеѓу најниската и највисока-
та вредност надминува 20% од најниската вредност, 

(г) имаат ист работен циклус (двотактен, четирита-
ктен, палење со искра, со компресорско палење); 

(д) во рамките на групата возила (изведбите) разли-
ката во работната зафатнина на моторот (кај моторите 
со внатрешно согорување) помеѓу најниската и најви-
соката вредност не надминува 30% од најниската вред-
ност; 

(ѓ) имаат ист број и поставување на цилиндрите; 
(е) во рамките на групата возила (изведбите) разли-

ката во излезната силина  на моторот помеѓу најниска-
та и највисоката вредност не надминува 30% од најни-
ската вредност; 

(ж) имаат ист оперативен мод (кај електромотори), 
(з) имаат ист тип на менувач ( мануелен, автомат-

ски и тн.) 
4. „Изведба” е возило од ист тип и варијанта, но кое 

може да има вградено било која опрема, составни дело-
ви или системи, наведени во информациониот доку-
мент од Прилогот II кој е составен дел на овој правил-
ник под услов да има само: 

(а) една наведена вредност за: 
(i) масата во состојба на подготвеност за возење; 
(ii) максималната дозволена маса; 
(iii) излезната силина на моторот; 
(iiii) работна зафатнина на моторот, и 
(б) една серија од резултатите на испитувањата на-

ведени согласно Прилогот VII кој е составен дел на 
овој правилник; 

5. „Систем” е било кој систем на возилото: на пр.со-
пирачки, опрема за контрола на емисијата и тн. кој е 
предмет на барањата кои се наведени во соодветните 
технички спецификации. 

6. „Самостојна техничка единица” е уред, што тре-
ба да ги исполнува условите на соодветната техничка 
спецификација, наменет да биде составен дел на вози-
лото, кој може да се одобри поединечно но само во вр-
ска со еден или повеќе специфицирани типови на вози-
ла, каде што тоа е изричито определено во соодветната 
техничка спецификација (дополнителен придушувач на 
издувните системи и сл.). 

7. „Составен дел” е уред, кој треба да ги исполну-
ва барањата соодветната техничка спецификација, на-
менет да биде дел од возилото кој може да биде одо-
брен независно од возилото, ако е тоа изричито опре-
делено во соодветната техничка спецификација (све-
тилка и сл.). 

8. „Двојни тркала” се две тркала вградени на иста 
оска, кај кои растојанието помеѓу центрите на нивните 
површини на контакт со  подлогата е помало од 460 mm. 
Двојните тркала треба да се сметаат како едно тркало. 

9. „Возила со двоен погон” се возила со два различ-
ни погонски системи, на пр. електричен и термички си-
стем. 

10. „Одобрување на тип” е постапка со помош на 
која органот за одобрување потврдува дека типот на 
возило, системот, самостојната техничка единица или 
составениот дел ги задоволуваат барањата од овој пра-
вилник или соодветната техничка спецификација и во 
случај на сообразност им издава одобрение. 

11. „Орган за одобрување“ е орган што е надлежен 
за издавање на одобренија на типот на возила, системи-
те, составните делови или самостојните технички еди-
ници или единечните одобренија на возилата; издавање 
на согласност за постапката, за изработка и за одзема-
ње на издадените одобренијата, за дејствување како 
контактна точка во контактите со органот за одобрува-
ње на друга држава; за овластување на технички служ-
би и да потврди дека производителот ги исполнува об-
врските од аспект на сообразноста на производството; 
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2. „Техничка служба” е правно лице овластено од 
министерот за економија на предлог на органот за одо-
брување со својство на испитна лабораторија за спро-
ведување на испитувањата, или со својство на тело за 
оцена на сообразност за почетни проценки и испитува-
ња и/или за инспекција;  

13. „Производител“ е физичко или правно лице, кое 
одговара пред органот за одобрување за сите видови на 
постапки за одобрување или постапки за издавање на 
согласност и за обезбедување на сообразност на произ-
водството. Физичкото или правното лице не е потребно 
непосредно да  биде вклучено во сите фази на израбо-
тка на возилото, системот, составниот дел или само-
стојната техничка единица што е предмет на постапка 
на одобрување; 

14. „Информационен документ” е документ со со-
држина, што е прикажана во Прилогот II на овој пра-
вилник, односно по соодветниот Прилог на техничката 
спецификација, кој ги пропишува податоците што тре-
баат да бидат наведени од барателот за добивање на 
одобрување. 

15. „Информациона папка” е целосна збирка на по-
датоци, цртежи, фотографии и слично што на органот 
за одобрување или на техничката служба им ги доста-
вува барателот за одобрување согласно информациони-
от доцумент, при што е дозволено информационата 
папка да се приложи во електронска форма;  

16. „Информационен пакет” е информациона папка 
со дополнителни резултати од испитувањата и сите 
други документи, кои органот за одобрување или тех-
ничката служба ги приложиле во информационата пап-
ка при извршувањето на својата работа, при што е доз-
волено информациониот пакет да се приложи во еле-
ктронска форма; 

17. „Содржина на информациониот пакет” е доку-
мент, во кој се наброени содржините на информацио-
ниот пакет соодветно означени со бројки или така оз-
начени страни, за да биде овозможена еднозначна 
идентификација на поединечните страни. 

18. „ЕУ потврда за сообразност“ - Certificate of 
conformity (COC) е документ даден во Прилог IV кој е 
составен дел на овој правилник, кој го издава произво-
дителот и со кој потврдува дека возилото од серијата, 
што и припаѓа на тип за кој има ЕУ-одобрение на тип, 
согласно овој правилник е сообразено со сите регула-
тивни акти кои се во важност во моментот на неговото 
пуштање на пазар; 

19. „потврда за сообразност” е документ даден во 
Прилог X кој е составен дел на овој правилник со кој 
производителот, односно застапникот на производите-
лот,  потврдува дека возилото од серијата, што и при-
паѓа на одобрениот тип, е сообразено со сите регула-
тивни акти во моментот на неговото пуштање на пазар.  

 
Член 5 

(1) Техничките барања за одобрување на тип се со-
држани во техничките спецификации.  

(2) Листа на технички спецификации кои содржат 
специфични технички барања за градбата и функцио-
нирањето на возилата со две и три тракала е дадена во 
Прилог I кој е составен дел на овој правилник. 

(3) Листа на техничките спецификации, еквивалент-
ните со нив правилници на ECE, како и временскиот 
период за нивна примена е дадена во Прилогот IX, кој 
е составен дел на овој правилник. 

II. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ  
НА ОДОБРЕНИЕ 

 
Член 6 

(1) Производителот поднесува барање до органот за 
одобрување за издавање одобрение за возило, систем, 
самостојна техничка единица или составен дел. За се-
кој тип треба да поднесе посебно барање. 

(2) Кон барањето за издавање одобрение за возило, 
производителот треба да приложи информацонен доку-
мент со податоци кои се наведени во Прилог II од овој 
правилник. Ако кон барањето се приложат едно или 
повеќе ЕУ одобренија на системот, самостојната тех-
ничка единица или составниот дел, органот за одобру-
вање е должен да ги почитува и притоа не смее да вр-
ши проверки во смисол на овој правилник. 

(3) Кон барањето за издавање на одобрение за си-
стем, самостојна техничка единица или составен дел, 
производителот треба да приложи информацонен доку-
мент чија содржина е дадена во Прилог 1 на овој пра-
вилник или во дополнување на соодветната техничка 
спецификација, како и сите други документи, наведени 
во информациониот документ. 

 
Член 7 

(1) Органот за одобрување издава одобрение за во-
зило за тип на возило, систем, самостојна техничка 
единица или составен дел кои ги исполнуваат технич-
ките услови на соодветните технички спецификации и 
кои соодетствуваат на описот на производителот, изра-
ботен согласно списокот на барањата за одобрување на 
тип на возило, даден во Прилогот I на овој правилник. 

(2) Без оглед на став (1) од овој член, органот за 
одобрување треба да го одбие барањето за одобрение, 
ако утврди дека возилото, системот, самостојната тех-
ничка единица или составниот дел и покрај исполнува-
ње на сите соодветни технички услови преставува го-
лем ризик за безбедноста во патниот сообраќај. 

(3) Кога системот, самостојната техничка единица 
или составниот дел што е предмет на одобрување, ја из-
вршува својата функција или има определена карактери-
стика поврзана со други делови од возилото и  затоа соо-
бразноста со еден или повеќе услови е можно е да се 
провери само во случај, ако системот, самостојната тех-
ничка единица или составниот дел што треба да се одо-
бри, работи поврзано со другите делови од возилото (ра-
ботни или симулирани), обемот на одобрението за си-
стемот, составниот дел или самостојната техничка еди-
ница треба соодветно да се ограничи. Во таков случај, во 
одобрението треба да се наведе ограничувањето при 
употребата и евентуалните упатства за вградување. По-
читувањето на овие ограничувања и услови треба да се 
проверува при одобрувањето на возилата. 

 
Член 8 

(1) Органот за одобрување, при издавањето на одо-
брението треба да ги пополни сите рубрики од одобре-
нието за секој тип на возило, систем, составен дел или 
самостојна техничка единица, на која им издал одобре-
ние. Покрај тоа, треба да ги пополнат и соодветните 
рубрики од Прилогот кон одобрението со резултатите 
од испитувањата. Пополнетото одобрение и неговите 
прилози ги доставува до барателот. 

(2) Формата и содржината на одобрението на возила-
та се дадени во Прилогот III кој е составен дел на овој 
правилник, а примерок од неговите прилози во Прило-
гот VII од овој правилник. Формата и содржината на 
одобрението на системите, самостојните технички еди-
ници и составните делови се дадени во Прилогот или до-
полнувањата од соодветната техничка спецификација. 
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(3) ЕУ одобрението се означува со број согласно 
поглавие А од Прилог V кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

(4) При издавањето на национално одобрение за 
тип на возило, систем, самостојна техничка единица 
или составен дел, согласно одредбите од од член 7  
став (1), алинеја 1 од Законот за возила, во одобрение-
то од Прилог III, како и во одобренијата дадени во при-
лозите или дополнувањата од соодветните технички 
спецификации, се изоставува зборот „ЕУ”, како и сим-
болите кои се однесуваат на Европската Унија. 

 
III. ИЗДАВАЊЕ НА ПОТВРДА ЗА СООБРАЗНОСТ  

И ОЗНАЧУВАЊЕ 
 

Член 9 
(1) Производителот како имател на одобрението за 

возила треба да издаде потврда за сообразност на обра-
зец даден во Прилог X, кој е составен дел на овој пра-
вилник, а по пристапувањето на Република Македонија 
во Европската Унија и на образец и на начин како што 
е определено во Прилогот IV точка А од овој правил-
ник. Потврда за сообразност треба да има секое возило, 
изработено сообразно со одобрениот тип на возило. 

(2) Потврдата за сообразност треба да биде израбо-
тена така да не може да се фалсификува односно треба 
да биде отпечатена на хартија, која е заштитена со гра-
фички бои или да има воден печат со ознака на произ-
водителот. 

(3) При издавањето на национално одобрение за 
тип на возило, согласно одредбите од од член 7 став 
(1), алинеја 1 од Законот за возила, во Потврдата за со-
образност од Прилог IV на  овој правилник се изоста-
вува зборот „ЕУ”, како и симболите кои се однесуваат 
на Европската Унија. 

 
Член 10 

(1) Без оглед на член 9 став (1) на овој правилник, 
органот за одобрување може, за потребите на даночни-
те обврски и регистрација на возилата, во рок од три 
месеци по известувањето на Европската Комисија (во 
продолжение на текстот: Комисија) и другите држави 
членки, да побара, податоците кои не се определени во 
Прилогот IV точка А од овој правилник, да се додадат 
во потврдата за сообразност, ако овие податоци се 
изричито наведени во информациониот документ. 

(2) Органот за одобрување може да побара потврда-
та за сообразност да се пополни така да се потенцираат 
податоците што се потребни за работа на органите кои 
се надлежни за даноци, односно за регистрација на во-
зилата. 

 
Член 11 

(1) Производителот како носител на одобрението за 
самостојна техничка единица или составен дел треба, 
за секоја самостојна техничка единица или составен 
дел, кои се произведени сообразно со одобрениот тип, 
но не претставуваат оригинална самостојна техничка 
единица или составен дел, да издаде потврда за соо-
бразност како што е наведено во Прилогот IV заглавие 
В од овој правилник. За секоја таква самостојна тех-
ничка единица, по потреба, и за секој таков составен 
дел треба да поседува прецизни податоци, што овозмо-
жуваат идентификација на типот на возило во кој може 
да се вгради.  

(2) Секоја самостојна техничка единица или соста-
вен дел, што е произведен сообразно со одобрениот 
тип (и ако претставува оригинална опрема), производи-
телот треба да го означи со своја фабричка ознака од-
носно марка и ознака на типот. 

(3) Ако со соодветната техничка спецификација се 
бара тоа, производителот на самостојната техничка 
единица односно составниот дел, кои се произведени 
сообразно со одобрениот тип, треба да ги означи со оз-
нака за одобрување согласно со член 12 од овој пра-
вилник. Во таков случај не е потребно да се издава по-
тврда според  став (1) од овој член. 

(4) Производителот на составниот дел или само-
стојната техничка единица, за добиените одобренија 
врз основа на член 7, став (1) на овој правилник кои со-
држат ограничување од аспект на употребата, заедно 
со секој изработен составен дел или самостојната тех-
ничка единица доставува податоци за тие ограничува-
ња и ако е потребно, упатства за вградување. При одо-
брувањето на типот се проверува придржувањето на 
тие упатства.   

Член 12 
(1) Секое возило кое е изработено сообразно со 

одобрениот тип, производителот треба да го означи со 
ознака за одобрување согласно одделите 1, 3 и 4 од 
бројот на одобрението, дадени во Прилогот V точка А 
од овој правилник. 

(2) Секоја самостојна техничка единица и секој со-
ставен дел што се изработени сообразно со одобрениот 
тип, треба да бидат означени, ако е тоа барано во соод-
ветната техничка спецификација, со ознака за одобру-
вање, како што е определено во Прилогот V точката Б 
од овој правилник. Бројот на одобрението наведен во 
подточката 1.2 во Прилогот V точка В од овој правил-
ник треба да биде составен согласно 4-тиот дел од оз-
наката за бројот на одобрението, дадена во Прилогот V 
точка А од овој правилник. 

(3) Податоците, содржани во ознаката за одобрение 
може да се дополнат со додатни податоци, што овозмо-
жува идентификација на поедини карактеристики, кои 
се определени за самостојната техничка единица или 
составниот дел. Овие дополнителни податоци треба да 
бидат, каде што е тоа потребно, определени во технич-
ките спецификации кои ги уредуваат барањата за овие 
самостојни технички единици или составни делови. 

 
Член 13 

(1) Новите возила можат да бидат пуштени на пазар 
и може да се стават во употреба, доколку во врска со 
нивната конструкција и функционални карактеристики 
е приложена важечка потврда за сообразност, издадена 
согласно член 9 од овој правилник. 

(2) Може да се пуштат на пазар, или да се стават во 
употреба  самостојните технички единици или состав-
ни делови само кога тие се сообразни со условите од 
соодветната техничка спецификација и барањата наве-
дени во членот 11 на овој правилник. 

(3) Без оглед на став (1) и став (2) од овој член, орга-
нот за одобрување, согласно член 13 став (5) од Законот 
за возила може, да побара од производителот да спрове-
де корективни мерки за отстранување на забележаните 
вистински опасности на возилото, сопставниот дел, си-
стемот или самостојната техничка единица во рок кој е 
во согласност со природата на корективната мерка. До-
колку производителот, во определениот рок не ги прев-
земе предвидените корективни мерки, органот за одо-
брување го одзема издаденото одобрение и го известува 
органот надлежен за регистрација на возилата. 

(4) Без оглед на став (2) од овој член, Државниот 
пазарен инспекторат, согласно член 79 точка 6 од Зако-
нот за возила може, за најмногу шест месеци да забра-
ни продажба односно ставање во употреба на возила, 
системи, самостојни технички единици или составни 
делови за кои ќе  утврди дека и покрај приложените ва-
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жечки потврди за сообразност односно правилна озна-
ченост, ја загрозуваат безбедноста во патниот сообра-
ќај. За забраната Државниот пазарен инспекторат го из-
вестува органот за одобрување.  

 
IV. ОТСТАПКИ И АЛТЕРНАТИВНИ ПОСТАПКИ 

 
Член 14 

(1) Органот за одобрување, на барање на произво-
дителот, може да дозволи отстапувања од поединечни-
те барања од соодветната техничка спецификација за 
возила, системи, самостојни технички единици и со-
ставни делови, кои се: 

-  наменети за производство во мали серии,  најмно-
гу 200 единици годишно за определен тип на возила, 
системи, самостојни технички единици или составни 
делови,  

- наменети за употреба во единиците на армијата, 
единици за полицијата, единици за цивилна заштита и 
противпожарни единици и 

- изработени според посебни технологии или спо-
ред посебни технички решенија. 

(2) Доколку органот за одобрување издаде одобре-
ние согласно став (1) алинеи 1 и 2 од овој член, во рок 
од еден месец за тоа треба да го извести органите за 
одобрување на другите држави членки. Доколку орга-
нот за одобрување прими такво известување од друга 
држава членка, истиот во рок од три месеци од прие-
мот на известувањето треба да одлучи дали го прифаќа 
одобрувањето за таквото возило, односно дали тоа мо-
же да биде регистрирано. 

 
Член 15 

(1) Како возило, составен дел или самостојна тех-
ничка единица од член 14 став (1), алинеа 3 на овој 
правилник се смета она возило, составен дел или само-
стојна техничка единица во кои се вградени техноло-
гии или технички решенија, кои заради своите каракте-
ристики не можат да бидат сообразни со сите барања 
од соодветните технички спецификации. 

(2) Во случај од став (1) на овој член, органот за одо-
брување може да издаде одобрение со важност која е 
ограничена на територијата на Република Македонија. 

(3) При издавање на одобрението од став (2) на овој 
член, органот за одобрување во рок од еден месец тре-
ба да испрати копија од одобрението и негов прилог до 
органите за одобрување на другите држави членки и 
Комисијата. Истовремено, до Комисијата треба да ис-
прати барање за согласност за издавање на одобрение. 

 
Член 16 

(1) Кон барањето од член 15 став (3) на овој правил-
ник органот за одобрување треба да приложи докумен-
ти што содржат: 

- причини, поради кои предметната технологија или 
техничкото решение го оневозможуваат возилото, со-
ставниот дел или самостојната техничка единица да би-
де сообразна со условите на една или повеќе соодветни 
поединечни технички спецификации во рамките на ЕУ 
одобрувањето на возило. 

- опис на подрачјата за безбедност и зачувување на 
животната средина, кои ги засега отстапувањето од 
претходната алинеја, и усвоените мерки, 

- опис на испитувањата и нивните резултати, кои 
покажуваат барем исто ниво на безбедност и заштита 
на животната средина, што ги определуваат условите 
на една или повеќе соодветни поединечни технички 
спецификации, 

- доколку има потреба, за предложи промени и до-
полнувања од соодветната поединечна директива, од-
носно предлози за нови поединечни технички специ-
фикации. 

(2) Ако Комисијата го усвои барањето, органот за 
одобрување може да издаде одобрение. Во таков слу-
чај, во одлуката истовремено се определува дали треба 
да се ограничи важењето на одобрението, кое не треба 
да биде пократко од 36 месеци. 

  
Член 17 

По прилагодувањето на соодветните поединечни 
технички спецификации кон техничкиот напредок, та-
ка да возилото, составниот дел или самостојната тех-
ничка единица за кои било издадено одобрение според 
одредбите од член 15 на овој правилник, соодветствува 
на поединечните технички спецификации, органот за 
одобрување го менува таквото одобрение во одобрение 
согласно член 7 на овој правилник и притоа дозволува 
потребен претходен период, за да може производите-
лот да ги промени ознаките на одобрение на возилото, 
системите, самостојни технички единици и составни 
делови. Тоа вклучува и бришење на евентуалните по-
викувања за ограничувања или исклучоци. 

 
Член 18 

Одобренијата издадени согласно членовите од 14 
до 16 на овој правилник, чии форми и содржини се да-
дени во Прилогот III на овој правилник, не треба да го 
содржат насловот “ЕУ одобрение на возило”, освен во 
случај, наведен во член 16 од овој правилник, кога Ко-
мисијата го одобрила барањето. 

 
Член 19 

(1) По исклучок од член 13 на овој правилник може, 
во рамките на квантитативните ограничувања дадени 
во Прилогот VIII кој е составен дел на овој правилник, 
да бидат пуштени на пазар, односно да се стават во 
употреба возила, кои се сообразни со одобрениот тип 
на возило, чие одобрение не е веќе важечко (возила од 
заклучување на серија).  

(2) Исклучокот од став (1) на овој член важи во пер-
иод од 12 месеца од престанување на важноста на одо-
брението и само за возила кои биле одобрени во Репуб-
лика Македонија. 

(3) Одредбите од ставовите (1) и (2) од овој член се 
применуваат и за возилата кои биле одобрени на тери-
торијата на Европската Унија и имале важечка ЕУ по-
тврда за сообразност што била издадена, кога одобре-
нието од предметниот тип на возило сеуште било ва-
жечко, а не било регистрирано или ставено во употре-
ба, пред да престане да важи предметното одобрение. 

(4) При примена на одредбите од ставовите (1) и (2) 
од овој член производителот, за еден или за повеќе ти-
пови на возила од одредена категорија, треба, до орга-
нот за одобрување да достави барање за ставање во 
употреба на таков вид на возило. Во барањето треба да 
ги определи техничките, односно економските причи-
ни на кои се заснова истото. 

(5) Барањето од став (4) на овој член се доставува и 
до органот за одобрување на секоја држава членка. 

(6) Органот за одобрување по приемот на барање 
согласно ставот (5) на овој член, во рок од три месеци, 
одлучува за тоа дали и колку возила од предметниот 
тип ќе одобри за пуштање на пазар на територијата на 
Република Македонија. 
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V. СООБРАЗНОСТ НА ПРОИЗВОДНИТЕ  
ПОСТАПКИ 

 
Член 20 

(1) Органот за одобрување треба во постапката за 
издавање на одобрение согласно член 7 став 1 на овој 
правилник, да спроведе соодветни мерки во согласност 
со Прилогот VI кој е составен дел на овој правилник, а 
по потреба и во соработка со органите за одобрување 
од другите држави, да обезбеди, производните постап-
ки за возилата, системите, самостојните технички еди-
ници или составните делови, да обезбедат сообразност 
со одобрениот тип. 

(2) Органот за одобрување треба, по издавањето на 
одобрението на тип на возило, да ги спроведе потреб-
ните мерки согласно со Прилогот VI од овој правил-
ник, по потреба и во соработка со органите за одобру-
вање на другите држави, кои издале одобрение на вгра-
дени системи, самостојни технички единици или со-
ставни делови за тој тип на возило и да обезбеди и 
спроведе производна постапка со која трајно ќе обезбе-
ди сообразност со одобрениот тип. 

 
VI. СООБРАЗНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕ 

 
Член 21 

(1) За секое изработено возило, односно секој изра-
ботен систем, составен дел или самостојна техничка 
единица, производителот е одговорен за сообразноста 
со одобрениот тип. 

(2) Производителот треба да овозможи надзор над 
одобрениот тип возило, систем, составен дел и само-
стојна техничка единица. 

 
Член 22 

(1) Несообразност со одобрениот тип постои кога 
се утврдени отстапувања од податоците во одобрение-
то, односно во  информацониот пакет. Возилото не е 
несообразно со одобрениот тип кога отстапувањата се 
во границите, кои ги дозволуваат соодветните технич-
ки спецификации. 

(2) Доколку органот за одобрување утврди дека вози-
лото, системот, составниот дел или самостојната технич-
ка единица, кои имаат потврда за сообразност или носат 
ознака за одобрение, не се сообразни со одобрениот тип, 
на производителот му одредува мерка за сообразување 
на производството на возилото, составните делови или 
самостојните технички единици со одобрениот тип. 

(3) Ако се утврди несообразност со одобрениот тип 
заради отстапувања од податоците од одобрението од-
носно информациониот пакет, органот за одобрување 
може привремено да го одземе одобрението, и да наве-
де во што е дадената несообразност и да определи рок 
за отстранување на несообразноста. Ако производите-
лот во дадениот рок не ги отстрани недостатоците, ор-
ганот за одобрување го одзема одбрението. 

 
Член 23 

(1) Секој имател на одобрение треба да го извести 
органот за одобрување за конечниот престанок на про-
изводството, односно за секоја промена на податоци во 
информациониот пакет. Ако ги промени податоците 
наведени во информациониот пакет, производителот 
треба да ја приложи променета страна од информацио-
ниот пакет до органот за одобрување, од која јасно мо-
же да се види видот на промената и датумот на повтор-
ното издавање. Референтната бројка на информациони-
от документ треба да се промени, ако промената на по-

датоците во неа бараат или наложуваат промена на ед-
на или повеќе записи наведени во потврдата за соо-
бразност согласно Прилогот IV дел А од овој правил-
ник со исклучок на точката 19.1 и точките 45 до 51. 

(2) Доколку органот за одобрување процени дека 
извршените промени не се такви да наложуваат проме-
на на постојното одобрение или издавање на ново, за 
тоа го известува производителот. Ако органот за одо-
брување утврди дека заради промените на податоците 
во информациониот документ е потребна нова провер-
ка или нови испитувања, за тоа го известува произво-
дителот и ги превзема потребните дејствија. 

(3) Со престанокот на производството, органот за 
одобрување го одзема издаденото одобрение. 

 
VII. ТЕХНИЧКИ СЛУЖБИ 

 
Член 24 

(1) Техничките служби извршуваат или контроли-
раат испитувања потребни за одобрување или за инс-
пекции утврдени во овој правилник или регулативен 
акт наведен во Прилог I на овој правилник, освен каде 
што алтернативните постапки се посебно дозволени. 
Техничките служби не може да вршат испитувања или 
инспекции за кои не се овластени.  

(2) Техничките служби треба да покажат соодветни 
вештини, специфични технички знаења и докажано 
искуство во специфичните области опфатени со овој 
правилник и регулативните акти од Прилог I од овој 
правилник. 

(3) Техничка служба што извршува работи согласно 
Прилог I од овој правилник во постапките за одобрува-
ње на тип возило треба да располага со простор, опрема 
и уреди за да врши преглед на деловите и системите на 
возилото, за да се верификува, дека возилото(ата) е/се 
изработени во согласност со соодветните податоци кои 
се содржат во автентичниот информационен пакет во 
врска со ЕУ-одобренијата, потоа ќе врши проверки на 
инсталирањето во однос на самостојните технички еди-
ници, каде што е применливо. Кадарот на таквата тех-
ничка служба треба да располага со темелни познавања 
на системите за одобрување на возилата, со соодветни 
вештини, специфични технички знаења и да има дока-
жано искуство во областа на прегледите за одобрување 
на типови возила. Кадарот треба посебно да има специ-
фични технички знаења за функционирањето и докажа-
ни искуства во прегледите и проверките на системите, 
деловите и самостојните технички единици кај возилата.  

(4) Техничка служба што извршува работи во по-
стапката на национално одобрување на тип на мали се-
рии, возила од заклучна серија и возила, системи, со-
ставни делови или самостојни технички едниници 
изработени според посебни технологии или начела, 
согласно член 14 и член 19 од овој правилник и, треба 
да располага со соодветен простор, опрема уреди и ка-
дар и да покаже соодветни вештини, специфични тех-
нички знаења и докажано специфично искуство. Про-
сторот, опремата и уредите и кадарот со своите специ-
фични вештини, знаења во специфичните области и до-
кажаното искуство, треба да овозможуваат инженери-
ски испитувања, инженериски оценки, пресметки, 
спроведување на алтернативни виртуелни постапки на 
испитување со цел да се обезбеди соодветно ниво на 
безбедност на патиштата и заштита на животната сре-
дина, што е во најголем можен степен еквивалентно на 
одредбите од Прилог I од овој правилник.  
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(5) Техничка служба од ставот (3) и ставот (4) од 
овој член треба да располага со најмалку пет лица во 
редовен работен однос со високо образование (Машин-
ски факултет, од кои најмалку три од насока моторни 
возила) со најмалку пет години работно искуство во 
струката.    

(6) Техничка служба што извршува работи по оддел-
ни технички спецификации од Прилог I на овој правил-
ник треба да располагаат со соодветни просторни усло-
ви, опрема, уреди и кадар. Просторот, опремата и уреди-
те треба да се во склад со техничките барања од оддел-
ните технички спецификации. Кадарот по број, состав, 
знаење и искуство треба да располага со неопходните 
специфични знаења, како и со докажано искуство во 
специфичната област која произлегува од соодветниот 
регулативени акт од Прилог I на овој правилник. 

(7) Техничките служби треба дополнително да се 
сообразени на  стандардот МКС EN-ISO/IEC 17025.  

(8) Производителот може да биде овластен како тех-
ничка служба, само ако тоа изричито е дозволено со пое-
динечна техничка спецификација. Техничката служба 
може да употребува и туѓа опрема доколку тоа го одо-
бри органот за одобрување. 

 
Член 25 

(1) Оспособеноста за вршење на работите од член 
24 на овој правилник се проверува преку постапка за 
акредитација. 

(2) Акредитација од ставот (1) на овој член се врши 
во согласност со одредбите од правилникот за одобру-
вање на нови моторни и приклучни возила и системи-
те, составните делови и самостојните технички едини-
ци наменети за таквите возила од Прилог V додаток 2 
од овој правилник. Повторна оценка се прави по најм-
ногу три години. 

(3) Оценувачкиот извештај се доставува до Комиси-
јата на нејзино барање.  

(4) Производителот овластен за техничка служба, 
треба да биде во согласност со релевантните одредби 
од овој член.  

 
Член 26 

(1) Постапката за овластување започнува со барање 
од акредитирана техничка служба до Министерството 
за економија.  

(2) Министерот за економија со решение ја овласту-
ва техничката служба на предлог на органот на одобру-
вање, а врз основа на акредитација од органот за оцен-
ка на компетентност. Решението се издава во областа 
за која важи акредитацијата 

(3) Овластената техничка служба треба трајно да ги 
исполнува условите од акредитацијата.  

(4) На предлог на органот за одобрување, министе-
рот за економија може да го одземе овластувањето на 
техничката служба во случаите наведени во членот 60 
до Законот за возила. 

(5) Министерството за економија ја известува Ко-
мисијата за името, адресата, електронската адреса, од-
говорните лица и категоријата на активности на секоја 
техничка служба и ја известува Комисијата за сите по-
натамошни промени на тие податоци. Во известување-
то се наведува според кои регулативни акти се назначе-
ни техничките служби. 

(6) Техничката служба може да извршува дејности 
за целите на одобрувањето, само ако претходно е изве-
стена од Комисијата. 

(7) Министерството за економија може да овласти и 
да извести за технички служби од други држави-член-
ки независно од категоријата на дејноста што тие тех-
нички служби ја извршуваат.  

VIII. ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ СПОРЕД  
СОДРЖИНСКИ ИСТОВЕТНИ ПРОПИСИ 

 
Член 27 

Органот за одобрување може на барање на произво-
дителот да издаде одобрение согласно “Договорот за 
донесување на униформни технички прописи за вози-
лата на тркала, опремата и деловите кои можат да се 
вградат и/или да се користат на возила на тркала, како 
и за условите за реципрочно признавање на одобрени-
јата издадени на база на тие прописи” на Економската 
комисија за Европа на Обединетите Нации. 

 
IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 28 

(1) Одобренијата на возилата односно нивните си-
стеми, самостојни технички единици и составни дело-
ви издадени врз основа на прописот од членот 29 на 
овој правилник остануваат во важност се додека ги ис-
полнуваат барањата на поединечните технички специ-
фикации дадени во списокот на техничките специфика-
ции од членот 5 на овој правилник. 

(2) Возилата, како и составните делови и самостој-
ни технички единици за тие возила пуштени на пазар и 
ставени во употреба врз основа на одобренијата од став 
(1) на овој член, може да се користат без временско 
ограничување.  

 
Член 29 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престануваат да важат одредбите во деловите што се 
однесуваат на одобрување на тип на возила од катего-
рија L, нивните системи, составни делови и самостојни 
технички единици,  од Правилникот за пуштање на па-
зар и ставање во употреба на моторни возила, приклуч-
ни возила, опрема и делови кои можат да се вградат 
и/или да се користат на нив („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 134/2006, 9/2007, 156/2007, 
42/2008 и 23/2008). 

  
Член 30 

(1) Одредбите на член 10, член 14 став (2), член 15 
став (3), член 16, член 18, член 19 став (2), став (4) и 
став (5) и член 26, став (5), став (6) и став (7) од овој 
правилник ќе се применуваат со денот на пристапува-
ње на Република Македонија во Европската унија. 

(2) Зборот „ЕУ” во текстот на овој правилник ќе се 
применува со денот на пристапување на Република Ма-
кедонија во Европската унија. 

(3) По пристапувањето на Република Македонија во 
Европската унија, или со влегувањето во сила на дого-
вор за оцена на сообразност со Европската заедница во 
член 20 од овој правилник, изразот „држави” ќе значи 
„држави членки на Европската унија”.   

(4) Во Прилогот III од овој правилник зборовите 
“согласно Директивата 2002/24” ќе се применуваат со 
денот на пристапување на Република Македонија во 
Европската унија. 

 
Член 31 

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

 
  Бр. 25-2103/4      

30 септември 2009 година              Министер, 
       Скопје                        Фатмир Бесими, с.р. 
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2554. 
Врз основа на член 11 став (1) алинеја 2 и член 67, 

став (2) од Законот за возила („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.140/2008), министерот за еко-
номија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ЗА ИДЕНТИФИКАЦИ-
ЈА И ОЦЕНА НА ТЕХНИЧКАТА СОСТОЈБА НА 

ВОЗИЛАТА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Предмет на правилникот 

 
Со овој правилник се пропишуваат поблиските кри-

териуми за просторните услови, опремата, уредите и 
кадрите кои треба да ги исполнат правните лица кои ги 
извршуваат постапките за идентификација и идентифи-
кација и оцена на техничката состојба на возилата, по-
стапките за извршување на работите на идентификаци-
ја и идентификација и оцена на техничката состојба на 
возилата, начинот и постапката за донесување и одзе-
мање на решението за овластување на правното лице за 
технички преглед за вршење на идентификација и 
идентификација и оцена на техничката состојба на во-
зилата, групите на категории возила за кои се издава 
овластување за идентификација и идентификација и 
оцена на техничката состојба на возилата, формата и 
содржината на согласноста за регистрација, начинот и 
постапката на полагање на стручниот испит, формата и 
содржината на образецот на потврдата за положен ис-
пит, начинот на работа на комисијата за спроведување 
на стручниот испит, програмата за полагање на струч-
ниот испит, како и начинот на водење на евиденција за 
спроведените стручни испити. 

 
Член 2 

Дефиниции 
 
Одделни изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значење: 
„Идентификација” е постапка во која се утврдува 

истоветноста на возилото и неговите основни технички 
податоци со помош на приложената документација 
и/или со проверка на податоците во регистарот на по-
датоци на возила. 

„Оцена на техничката состојба на возилото” е по-
стапка во која визуелно се проверува неговата целос-
ност и способност за безбедно возење во сообраќајот 
на патиштата, односно за безбедна работа при извршу-
вањето на земјоделски и шумски работи, како и про-
верка дали возилото не било преправено, односно по-
правано во согласност со член 19 од Законот за возила. 

 
Член 3 

Област на примена на идентификацијата 
 
Постапката за идентификација на возилата се спро-

ведува во рокови и за возила утврдени со член 24 од 
Законот за возила. 

 
Член 4 

Област на примена на идентификација и оцена на 
техничка состојба на возилото 

 
(1) Постапката за идентификација и оцена на тех-

ничката состојба на возилата се спроведува за нови во-
зила за кои типот е одобрен во согласност со хармони-

зираните прописи за ЕУ одобрување на тип, како и за 
возило за кое типот е одобрен во Република Македони-
ја, а за конкретното возило странката нема обезбедено 
потврда за сообразеност издадена од застапникот на 
производителот во Република Македонија. 

(2) Постапката од ставот (1) на овој член може да се 
спроведе само ако техничките барања врз основа на 
кои е добиено ЕУ одобрување на тип, односно одобру-
вање на типот во Република Македонија, се најмалку 
на  нивото на техничките барања кои се во примена за 
соодветното возило.   

(3) Листата на техничките спецификации, еквива-
лентните со нив правилници на ECE за возилата, во по-
стапката за идентификација и оцена на техничката со-
стојба, како и временскиот период за нивна примена е 
дадена во Прилог 1, кој е составен дел на овој правил-
ник. 

(4) Во случај кога во постапката на идентификација 
и оцена на техничката состојба се утврди дека возилото 
е преправено или поправено, постапката се прекинува, 
а одобрувањето на возилото, согласно одредбите од 
член 57 став (1) алинеја 3 од Законот за возила може да 
продолжи кај техничката служба. 

 
II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА СОГЛАСНОСТА  

ЗА РЕГИСТРАЦИЈА 
 

Член 5 
Согласност за регистрација 

 
(1) При позитивно извршена постапка за идентифи-

кација или позитивно извршена постапка за идентифи-
кација и оцена на техничката состојба за возилото се 
издава Согласност за регистрација.  

(2) Во случај кога во возилото од страна на произ-
водителот е вграден уред (систем) за погон со гасно го-
риво, во Согласноста за регистрација задолжително се 
внесуваат ознаките за одобрување на компонентите 
(системите, составните делови и самостојните технич-
ки единици) на уредот за погон на возилото со гасно 
гориво. 

(3) Формата и содржината на Согласноста за реги-
страција за возилата од категориите M,N,O и L е даде-
на во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.  

(4) Формата и содржината на Согласноста за реги-
страција за земјоделски и шумски трактори е дадена во 
Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.  

 
III. ГРУПИ НА КАТЕГОРИИ НА ВОЗИЛА 

 
Член 6 

Групи на категории на возила 
 
(1) Постапката за идентификација и постапката за 

идентификација и оцена на техничката состојба на во-
зилата, за поедини групи на категории возила во име на 
органот за одобрување, ги спроведува правно лице за 
технички преглед врз основа на посебно овластување 
или техничка служба. 

(2) Групите на категории возила за кои може да се 
овласти правното лице за технички преглед, за вршење 
работи во постапките на идентификација и идентифи-
кација и оцена на техничката состојба на возилата се 
утврдени во Правилникот за начинот и постапката за 
донесување и одземање на решението за овластување 
на правното лице за технички преглед на возила и за 
групи на категории на возила за кои се издава овласту-
вање за технички преглед на возила („Службен весник 
на Република Македонија” број 82/2009). 
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(3) Овластувањето за идентификација и идентифи-
кација и оцена на техничката состојба на возилата се 
доделува за една или повеќе категории на возила, но 
само во рамките на категориите на возила за кои важи 
овластувањето што го има правното лице за вршење на 
технички преглед на возилата. 

(4) Техничката служба извршува и задачи на иден-
тификација и идентификација и оцена на техничката 
состојба за возилата за кои е овластена како техничка 
служба. 

 
IV. ПОСТАПКИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ 
НА ИДЕТИФИКАЦИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА И 

ОЦЕНА НА ТЕХНИЧКАТА СОСТОЈБА 
 

Член 7 
Тек на постапката за идентификација 

 
Постапката за идентификација се состои од: 
1. Прием на барањето поднесено согласно одредби-

те од член 23 став (1) од Законот за возила; 
2. Преглед на доставената документација за постап-

ката за идентификација; 
3. Обработка на податоците за изработка на Соглас-

ност за регистрација; 
4. Изготвување на Согласност за регистрација или 

писмо за одбивање и 
5. Архивирање на документацијата, внесување на 

податоците во евиденцијата и нивно испраќање до ор-
ганот за одобрување. 

 
Член 8 

Прием на барањето и документи за постапката за 
идентификација 

 
Постапката за идентификација започнува со прием 

на барањето и проверка на комплетноста на документа-
цијата која ја доставува барателот, а која се состои од:  

1. Фотокопија од претходната сообраќајна дозвола 
со оригинал за увид (за возилата што претходно биле 
регистрирани); 

2. Фотокопија од потврдата за сообразеност за ЕУ 
одобрување на возилото - Certificate of conformity, из-
даден од непосредниот производител на возилото (во 
понатамошниот текст: СОС) за ново возило со ориги-
нал за увид, односно СОС за половно возило (доколку 
со таквото возило е издаден), со оригинал за увид или 
се доставуваат други документи или други докази (по-
себно ако се работи за возило кое што не е наменето за 
европскиот пазар или за возило што не е изработено 
според хармонизираните европски прописи)  од кои е 
можно да се земат валидни податоци за идентификаци-
ја на возилото кои се потребни за изведување на по-
стапката за идентификација и изготвување на Соглас-
ност за регистрација и 

3. Доказ за исполнување на условите од член 3 став 
(4) на овој правилник, издаден од органот на државната 
управа надлежен за вршење на работите од областа на 
внатрешните работи. 

 
Член 9 

Преглед на доставената документација  
за постапката за идентификација 

 
(1) Со прегледот на документацијата се врши про-

верка на нејзината оригиналност и се врши оцена дали 
доставените документи содржат доволно јасни подато-
ци врз основа на кои може да се изготви Согласноста 
за регистрација. 

(2) Во Согласноста за регистрација одделни подато-
ци се пополнуваат користејќи ги расположивите пода-
тоци од сообраќајната дозвола, вклучувајќи ги евиден-
тираните промени. 

(3) Доколку во доставената документација нема до-
волно податоци за идентификација на возилото за изго-
твување на Согласноста за регистрација, барателот тре-
ба да достави дополнителни документи од кои може да 
се утврдат податоците кои се потребни во постапката. 

(4) Во случај кога се работи за возила од став (3) од 
овој член, кога за таквото возило од страна на органот 
за одобрување е издадено одобрение за тип возило, 
идентификацијата се извршува со користење на пода-
тоци од Регистарот за возила. 

(5) Доколку постапката на идентификација се одви-
ва врз основа на ЕУ потврда за сообразност (COC до-
кумент), податоците за возилото потребни за согласно-
ста за регистрација се превземаат од COC документот. 

(6) За внесување на ознаките за одобрување на ком-
понентите (системите, составните делови и самостојни-
те технички единици) на уредот за погон со гасно гори-
во во согласноста за регистрација се користи оригинал-
на документација од производителот на возилото во 
која се наведени податоци за гасниот уред. 

(7) За комплетирање на податоците потребни за из-
готвување на согласноста за регистрација овластеното 
правно лице за водење на постапката може да користи 
податоци од производителот обезбедени преку интер-
нет или на друг начин. 

(8) Во посебни случаи постапката за идентификаци-
ја може да се изведе и да се издаде Согласност за реги-
страција и кога за возилото не можат да се обезбедат 
еден или повеќе податоци, но таквите податоци не мо-
жат да се однесуваат на: марка, комерцијална ознака на 
возилото, бројот на шасијата (идентификациониот 
број), категорија и вид на возилото, број на оски, за-
фатнина и силина на моторот и број на седишта (озна-
ки на податоците во согласноста за регистрација: D.1; 
D.3; E; P.1, P.2 и S.1). Во рубриките на Согласноста за 
регистрација за податоците кои не може да се обезбе-
дат се внесува текст: „Непознато”. 

 
Член 10 

Тек на постапката за идентификација и оцена на 
техничката состојба 

 
Постапката за идентификација и оцена на техничка-

та состојба се состои од: 
1. Прием на барањето; 
2. Преглед на доставената документација и вршење 

на идентификација на возилото преку доставените до-
кументи; 

3. Вршење на идентификација на возилото преку 
преглед на истото; 

4. Обработка на податоците за изготвување на Сог-
ласност за регистрација; 

5. Изработка на Согласност за регистрација или 
писмо за одбивање; и 

6. Архивирање на документацјата и внесување на 
податоците во евиденцијата и нивно испраќање до ор-
ганот за одобрување. 

 
Член 11 

Прием на барањето и документи за постапката за 
идентификација и оцена на техничката состојба 

 
Постапката за идентификација и оцена на техничка-

та состојба започнува со прием на барањето и проверка 
на комплетноста на документацијата која ја доставува 
барателот, а која се состои од:  
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1. Фотокопија од претходната сообраќајна дозвола 
со оригинал за увид (за половните возила) и 

2. Фотокопија од потврдата за сообразеност за ЕУ 
одобрување на возилото - Certificate of conformity, из-
даден од непосредниот производител на возилото (во 
понатамошниот текст: СОС) за ново возило, а исто та-
ка и СОС документ за половно возило (доколку со та-
квото возило е издаден), со оригинал за увид или  се 
доставуваат други документи од кои може сигурно да 
се утврди дека конкретното возило како тип, варијанта 
и изведба е опфатено во Регистарот за возила на Репуб-
лика Македонија, односно дека органот за одобрување 
има издадено сеуште важечко одобрение за таквиот 
тип, варијанта и изведба на возило. 

 
Член 12 

Преглед на доставената документација во постапка-
та за идентификација и оцена на техничката состојба 

 
(1) Со прегледот на документацијата за возилото се 

врши оцена дали врз нејзина основа може со сигурност 
да се утврди дека конкретното возило спаѓа во возилата 
опфатени во член 4 ставови (1) и (2) од овој правилник.   

(2) Доколку возилото не спаѓа во возилата опфате-
ни со членот 4 ставови (1) и (2) од овој правилник, по-
стапката за идентификација и оцена на техничката со-
стојба се прекинува. 

   
Член 13 

Преглед на возилото во постапката на идентифика-
ција и оцена на техничката состојба 

 
(1) Прегледот на возилото опфаќа активности со 

кои се постигнува сигурна идентификација и убеденост 
дека сите делови, уреди и самостојни технички едини-
ци  од возилото одговараат на состојбата во која истото 
било произведено.  

(2) Со прегледот од став (1) на овој член се утврду-
ва дали на возилото се вршени некои од евидентирани-
те промени на возилото опфатени во членовите 19 и 54 
од Законот за возила.  

(3) Податоците во идентификационен број на вози-
лото (VIN ознаката) за возилото треба да бидат иден-
тични со податоците од Регистарот за возила, во случај 
на возило чиј тип, варијанта и изведба се одобрени во 
Република Македонија. За возилата кои се одобрени 
согласно хармонизираните прописи за ЕУ одобрување, 
споредбата се прави со СОС (за новите возила), однос-
но со СОС и сообраќајната дозвола (за половните вози-
ла). На задолжителната таблица од возилото се прове-
руваат податоци за идентификација како што се: произ-
водител, број на ЕУ одобрение (доколку постои), иден-
тификационен број на возилото, најголема дозволена 
маса, дозволено оптоварување по оски и слично.  

(4) Доколку со прегледот од став (1) на овој член се 
утврди дека возилото има вграден уред за погон со гас-
но гориво, врз основа на податоците во регистерот, од-
носно во COC - документот се проверува дали типот на 
возилото, варијантата и изведбата се одобрени заедно 
со таквиот уред. 

(5) Доколку возилото за кое се води постапката за 
идентификација и оцена на техничката состојба, по ос-
нова на одобрен тип во Република Македонија, има 
вградено уред за погон со гасно гориво, а истиот тип, 
варијанта и изведба не е одобрен во Република Маке-
донија со вграден таков уред, постапката се прекинува.   

(6) Доколку возилото за кое се води постапката за 
идентификација и оцена на техничката состојба, по ос-
нова на тип одобрен во согласност со хармонизираните 

прописи за ЕУ одобрување, има вградено уред за погон 
со гасно гориво, а истиот тип, варијанта и изведба не е 
одобрен во согласност со хармонизираните прописи за 
ЕУ одобрување на тип со вграден таков уред, постапка-
та се прекинува.   

(7) Доколку при оцена на техничката состојба на 
возилото се воочат евидентирани промени на возилото, 
согласно став (2) од овој член, кои отстапуваат од дек-
ларираните податоци во документите за идентифика-
ција, односно во Регистерот, постапката се прекинува. 

 
Член 14 

Обработка на податоците и изготвување  
на Согласност за регистрација 

 
(1) Врз основа на спроведените постапки од членовите 

12 и 13 од овој правилник, субјектите од член 6 став (1) на 
овој правилник, во случај на позитивен наод од COC, од-
носно од Регистерот за возила, преземаат податоци по-
требни за изготвување на Согласноста за регистрација.  

(2) Во случај кога во возилото е вграден уред (си-
стем) за погон со гасно гориво, а возилото како тип, ва-
ријанта и изведба е одобрено во Република Македонија 
или е одобрено во согласност со хармонизираните про-
писи за ЕУ одобрување, со таков уред, во согласноста 
за регистрација задолжително се внесуваат и ознаките 
за одобрување на компонентите (системите, составните 
делови и самостојните технички единици) на уредот за 
погон на возилото со гасно гориво. Ознаките се превзе-
маат непосредно од возилото за компонентите наведе-
ни во согласноста за регистрација. 

(3) Во случај на негативен исход од постапката за 
идентификација и оцена на техничката состојба на во-
зилото, овластеното правно лице на странката и издава 
писмо за одбивање. 

 
Член 15 

Водење на евиденција 
 
За секоја извршена постапка на идентификација и 

идентификација и оцена на техничката состојба се из-
готвува предмет кој ги содржи следните списи:  

1. Барање за отворање на постапката; 
2. Фотокопија од претходна сообраќајна дозвола (за 

половно возило); 
3. Фотокопија од другите документи кои што се ко-

ристени во постапките; 
4. Фотографии за возилото за постапката на иденти-

фикација и оцена на техничката состојба на возилото 
(кои можат да се чуваат во електронска форма); 

5. Фотокопија од Согласноста за регистрација (до-
колку е издадена), односно од писмото за одбивање 
(доколку постапката е прекината); и 

6. Други документи користени во постапката. 
 

V. УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ 
ПРАВНИТЕ ЛИЦА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД КОИ 
ПОСЕБНО СЕ ОВЛАСТЕНИ ДА ВРШАТ РАБОТИ ЗА 
ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОЦЕ-
НА НА ТЕХНИЧКАТА СОСТОЈБА НА ВОЗИЛАТА 

 
Член 16 
Услови 

 
Овластеното правно лице за идентификација и за 

идентификација и оцена на техничката состојба на во-
зилото за секое место на кое врши идентификација и 
оцена на техничката состојба, поради обезбедување на 
услови за вршење на работите треба да има: 
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1. Соодветен затворен работен простор во кој може 
да се вршат прегледите на возилата, а кој треба да ги 
задоволи условите во врска со надворешните димензии 
на возилата и во кој е овозможено непречено работење 
и вршење преглед на возилата и другите стручни и тех-
нички работи согласно постапката; 

2. Канцелариски простор кој треба да биде одделен 
од просторот за вршење на преглед на возилата, соод-
ветно опремен за водење на евиденција и архивирање 
на документацијата; 

3. Соодветна информатичка опрема; и 
4. Имплементирани внатрешни процедури за обез-

бедување квалитет во постапките на работа. 
5. Овластеното правно лице за извршување на по-

стапките на идентификација и идентификација и оцена 
на техничката состојба на возилата е независно и не-
пристрасно во однос на субјектите кои се непосредно 
или посредно поврзани со производите на кои се врши 
постапката. 

6. Овластеното правно лице за извршување на по-
стапките на идентификација и идентификација и оцена 
на техничката состојба на возилата обезбедува доверли-
вост во работата и одговорност за извршената работа. 

7. Овластеното правно лице за вршење на работите 
во постапките за идентификација и идентификација и 
оцена на техничката состојба на возилата треба трајно 
да ги исполнува условите пропишани со одредбите на 
Законот за возила и овој правилник. 

 
Член 17 

Процедури за обезбедување квалитет во постапките 
за работа 

 
(1) Овластеното правно лице за извршување на по-

стапките на идентификација и идентификација и оцена 
на техничката состојба на возилата изготвува детален 
опис за изведување на секоја од постапките и обезбеду-
ва упатство за работите опфатени во постапките. 

(2) Овластеното правно лице за извршување на по-
стапките на идентификација и идентификација и оцена 
на техничката состојба на возилата обезбедува редовна 
внатрешна контрола на работењето на секој извршител 
најмалку двапати годишно, кој опфаќа постапка на 
преглед на работењето на документацијата, по потреба 
на возилото и ги анализира приговорите и можните 
жалби. 

 (3) Врз основа на спроведената внатрешна контро-
ла, овластеното правно лице презема корективни мерки 
и го следи нивното извршување. 

(4) За внатрешната контрола, овластеното правно 
лице води евиденција која е достапна на органите над-
лежни за предметната област. 

 
Член 18 

Стручен кадар 
 
Правните лица за технички преглед кои вршат 

идентификација и идентификација и оцена на технич-
ката состојба треба да располагаат со соодветен стру-
чен кадар со следните квалификации: 

1. За секое испитно место по најмалку еден дипло-
миран машински инженер за вршење на стручни и тех-
нички работи во постапката и 

2. Најмалку еден дипломиран машински, сообраќа-
ен или електро-техничар за помагање при прегледот и 
вршење на административни работи. 

VI. СТРУЧЕН ИСПИТ, ПОЛАГАЊЕ, ПРОГРАМА  
И ЕВИДЕНЦИЈА 

 
Член  19 

Стручен испит 
 
(1) Кандидатите за извршување на работите во 

правните лица за технички преглед кои вршат иденти-
фикација и идентификација и оцена на техничката со-
стојба на возилата, треба да положат стручен испит за 
оспособеност.  

(2) Стручниот испит од став (1) на овој член се по-
лага пред комисија формирана од министерот за еконо-
мија која е составена од претседател и два члена.  

 
Член  20 

Начин и постапка на полагање на стручниот испит 
 
(1) Пријавувањето за полагање стручен испит за вр-

шење на работите во постапите на идентификација и 
идентификација и оцена на техничката состојба на во-
зилото се врши со поднесување на пријава до Мини-
стерството за економија најдоцна седум дена пред де-
нот на одржување на испитот. 

(2) Пријавата од став (1) на овој член ги содржи 
следните податоци: име и презиме на кандидатот, да-
тум и место на раѓање, адреса на живеалиште или пре-
стојувалиште, број на лична карта, матичен број и вид 
и степен на стручна подготовка за што со постапката 
на пријавување доставува и докази. Во пријавата се на-
ведуваат групите на категории возила, при што прија-
вувањето може да се изврши за една и повеќе групи на 
категории возила утврдени во член 6 став (2) од овој 
правилник. 

(3) Испитот за стручен работник за вршење на ра-
ботите во постапките на идентификација и идентифи-
кација и оцена на техничката состојба на возилото се 
одржува најмалку двапати годишно. Датумот на одр-
жување на испитот се објавува на огласна табла и на 
веб страната на Министерството за економија. 

(4) Пред почетокот на полагањето на испитот, ко-
мисијата го проверува и го утврдува идентитетот на 
кандидатите преку проверка на документите за иденти-
фикација и проверува дали во пријавата се наведени 
сите податоци од став (2) од овој член.  

(5) Испитот за вршење на работите во постапките 
на идентификација и идентификација и оцена на тех-
ничката состојба на возилата опфаќа проверка на знае-
њето по прашања содржани во програмата од член 21 
од овој правилник и се полага во два дела. 

(6) Првиот дел од испитот е писмен и опфаќа праша-
ња од областа на материјата опфатена во теоретскиот 
дел од програмата за обука за полагање на стручен ис-
пит, а вториот дел од испитот опфаќа презентирање на 
постапката од практичниот дел од програмата за обука. 

(7) Практичниот дел од испитот за спроведување на 
постапките за идентификација и идентификација и оце-
на на техничката состојба на возилата опфатени со чле-
новите од 7 до 15 од овој правилник се спроведува за 
конкретните групи на категории возила за кои кандида-
тот во пријавата има поднесено барање за полагање. 

(8) За текот на полагањето на испитот се води за-
писник кој ги содржи следните податоци: состав на ис-
питната комисија, име и презиме на кандидатот, датум 
и место на раѓање, адреса на живеалиште или престоју-
валиште, датум на полагање на испитот, прашања на 
кои одговарал кандидатот и констатација на успехот 
што го покажал на испитот со оцена „положил” или 
„не положил”. 
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(9) Записникот од став (8) на овој член го потпишува 
претседателот и сите членови на испитната комисија. 

(10) На барање на кандидатот кој го полагал испи-
тот, комисијата му дозволува увид во записникот во 
рок од 24 часа од часот на соопштување на резултатите 
од комисијата. 

(11) Стручниот кадар што еднаш го положил тео-
ретскиот дел од испитот, а не го положил практичниот 
дел од испитот може уште еднаш да го полага само 
практичниот дел од испитот. Доколку и по втор пат не 
го положи практичниот дел од испитот, при повторно 
полагање иситот го полага во целост. 

 
Член 21 

Програма за обука за полагање на стручниот испит 
 
(1) Програмата за обука за полагање на стручниот 

испит за вршител на работите во постапката на иденти-
фикација и идентификација и оцена на техничката со-
стојба на возилата ги опфаќа следните области:  

- национални и меѓународни прописи за одобрува-
ње на возилата, системите, деловите и самостојните 
технички единици за пуштање на пазар и регистрација 
на возилата; 

- прописи за димензиите, масените и осните оптова-
рувања на возилата; 

- прописи за уредите и опремата на возилата, нивна 
улога и составни делови; 

- практично спроведување на постапката на идени-
тфикација и постапката на идентификација и оцена на 
техничката состојба на возилата на реално возило од 
групите на категории на возила за кои се пријавува. 

(2) Содржината на програмата од став (1) на овој 
член е дадена во Прилог 4 кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 22 

Потврда за положен испит 
 
(1) На кандидатот кој го положил испитот му се из-

дава потврда за положен испит. 
(2) Потврдата од став (1) на овој член се издава на 

образец со формат А4 во бела боја кој е даден во При-
лог 5 кој е составен дел на овој правилник. 

(3) На образецот од став (2) на овој член, во горни-
от дел е отпечатен грбот на Република Македонија и 
текстот „Република Македонија, Министерство за еко-
номија”, потврда за положен испит, број на потврдата, 
презиме, име, датум и место на раѓање, адреса на живе-
алише или на престојувалиште, кандидатот го положи 
стручниот испит според програмата од Правилникот за 
идентификација и идентификација и оцена на технич-
ката состојба на возилата и е оспособен да ги врши ра-
ботите во постапките на идентификација и идентифи-
кација и оцена на техничката состојба на возилата во 
согласност со правилникот за следните категории вози-
ла, датум на издавање на потврдата, важност на потвр-
дата, потпис и место за печат.  

 
Член 23 

Евиденција 
 
(1) Евиденција за сите стручно оспособени лица 

кои го положиле испитот за вршител на работите во 
постапките на идентификација и идентификација и 
оцена на техничката состојба на возилата се води во 

Министерството за економија и ги содржи следните 
податоци: име и презиме, датум и место на раѓање, 
адреса на живалиште или престојувалиште, број на 
лична карта, матичен број, вид и степен на стручна 
подготовка, датум на положен испит, број и рок на ва-
жење на потврдата за стручна оспособеност. 

(2) Евиденцијата на податоците од став (1) на овој 
член се води во електронска форма. 

 
VII. ОВЛАСТУВАЊЕ И НАДЗОР 

 
Член 24 

Издавање на овластување 
 
(1) Правното лице за вршење на технички преглед 

за добивање на овластување за вршење на работите во 
постапката на идентификација и идентификација и оце-
на на техничката состојба на возилата до Министерс-
твото за економија поднесува барање за овластување за 
поедини групи на категории возила и доставува докази 
за целосна исполнетост на барањата за просторот, 
опремата и кадарот за овластување утврдени со одред-
бите на членовите 16, 17 и 18 од овој правилник. 

(2) Врз основа на приложената документација и со 
извршен непосреден увид кај барателот министерот за 
економија, согласно член 62 став (2) од Законот за во-
зила издава решение за овластување. 

(3) Во решението за овластување се наведуваат гру-
пите на категории возила за кои се однесува овластува-
њето. 

 
Член 25 

Одземање на овластување 
 
Министерот за економија може на правното лице за 

технички преглед, овластено за вршење на работите во 
постапките за идентификација и идентификација и оце-
на на техничката состојба на возилата со решение да 
му го одземе овластувањето во случаите утврдени во 
член 65 од Законот за возила. 

 
VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 26 

Одложена примена 
 
(1) Одредбите од членовите 10, 11, 12, 13, 14 и 15 ќе 

се применуваат од денот на ставање во функција на Ре-
гистерот на возила за типски одобрени возила. 

(2) Со денот на пристапувањето на Република Ма-
кедонија во Европската унија, постапката за идентифи-
кација и оцена на техничката состојба за возилата реги-
стирани во земјите членки на Европската унија ќе се 
спроведува согласно одредбите од член 23, ставови (2) 
и (3) од Законот за возила. 

 
Член 27 

Влегување во сила 
 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
    Бр. 25-8838/1  

18 септември 2009 година        Министер за економија, 
        Скопје                          Фатмир Бесими, с.р. 



Стр. 58 - Бр. 131 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 октомври 2009 
 



30 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 131 - Стр. 59 



Стр. 60 - Бр. 131 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 октомври 2009 
 



30 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 131 - Стр. 61 



Стр. 62 - Бр. 131 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 октомври 2009 
 



30 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 131 - Стр. 63 



Стр. 64 - Бр. 131 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 октомври 2009 
 



30 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 131 - Стр. 65 



Стр. 66 - Бр. 131 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 октомври 2009 
 



30 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 131 - Стр. 67 



Стр. 68 - Бр. 131 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 октомври 2009 
 



30 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 131 - Стр. 69 



Стр. 70 - Бр. 131 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 октомври 2009 
 



30 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 131 - Стр. 71 



Стр. 72 - Бр. 131 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 октомври 2009 
 



30 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 131 - Стр. 73 



Стр. 74 - Бр. 131 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 октомври 2009 
 

 



30 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 131 - Стр. 75 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

2555. 
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник  на Република Македо-
нија“ бр.79/2009), министерот за труд и социјална по-
литика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР  

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ДЕЛЧЕВО 
 
1. Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

мени и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа Делчево, број 02-717/2, 
донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на 
седницата одржана на 14.10.2009 година. 

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

 
  Бр. 10-14060/2 

27 октомври 2009 година                      Министер, 
      Скопје                                  Џељаљ Бајрами, с.р. 

____________ 
 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

2556. 
Врз основа на член 101 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 95/05, 25/07 и 7/2008), постапувајќи по барањето за 
добивање на согласност за именување на Јулијана Ан-
геловска за  Извршен директор на брокерската куќа 
Алта Виста БРОКЕР АД Скопје, Комисијата за хартии 
од вредност, на седницата одржана на ден 19.10.2009 
година, донесе  

        
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на лицето Јули-

јана Ангеловска, дипломиран економист, родена на ден 
16.06.1960 година во Скопје, за Извршен директор на 
брокерската куќа Алта Виста Брокер АД Скопје.  

2. Согласноста за именување на Јулијана Ангелов-
ска за Извршен директор на брокерската куќа Алта Ви-
ста Брокер АД Скопје се дава за период од четири го-
дини почнувајќи од 15.11.2009 година, согласно Одлу-
ката бр. 19/2009/6 од 29.05.2009 година, донесена од 
Собранието на акционери на Брокерката куќа Алта Ви-
ста Брокер  АД Скопје. 

3. Согласноста за именување на Јулијана Ангелов-
ска престанува да важи и пред истекот на рокот утвр-
ден во точка 2 на ова решение, доколку лицето од 
точка 1 на ова Решение биде разрешено од функција-
та Извршен директор на брокерската куќа Алта Виста 
Брокер АД Скопје, со денот на одземање на согласно-
ста за именување на директор од страна на Комисија-
та за хартии од вредност, и во други случаи утврдени 
со закон.   

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

 
   Бр. 07-2510/5         Комисија за хартии од вредност 

19 октомври 2009 година           Претседател, 
       Скопје            Марина Наќева Кавракова, с.р. 

_____________ 
2557. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), постапувајќи по барање-
то за добивање дозвола за работа со хартии од вред-
ност од 8.10.2009 година, Комисијата за хартии од 
вредност, на седницата одржана на ден 19.10.2009 го-
дина го донесе, следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  
НА БРОКЕР 

 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Љупка 

Грнчароска родена на ден 18.06.1979 година во Тетово. 
2. Дозволата за работење на брокер на Љупка Грн-

чароска се дава за период од пет години од денот на из-
давањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Љупка Грн-
чароска престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
   Бр. 07-2723/3         Комисија за хартии од вредност 

19 октомври 2009 година           Претседател, 
       Скопје            Марина Наќева Кавракова, с.р. 

_____________ 
 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2558. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 70/1992), на седницата одржана на 7 октомври 
2009 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на 

уставноста на член 66 став 1 алинеја 6 од Законот за 
јавното обвинителство („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.150/2007 и 111/2009). 

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

3. Стамен Филипов од Скопје на Уставниот суд на 
Република Македонија му поднесе иницијатива за по-
ведување на постапка за оценување на уставноста на 
членот од Законот означен во точката 1 од ова реше-
ние.  
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Според наводите на подносителот на иницијативата 
со оспорената законска одредба се повредувал член 8 
став 1 алинеите 3 и 4, член 9 став 2, член 13 став 1, 
член 14 став 1, член 23, член 51 и член 54 од Уставот 
на Република Македонија. Ова затоа што со неа по си-
ла на законот се ограничувало правото на едно лице да 
продолжи да ја врши својата функција и во случаи кога 
кривично дело за кое тоа лице е осудено не било во ни-
каква врска со вршењето на функцијата јавен обвини-
тел, па оттука формулацијата била непрецизна и нејас-
на и како таква не обезбедувала правна сигурност на 
граѓаните што е еден од елементите на уставниот прин-
цип на владеењето на правото. Освен тоа, во правниот 
поредок не постоело кривично дело кое некого го пра-
ви недостоен за вршење на некоја функција.  

4. Судот на седницата утврди дека во член 66 став 1 
алинеја 6 од Законот за јавното обвинителство „на јав-
ниот обвинител функцијата му престанува ако е осуден 
со правосилна судска одлука на казна затвор во траење 
од најмалку шест месеца или на пократка казна затвор 
или друга кривична санкција за кривично дело кое го 
прави недостоен за вршење на функцијата јавен обви-
нител“. 

5. Согласно членот 8 став 1 алиените 3 и 4 од Уста-
вот, темелни вредности на уставниот поредок на Ре-
публика Македонија се владеењето на правото и подел-
бата на државната власт на законодавна, извршна и 
судска.  

Согласно членот 9 од Уставот, граѓаните на Репуб-
лика Македонија се еднакви во слободите и правата не-
зависно од полот, расата, бојата на кожата, национал-
ното и социјалното потекло, политичкото и верското 
уверување, имотната и општествената положба. Граѓа-
ните пред Уставот и законите се еднакви.  

Со одредбата од членот 13 став 1 од Уставот е 
определено дека лицето обвинето за казниво дело ќе се 
смета за невино се додека неговата вина не биде утвр-
дена со правосилна судска одлука.  

Со членот 14 став 1 од Уставот е определено дека 
никој не може да биде казнет за дело кое пред да биде 
сторено не било утврдено со закон или со друг пропис 
како казниво дело и за кое не била предвидена казна. 

Според член 23 од Уставот, секој граѓанин има пра-
во да учествува во вршењето на јавни функции. 

Според членот 32 став 1 од Уставот, секој има пра-
во на работа, слободен избор на вработување, заштита 
при работењето и материјална обезбедност за време на 
привремена невработеност. Според ставот 2 на истиот 
член од Уставот, секому под еднакви услови му е до-
стапно секое работно место.  

Според член 51 од Уставот, во Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите.  

Според член 54 став 1 од Уставот, слободите и пра-
вата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат са-
мо во случаи утврдени со Уставот, а според ставот 3 на 
истиот член од Уставот, ограничувањето на слободите 

и правата не може да биде дискриминаторско по основ 
на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или 
социјално потекло, имотна или општествена положба.  

Според член 95 став 3 од Уставот, организацијата и 
работата на органите на државната управа се уредуваат 
со закон што се донесува со двотретинско мнозинство 
гласови од вкупниот број пратеници.  

Според член 96 од Уставот, органите на државната 
управа работите од својата надлежност ги вршат само-
стојно врз основа и во рамките на Уставот и законите и 
за својата работа се одговорни на Владата.  

Согласно член 106 став 1 од Уставот, Јавното обви-
нителство е единствен и самостоен државен орган кој 
ги гони сторителите на кривичните дела и на други со 
закон утврдени казниви дела и врши други работи 
утврдени со закон. 

Согласно Амандман XXX точка 1 од Уставот, Јав-
ното обвинителство ги врши своите функции врз осно-
ва на Уставот и законите и меѓународните договори ра-
тификувани во согласност со Уставот.  

Функцијата на јавното обвинителство ја вршат Јав-
ниот обвинител на Република Македонија и јавните об-
винители.  

Надлежноста, основањето, укинувањето, организа-
цијата и функционирањето на јавното обвинителство 
се уредува со закон што се донесува со двотретинско 
мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.  

Јавниот обвинител на Република Македонија го 
именува и разрешува Собранието на Република Маке-
донија за време од шест години со право на повторно 
именување.  

Јавните обвинители ги избира Советот на јавни об-
винители без ограничување на траење на мандатот.  

При изборот на јавните обвинители ќе се запази со-
одветната и правична застапеност на граѓаните кои 
припаѓаат на сите заедници.  

За разрешување на јавните обвинители одлучува 
Советот.  

Надлежноста, составот и структурата на Советот, 
мандатот на неговите членови, како и основите и по-
стапката за разрешување на член на Советот се уредува 
со закон.  

Основите и постапката за престанок и разрешување 
на Јавниот обвинител на Република Македонија и јав-
ните обвинители се уредува со закон. 

Со Законот за јавното обвинителство се уредуваат 
надлежноста, основањето, укинувањето, организација-
та и функционирањето на јавното обвинителство, осно-
вите и постапката за именување и разрешување на јав-
ниот обвинител на Република Македонија, основите за 
престанок на функцијата јавен обвинител на Република 
Македонија, основите за избор и разрешување на јав-
ните обвинители, основите за престанок на функцијата 
јавен обвинител како и други прашања во врска со ра-
ботата на јавното обвинителство. 

Во делот од „Престанок на функцијата и разрешу-
вање на јавните обвинители“ е содржан оспорениот 
член 66 во кој, покрај другите основи за престанок на 



30 октомври 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 131 - Стр. 77 

функцијата јавен обвинител е содржан основот дека на 
јавниот обвинител функцијата му престанува „ако е 
осуден со правосилна судска одлука на казна затвор во 
траење од најмалку шест месеца или на пократка казна 
затвор или друга кривична санкција за кривично дело 
кое го прави недостоен за вршење на функцијата јавен 
обвинител“. 

Од содржината на оспорената законска одредба, 
според Судот, произлегува дека со неа не се дозволува 
јавниот обвинител да ја врши својата функција, која по 
суштина е јавна, доколку истиот е осуден со правосил-
на судска одлука што имало за последица престанок на 
мандатот на јавниот обвинител.  

Во оспорената законска одредба децидно се наведе-
ни условите, односно основите за престанок на манда-
тот на јавниот обвинител, што е во согласност со 
Амандман XXX од Уставот во кој е предвидено дека 
основите и постапката за престанок на Јавниот обвини-
тел на Република Македонија и јавните обвинители се 
уредува со закон. Оттука, интенцијата на законодаве-
цот била со оспорената законска одредба да се уредат 
основите и постапката за престанок на функцијата ја-
вен обвинител.  

Предвидениот основ, односно услов за престанок 
на мандатот на јавниот обвинител кога истиот е осуден 
за кривично дело на казна затвор од најмалку шест ме-
сеца или на пократка казна затвор или друга кривична 
санкција за кривично дело кое го прави недостоен за 
извршување на функцијата јавен обвинител, според 
Судот произлегува од потребата со закон да бидат уре-
дени прашањата за постоење на подобност на лицето за 
ефикасно вршење на јавно обвинителската функција. 

Судот оцени дека предвидениот основ кој со ини-
цијативата се оспорува ја исклучува можноста да се ја-
ват елементи на сомнение што би го направиле јавниот 
обвинител недостоен за вршење на оваа мошне важна 
функција дотолку повеќе што тоа би било основ со кој 
јавниот обвинител би го изгубил кредибилитетот за вр-
шење на оваа функција која е мошне битна за гонење 
на другите сторители на кривични дела, а истовремено 
во одредени ситуации во конкретниов случај и би зна-
чела фактичка неможност да ја извршува функцијата.  

Од анализата на оспорената законска одредба јасно 
произлегува дека во конкретниов случај не може да 
стане збор за повреда на принципот на презумпција на 
невиност на лицето утврдено во член 13 став 1 од Уста-
вот ниту за повреда на начелото на законитост во каз-
нените права изразени преку забрана за казнување 
утврдено во член 14 став 1 од Уставот. Според Судот, 
оспорениот член 66 став 1 алинеја 6 се однесува на ли-
це кое веќе ја врши функцијата јавен обвинител и на 
кого мандатот му престанува заради негово осудување 
во периодот додека ја врши таа функција, а не како 
правна последица од правосилна судска пресуда имај-
ќи предвид што такво лице не може да дава гаранција 
дека Јавното обвинителство успешно ќе функционира. 

Со оглед на наведеното, Судот оцени дека оспоре-
ната одредба е во функција на гаранција на успешно 
обавување на функцијата на институцијата Јавно обви-
нителство. Токму од од овие причини, според Судот не 
може да се прифати тврдењето во иницијативата дека 
оспорената законска одредба не била во согласност со 
утврдените принципи во членовите 13 и 14 од Уставот. 
Имено, во конкретниов случај не се работи за правни 
последици од осудата кои настапуваат по сила на зако-
нот, од која претпоставка се раководел подносителот 
на иницијативата оспорувајќи ја законската одредба, 
туку дека функцијата не може да ја врши не како прав-
на последица од осуда по сила на законот, туку како 
последица од казната што со правосилна судска одлука 
ја изрекол судот. 

Тргнувајќи од уставното овластување во член 106 
од Уставот и Амандман XXX на Уставот, право е на за-
конодавецот со закон да ја обезбеди и гарантира само-
стојноста и независноста на Јавното обвинителство, 
преку издигање на кредибилитетот на јавното обвини-
телство со состав на јавни обвинители кои би можеле 
законито и квалитетно да ја извршуваат својата функ-
ција утврдувајќи ги, при тоа, основите поради кои на 
јавниот обвинител може да му престане мандатот, од-
носно поради кои тој се разрешува. Ваквата законска 
одредба, според Судот е во согласност со одредбите од 
Уставот и истата ги афирмира определените вредности 
и начела. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од ова решение.  

7. Ова решение Судот го донесе со мнозинство во 
состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ива-
новски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Ис-
маил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера 
Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзи-
ме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
 У.бр.64/2009                          Претседател  

7 октомври 2009 година   на Уставниот суд на Република 
     Скопје                            Македонија,  

            д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
______________ 

 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

2559. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Требино - Општи-
на Македонски Брод. 



Стр. 78 - Бр. 131 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 30 октомври 2009 
 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

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

 
  Бр. 09-16881/1 

27 октомври 2009 година                  Директор, 
      Скопје                  Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
2560. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Грешница - Оп-
штина Македонски Брод. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

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

 
  Бр. 09-16882/1 

27 октомври 2009 година                   Директор, 
       Скопје                  Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
2561. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Рлевци - Општина 
Велес. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

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

 
  Бр. 09-16883/1 

27 октомври 2009 година                    Директор, 
       Скопје                          Љупчо Георгиевски, с.р. 

ГА-МА АД СКОПЈЕ 
2562. 

Врз основа на член 26, став 2 од Мрежните правила 
за пренос на природен гас („Сл.весник на РМ” бр. 
45/09) Одборот на директори на ГА-МА АД Скопје на 
предлог на Операторот на системот за пренос на при-
роден гас, по претходно прибавено одобрение од Регу-
латорната комисија за енергетика на Република Маке-
донија, на ден 9 јули 2009 година, донесе 

 
М Е Т О Д О Л О Г И  Ј А 

ЗА БИЛАНСИРАЊЕ НА СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС 
НА ПРИРОДЕН ГАС 

 
1. Предмет на методологијата 

 
Со оваа методологија се определува начинот за би-

лансирање на количините на природен гас испорачани 
во и преземени од гасоводниот систем во Република 
Македонија. 

 
2. Методолошки пристап 

 
Оваа Методологија е заснована на принципот за би-

лансирање на системот за пренос на природен гас (во 
понатамошниот текст: Систем), на крај на одреден би-
лансен период, во кој се земаат предвид количините на 
природен гас кои се мерат, како и количините кои се 
определуваат по пат на пресметка. 

Количината на природен гас која не може да се изме-
ри, односно определи по пресметковен пат претставува 
резултат на равенката за билансирање на Системот и се 
распределува пропорционално во зависност од преземе-
ните количини на влезот во Системот на сите директни 
потрошувачи и дистрибутери на природен гас. 

 
3. Значење на изразите 

 
Одделни изрази што се користат во оваа Методоло-

гија го имаат следното значење: 
„Актуаторски гас“ – природен гас употребен при 

нормална работа и/или функционална проба на заптив-
ни органи со хидраулично-пневматски погон (nm3), 

„Барометарски притисок“ – притисок предизвикан 
од тежината на Земјината атмосфера (bar), 

„Билансен гас“ (англ. unaccounted for gas, рус. 
мнимый газ) – количина на природен гас што не може 
да се измери или определи по пресметковен пат (nm3), 

„Блок станица“ – место на гасоводот опремено со 
запорна и друга арматура за затварање, односно секци-
ско одвојување на одделни делници на Системот, 

„Горивен гас“ – природен гас употребен како гори-
во за котелски постројки на главните примо-предава-
телни мерно-регулациони станици за предгревање на 
природниот гас пред изведување на процесот на регу-
лација, односно редукција на притисокот (nm3), 
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„Густина на гас при работни услови“ – маса на 1 m3 
природен гас при работни услови во гасоводната мре-
жа искажана во kg, 

„Густина на гас при референтни услови“ – маса на 1 
m3 природен гас при референтни услови искажана во kg, 

„Испуштен гас“ – природен гас испуштен низ из-
дувни цевки, собирачи на кондензат, дренажни и вен-
тилациони вентили при истиснување на воздух, прочи-
стување и проверка на ново изграден или ремонтиран 
гасовод (nm3), 

„Истечен гас“ – природен гас истечен низ запорна и 
сигурносна арматура во тек на нормална работа на Си-
стемот (nm3), 

„Компресионен фактор“ – фактор кој го зема пред-
вид одстапувањето од равенката на состојба на идеа-
лен гас, 

„Мрежни правила “-  Мрежни правила за пренос на 
природен гас, 

„Работен притисок“ – притисок на природниот гас 
во гасоводната мрежа (bar), 

„Работна температура“ – температура на природни-
от гас во гасоводната мрежа (оС) или (K), 

„Референтни услови“ – услови дефинирани со ре-
ферентна температура 20оС (293,15 К) и референтен 
притисок 1,01325 bar, 

„Технолошки загуби на природен гас во Системот“ 
– природен гас што се користи од страна на Транспор-
терот за исправно функционирање, односно при одр-
жување и проширување на гасоводната мрежа, а се со-
стои од горивен, актуаторски, испуштен и истечен гас 
при дренирање, вентилација, прочистување и проверка 
на Системот (nm3). 

Останатите поими и изрази кои се користат во оваа 
Методологија имаат исто значење како во Мрежните 
правила. 

 
4. Равенка за билансирање на Системот 

 
Операторот на Системот ја користи следната равен-

ка за пресметка на отстапување меѓу количините на 
природен гас на влезните и излезните места на Систе-
мот за одреден период на билансирање, кој по правило 
е месец и година: 

 
V = I + S + ∆А + L + Bg 

 
4.1 Влезна количина (V) 
Количина на природен гас во nm3 преземена преку 

влезните места на Системот од страна на трговецот или 
квалификуваниот потрошувач, од увоз или од гасни 
складишта. Оваа количина се утврдува согласно член 
40 став 1. од Мрежни правила со изготвување на акт за 
примопредавање. 

 
4.2 Излезна количина (I) 
Количина на природен гас во nm3 испорачана преку 

излезните места на Системот на корисниците, односно 
директните потрошувачи. Оваа количина се исчитува 
на мерен уред на излезно место од Системот во присус-
тво на Операторот, корисникот и директниот потрошу-
вач, кои согласно член 40 став 2. од Мрежни правила 
изготвуваат протокол за испорачаниот природен гас. 

4.3 Горивен гас (S) 
Количина на природен гас во nm3 која Транспорте-

рот ја користи како технолошка потреба за исправно 
функционирање на гасоводниот систем на мерната и 
главните мерно-регулациони станици. За потрошените 
количини на природен гас кои се мерат и исчитуваат на 
мерните уреди во самите објекти се изготвува прото-
кол со снабдувачот на природен гас. 

 
4.4 Делта акумулација (∆А) 
Количина на природен гас во nm3 која претставува 

разлика меѓу количината на природен гас која се наоѓа 
во Системот на почетокот на периодот на билансирање 
(по правило прв ден во месецот или годината) и коли-
чината на природен гас која се наоѓа во Системот на 
крајот од периодот на билансирање (по правило прв 
ден во тековниот месец за претходниот месец или 
претходната година). Процедурата за пресметка на 
оваа количина опфаќа определување на: 

- статички параметри на Системот, т.е. мерење и 
пресметка на волуменот на Системот, 

- термодинамички параметри на природниот гас 
кои зависат од работните услови во Системот преку 
мерење на притисокот и температурата на почетокот и 
на крајот на периодот на билансирање и 

- параметри кои зависат од физичко-хемиските 
својства на природниот гас во Системот, т.е. пресметка 
на густината и компресибилноста на природниот гас на 
почетокот и на крајот на периодот на билансирање. 

Делта акумулација ∆А (nm3) се пресметува според: 
 

∆А = А1 – А2 
 
при што: 
А1,2 =  количина на природен гас која се наоѓа во 

Системот на почетокот, односно на крајот на периодот 
на билансирање во nm3 при референтни услови: 

 
А1,2 =      
 
Vg =  внатрешен геометриски волумен на гасовод-

ната инсталација од Системот (m3) 
 
Vg =        
 
d =  надворешен дијаметар на цевката на гасовод-

ната инсталација од Системот (m) 
s =   дебелина на ѕидот на цевката (m) 
l =   должина на гасоводната инсталација од Си-

стемот (m) 
Pm =  среден притисок на природниот гас во перио-

дот на билансирање на Системот (bar) 
 
Pm =   
 
Pv,i =  апсолутен притисок на природниот гас на 

влез, односно на излез од Системот (bar). Апсо-лутниот 
притисок се добива како збир на работниот и бароме-
тарскиот притисок, т.е.: 

Pv,i =   Pr + Pb 
Pr-v,i =  работен притисок на природниот гас изме-

рен со мерни уреди на влез и на излез од Систе-мот 
(bar) 
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( )iv TT +
2
1

Pb-v,i =  барометарски притисок на мерните места 
на влез и на излез од Системот (bar) 

Tn =  референтна температура (K) 
Zn =  компресионен фактор при референтни усло-

ви. Компресиониот фактор се пресметува спо-ред ISO 
69761  и AGA NX 192  

Pn =  референтен притисок (bar) 
Tm =  средна температура на природниот гас во 

периодот на билансирање на Системот (К) 
 
Tm =       
 
Тv,i =  работна температура на природниот гас измере-

на со мерни уреди на влез и на излез од Системот (К) 
Zm =  компресионен фактор при работни услови за 

Pm и Tm. Компресиониот фактор се пресметува според 
AGA NX 19. 

 
4.5 Технолошки загуби (L) 
Количина на природен гас во nm3 која се губи од 

Системот како последица на: 
- испуштање на природен гас и кондензат за време 

на редовни и вонредни работи на одржу-вање на Си-
стемот, во што спаѓа истиснување на воздух и последо-
вателно полнење со природен гас на ново приклучени 
делници или дехерметизација на ремонтирани делни-
ци, на опрема од блок станици инсталирани на гасовод-
ната мрежа, мерно-регулациони станици и нивно по-
вторно подесување и пуштање во работа, 

- истекување на природен гас при работа на актуа-
торски погони на вентили и 

- истекување на природен гас низ запорна арматура 
во тек на нормална работа на Системот. 

Технолошките загуби L (nm3) се пресметуваат спо-
ред: 

 
L = L1 + L2 + L3 + L4 + L5 

 
при што: 
L1 =  испуштен природен гас и кондензат за време 

на редовни и вонредни работи на одржување на Систе-
мот низ издувни цевки (nm3), 

L2 =  испуштен природен гас при истиснување на 
воздух и последователно полнење со природен гас на 
ново приклучени делници, на опрема од блок станици 
инсталирани на гасоводната мрежа, мерно-регулациони 
станици, нивно подесување и пуштање во работа (nm3), 

L3 =  испуштен природен гас при дехерметизација 
и последователно истиснување на воздух и полнење со 
природен гас на ремонтирани делници, на опрема од 
блок станици инсталирани на гасоводната мрежа, мер-
но-регулациони станици, нивно подесување и пуштање 
во работа (nm3), 

                            
1 ISO 6976:1995(E), Natural gas – Calculation of calorific values, 
density, relative density and Wobbe index from composition 
2 AGA NX-19, Manual for the Determination of Super-compressibility 
Factors for Natural Gas, PAR Research Project NX-19, 1962 

L4 =  истечен природен гас при работа на актуатор-
ски погони на вентили (nm3), 

L5 =  истечен природен гас низ запорна арматура 
во тек на нормална работа на Системот (nm3). 

Дозволените количини на природен гас за покрива-
ње на технички загуби во Системот изнесуваат 0,3% од 
влезната количина природен гас (V), согласно “Пра-
вилникот за начин и услови за регулирање на цена за 
пренос, дистрибуција и снабдување со природен гас” 
(„л. весник на РМ” бр. 94/05). 

 
4.5.1 Испуштање низ издувни цевки (L1) 
За пресметка на количината на испуштен природен 

гас низ издувни цевки, собирачи на кондензат, дренажни 
и вентилациони вентили се користи следнава формула3: 

 
L1 =   
 
при што: 
L1 =   количина на испуштен природен гас (nm3) 
P =   апсолутен притисок на испуштен природен 

гас (bar). Апсолутниот притисок се добива како збир на 
работниот и барометарскиот притисок, т.е.: 

P =   Pr + Pb 
Pr =  работен притисок на испуштен природен гас 

измерен со мерни уреди на местото на испуш-тање 
(bar) 

Pb =   барометарски притисок на местото на испу-
штање (bar) 

d =  дијаметар на отвор за испуштање, односно 
дренирање (mm) 

t =   времетраење на испуштање на природен гас 
(sec) 

ρn =   густина на природен гас при референтни ус-
лови (kg/nm3), пресметана според ISO 6976 

Tr =   работна температура на испуштен природен 
гас (К) 

Zr =  компресионен фактор при работни услови за 
Pr и Tr.Компресиониот фактор се пресметува согласно 
AGA NX 19. 

 
4.5.2 Испуштање при истиснување на воздух на 

нови делници (L2) 
За пресметка на количината на испуштен природен 

гас при истиснување на воздух и последователно пол-
нење со природен гас на ново приклучени делници и 
опрема се користи следнава формула4 : 

 
L2 =   
 

                            
3 Розгонюк, В., Методика визначення, облiку та нормування газу 
на власнi потреби (без паливного газу КС) при експлу-атацii МГ 
газотранспортних пiдприємств АТ “Укргазпром“, Харкiв, 1998 
4 РД 153-39.4-079-01, Руководящий документ, Методика определения 
расходов газа на технологические нужды предпри-ятии газового 
хозяйства и потерь в системах распределения газа, Москва, 2001 
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при што: 
L2 =  количина на испуштен природен гас при 

истиснување на воздух и полнење на ново приклу-чени 
делници и опрема (nm3) 

Vg =  внатрешен геометриски волумен на гасовод-
ната инсталација и опрема (m3). Се пресметува по иста-
та формула како во точка 4.4 

k =   коефициент (1,25÷1,30) 
Pr =  работен притисок на природниот гас (bar) по-

требен за истиснување на воздух од инсталацијата, из-
мерен со мерни уреди, но не поголем од 1 bar 

Pb =  барометарски притисок на местото на истис-
нување на воздух (bar) 

tr =  работна температура на природниот гас изме-
рена со мерни уреди (оС). 

 
4.5.3 Испуштање при истиснување на воздух на 

ремонтирани делници (L3) 
За пресметка на количината на испуштен природен 

гас при дехерметизација и последователно истиснува-
ње на воздух и полнење со природен гас на ремонтира-
ни делници и опрема се користи следнава формула5: 

 
L3 =   
 
при што: 
L3 =   количина на испуштен природен гас при де-

херметизација, истиснување на воздух и полнење на 
ремонтирани делници и опрема (nm3) 

(1+k)  =  зема во предвид дехерметизација на ре-
монтирани делници 

Останатите поими се исти како во формулата за 
пресметка на L1 од точка 4.5.2. 

 
4.5.4 Проверка на функционалност на вентили (L4) 
За пресметка на количината на испуштен природен 

гас при нормална работа или функционална проба на 
топчести вентили со хидраулично–пневматски погон 
се користат одредени количини на природен гас (актуа-
торски гас) дадени во Tабела 16 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L4 =   
 
при што: 
L4 = количина на испуштен актуаторски гас (nm3) 
ni =  број на вентили од соодветен дијаметар 
ai =  испуштен актуаторски гас во работни услови 

за соодветен вентил според Табела 1 (m3) 
ρr =  густина на природен гас при работни услови 

(kg/m3) пресметана според равенката на состојба: 

                            
5 Исто 
6 Розгонюк, В. 

 
ρr =   
 
 
Описот и значењето на поимите дадени се во точки-

те 4.4 и 4.5.1 од оваа Методологија. 
 
4.5.5 Истекување низ вентили (L5) 
За пресметка на количината на истечен природен 

гас низ запорна арматура во текот на нормална работа 
на Системот се користат одредени количини на приро-
ден гас дадени во Табела 2. Презенти-раните количини 
се преземени од Паспортната документација7  на секој 
запорен орган што е вграден во Системот. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L5 =   
 
при што: 
L5 =  количина на истечен природен гас во билан-

сен период (nm3) 
wi =  истечен природен гас во работни услови за 

соодветен вентил и период според Табела 2 (m3) 
Описот и значењето на останатите поими дадени се 

во точките 4.5.1 и 4.5.4 од оваа Методологија. 
 
4.6 Билансен гас (Bg) 
Билансната количина на природен гас во nm3 се опре-

делува од равенката за пресметка на отстапу-вање меѓу 
количините на природен гас на влезните и излезните ме-
ста на Системот за одреден период на билансирање: 

 
Bg = V – I – S – ∆А – L 

 
Билансната количина определена согласно формула-

та се распределува пропорционално во зависност од пре-
земените количини на влезот во Системот на сите ди-
ректни потрошувачи и дистрибутери на природен гас. 

 
5. Примена на Методологијата 

 
Операторот на системот за пренос на природен гас 

ќе отпочне со примена на оваа Методологија од 
01.07.2009 година. 

Оваа Методологија влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави на веб страната на Операто-
рот на системот за пренос на природен гас. 

 
                               ГА-МА АД – Скопје 
                               Одбор на директори 
                                       Претседател, 
                              Слободан Поповски, с.р. 

                            
7 Паспорт МА 39208-050-080-100-150-06 ПС вентилов Ду 50, Ду 
80, Ду 100, Ду 150 
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА 

2563. 
Врз основа на член 54 став 1 точка 7 и член 56 став 

1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 
6/2009 и 67/2009), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, на седницата 
оджана на ден 19.08.2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ПРЕ-
ВОЗ НА ДЕТЕ ВО СТРАНСТВО ВО БОЛНИЧКАТА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат референтни цени за 

превоз на дете во странство како услуги во болничката 
здравствена заштита кои паѓаат на товар на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија. 

 
Член 2 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
за превоз на дете во странство во болничката здрав-
ствена заштита плаќа на здравствените установи за 
следните услуги и по следните цени: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Референтната цена ги опфаќа трошоците за превоз 

на дете со специјално санитетско возило со стручна 
придружба во странство при одење и враќање.   

Референтните цени од член 2 на оваа одлука се 
утврдени според Методологијата за утврдување на ре-
ферентни цени на здравствени услуги во специјали-
стичко - консултативната и болничката здравствена за-
штита (Број 02-23012/4 од 14.11.2008 година). 

Референтните цени утврдени во член 2 од оваа од-
лука се максимални цени кои Фондот ќе ги плаќа за со-
одветните услуги. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија", а ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство. 

 
Бр. 02-16834/5                                 Управен одбор 

19 август 2009 година                             Претседател, 
    Скопје                                          Беким Сали, с.р. 

2564. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за 

здравственото осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009 и 67/2009), Управни-
от одбор на Фондот за здравствено осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 23.09.2009 година, 
донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ 
НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА ЗА КОИ 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА МОЖАТ ДА ОСТВАРАТ 
ПРАВО НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО  

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката  за утврдување на референтни цени на 

ортопедски и други пoмагала за кои осигурените лица 
можат да остварат право на товар на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 18/2004, 76/2004, 
41/2007, 62/2007, 132/2007, 14/2008, 37/2008, 132/2008 
и  88/2009), во делот од табелата по колоната 196 се до-
дава нова колона 196-а, која гласи: 
 
196-а         Уринарен кондом           75 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се  објави по добивањето на согласност од министе-
рот за здравство. 

 
   Бр. 02-18701/5                               Управен одбор 

23 септември 2009 година                     Претседател, 
       Скопје                          Беким Сали, с.р. 

______________ 
2565. 

Врз основа на член 9 став 1а точка 8 и став 1в точка 
2 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009 и 67/2009), Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.09.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИ-
СТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР 
НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  

НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот 

за здравствено осигурување на Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 102/07, 104/07, 
151/07, 22/08 и 100/2008), во член 1, во табелата се вр-
шат следните измени и дополнувања: 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се  објави по добивањето на согласност  
од министерот за здравство. 

 
   Бр. 02-18701/7                               Управен одбор 

23 септември 2009 година                     Претседател, 
       Скопје                          Беким Сали, с.р. 

______________ 
2566. 

Врз основа на член 9 став 1-б точка 3, член 33  и 
член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото оси-
гурување („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009 и 67/2009), Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 23.09.2009 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ НА ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ 

ПОМАГАЛА 
 

Член 1 
Во Правилникот за индикациите за остварување на 

право на ортопедски и други помагала („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 111/2000, 4/2001, 
56/2001, 71/2001, 47/2003, 73/2005, 3/2006, 137/2006, 
62/2007, 86/2007, 56/2008, 132/2008 и 88/2009), во чле-
нот 27 ставот 3 се менува и гласи: 

„Осигуреното лице со инконтенција на урина која 
не може хируршки да се реши, а е неподвижно, но  мо-
же да седи и да се движи со инвалидска количка, има 
право на: 

- постојан катетар (4 парчиња  годишно), согласно 
член 27 став 1 точка 4 од овој правилник, 

- 10 урин ќеси со испуст од 2 литри и 30 уринарни 
кондоми месечно за лица од машки пол над 14 годиш-
на возраст.  

 
Член 2 

Во списокот на ортопедски и други помагала кој е 
составен дел на овој правилник во табелата по колона-
та  „170 Ѓ“ се додава нова колона „170 Е“, која гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објави по добивање на согласност од мини-
стерот за здравство. 

 
  Бр. 02-18701/6                                Управен одбор 

23 септември 2009 година                      Претседател, 
       Скопје                          Беким Сали, с.р. 

______________ 
 

ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 
2567. 

Врз основа на член 31 од Статутот на Фармацев-
тската комора на Македонија, Управниот одбор на Ко-
мората на седницата одржана на 24.8.2009 година ја до-
несе следната  

 
О Д Л У К А 

 
Се укинува Одлуката на Управниот одбор на Фар-

мацевтската комора на Македонија за висината на тро-
шоците за издавање, обновување и продолжување на 
лиценци за работа на здравствени работници со високо 
образование од областа на фармацијата - дипломирани 
фармацевти, донесена на 23.2.2006 година, а објавена 
во „Сл. весник на РМ“ бр. 103/07. 

  
    Фармацевтска комора на Македонија 

24 август 2009 година                  Управен одбор 
        Претседател, 

 проф.д-р Лидија Петрушевска Този, с.р. 
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