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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3109. 

Врз основа на член 14 став (4) и член 24 став (4) од 
Законот за контрола на државната помош („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 145/2010), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 28.9.2011 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПОДНЕСУ-
ВАЊЕ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 
ДРЖАВНА ПОМОШ, КАКО И ПОСТАПКАТА ЗА 
ВРШЕЊЕ НАДЗОР НА ПОСТОЈНАТА ДРЖАВНА  

ПОМОШ (∗) 
 

I Општи одредби 
 

Член 1 
Со оваа уредба се уредува начинот и постапката за 

поднесување на известување за доделување на државна 
помош, како и постапката за вршење на надзор на по-
стојната државна помош. 

 
II Начин и постапка за поднесување на известување 

 
Член 2 

(1) Секој давател на државна помош (во поната-
мошниот текст: давател) е должен известувањето за се-
кој план за доделување на нова или промена на постој-
на државна помош, без оглед дали истата се доделува 
како индивидуална помош или како шема на помош, да 
го достави до Комисијата за заштита на конкуренцијата 
(во понатамошниот текст: Комисија) образецот за под-
несување на известување за планирано доделување на 
државна помош даден во Прилог 1 кој е составен дел 
на оваа уредба. 

(2) Известувањето од став (1) на овој член се смета 
за уредно доколку ги содржи сите податоци. 

(3) Доколку известувањето содржи нецелосни или 
неточни податоци, Комисијата ќе побара од давателот 
податоците да ги дополни или исправи во рок од 15 де-
на од денот на приемот на барањето. 

                            
(∗) Со оваа уредба се врши усогласување со Регулативата (ЕЗ) бр. 
659/1999 на Советот од 22 март 1999 за утврдување на деталните 
правила за примена на членот 93 од Договорот на ЕЗ, OJ L 83, 
27.03.1999, стр. 1-9, CELЕX бр. 31999R0659, изменета и дополне-
та со Регулативата со CELЕX бр. 32006R1791 (01) и актот со 
CELEX бр. 12003ТN02/05 и Регулативата (ЕЗ) бр. 794/2004 на Ко-
мисијата од 21 април 2004 година за спроведување на Регулатива-
та (ЕЗ) бр. 659/1999 на Советот за утврдување на правилата за 
примена на член 93 од Договорот за основање на Европската за-
едница, ОЈ L 140, 30.04.2004, стр. 1-134, CELEX бр. 32004R0794, 
изменета и дополнета со регулативите со CELEX броеви: 
32006R1627, 32006R1935 (со нејзината исправка 32006R1935 
(01)), 32008R0271, 32008R1147, 32009R0257, 32009R1125 и ис-
правките  со CELEX броеви: 32004R0794 (02) и 32004R0794 (04).  

(4) Доколку согласно со член 8 од Законот за кон-
трола на државната помош е потребно пополнување на 
посебен образец за дополнителни податоци за планира-
но доделување на државна помош, во тој случај давате-
лот треба заедно со образецот од Прилог 1 на оваа 
уредба до Комисијата да го достави и тој образец. 

(5) Доколку давателот не ги достави бараните подато-
ци во рокот од став (3) на овој член, Комисијата може да 
определи дополнителен рок во кој давателот треба да ги 
достави податоците. Ако давателот во тој рок не ги доста-
ви бараните податоци, се смета дека известувањето е пов-
лечено, освен ако давателот до Комисијата доставил изја-
ва дека бараните податоци не може да ги достави или веќе 
се доставени. Денот на приемот на изјавата се смета за 
ден на прием на уредно известување. Во случај на доста-
вување на ваква изјава од давателот, Комисијата ја оцену-
ва дозволеноста на доделувањето на државната помош 
врз основа на доставените податоци и податоците приба-
вени по службена должност. 

(6) Давателот може да го повлече поднесеното изве-
стување се додека Комисијата не донесе решение сог-
ласно со член 15 од Законот за контрола на државната 
помош. 

 
Член 3 

(1) Давателот ја известува Комисијата за секоја про-
мена на постојната државна помош. Промена на по-
стојна помош, е секоја промена на помошта освен про-
мените кои се од формално-административна природа 
и кои не влијаат врз оценката на дозволеноста на доде-
лувањето на помошта согласно со Законот за контрола 
на државната помош. 

(2) Зголемувањето на буџетот на постојната шема 
на помош во износ најмногу до 20% не претставува 
промена на постојна помош. 

(3) Известувањето за промена на постојната држав-
на помош се доставува до Комисијата на образец за по-
едноставено известување даден во Прилог 2, кој е со-
ставен дел на оваа уредба, и тоа за: 

- зголемување над 20% на буџетот на постојната 
шема на помош, чие доделување е претходно дозволе-
но од страна на Комисијата; 

- продолжување на времетраењето на постојната 
шема на помош, чие доделување е претходно дозволе-
но од страна на Комисијата, за период до шест години, 
со или без зголемување на буџетот и 

- заострување на критериумите за примена на по-
стојната шема на помош чие доделување е претходно 
дозволено од страна на Комисијата, намалување на ин-
тензитетот на помошта или намалување на обемот на 
оправданите трошоци кои се надоместуваат со шемата. 

(4) Давателот на државна помош неможе да ја кори-
сти постапката за известување од став (3) на овој член 
доколку не поднел годишен извештај до Комисијата, 
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освен ако годишните извештаи за годините во кои по-
мошта е доделена се поднесени истовремено со изве-
стувањето од став (3) на овој член. 

 
III. Постапка за оцена на дозволеноста на доделува-

њето на државната помош 
 

Член 4 
(1) Кога Комисијата ќе донесе заклучок за поведу-

вање на постапка за оценка на дозволеноста на доделу-
вањето на државната помош, согласно со член 15, став 
(4) од Законот за контрола на државната помош, треба: 

- да го извести давателот за причините за поведува-
њето на постапка за оценка на дозволеноста на доделу-
вањето на државната помош; 

- да објави кратко резиме на заклучокот за поведу-
вање на постапка на веб-страната на Комисијата. Рези-
мето содржи: опис на помошта, прелиминарна оцена на 
Комисијата во однос на карактерот на помошта, причи-
ните поради кои постојат сериозни сомневања за доз-
воленоста на доделувањето на помошта, повик до заин-
тересираните лица да достават коментари и мислење во 
писмена форма до Комисијата и рок за доставување на 
коментари и мислења, кој рок не може да биде подолг 
од 30 дена од денот на објавата; 

- да ги достави до давателот забелешките и мисле-
њата доставени од заинтересираните лица во рок од 30 
дена од денот на истекот на крајниот рок за поднесува-
ње на истите. Доколку заинтересираното лице кое до-
ставило забелешки односно мислење побара неговиот 
идентитет да не биде откриен на давателот поради 
можноста да претрпи штета, Комисијата нема да го 
открие неговиот идентитет. 

(2) Давателот може да достави одговор на забеле-
шките и мислењата поднесени од заинтересираните ли-
ца до Комисијата во рок што ќе го определи Комисија-
та, но не подоцна од 30 дена од денот на доставување 
на забелешките и мислењата од заинтересираните лица 
до давателот. 

(3) Комисијата рокот од ставот (3) на овој член мо-
же да го продолжи доколку постојат оправдани причи-
ни за тоа. 

 
Член 5 

(1) Доставувањето до Комисијата на податоците за 
оцена на незаконска или злоупотребена помош од член 
18 од Законот за контрола на државна помош, давате-
лот треба да го изврши со поднесување на образецот од 
Прилог 1 на оваа уредба. 

(2) Одредбите од член 2 и член 4 од оваа уредба се 
применуваат соодветно и во постапката за оценка на 
незаконската или злоупотребената државна помош. 

Член 6 
(1) Комисијата на секој корисник на индивидуална 

помош и на секое заинтересирано лице кое доставило 
коментари и мислење до Комисијата согласно член 4 
став (1) од оваа уредба треба да му достави препис од 
решението што го донела согласно член 15 од Законот 
за контрола на државната помош. 

(2) Секоја заинтересирана страна, по нејзино бара-
ње, има право да добие препис од решенијата донесени 
од Комисијата согласно член 15, член 18 став (3) и 
член 19 од Законот за контрола на државната помош. 

(3) Секоја заинтересирана страна може да ја инфор-
мира Комисијата за сомневање за постоење на евенту-
ална незаконска помош или злоупотребена помош. До-
колку Комисијата смета дека врз основа на информаци-
ите кои ги поседува не постои доволен основ за да го 
разгледа случајот, за тоа Комисијата ја известува заин-
тересираната страна. Во тој случај, доколку Комисијата 
донесе решение, препис од истото треба да достави до 
соодветната заинтересирана страна. 

 
IV Постапка за вршење надзор на постојната  

државна помош 
 

Член 7 
(1) Давателот треба најдоцна до 1 март во тековната 

година до Комисијата да достави годишен извештај 
согласно член 24 став (1) од Законот за контрола на др-
жавната помош на образец даден во Прилог 3 кој е со-
ставен дел на оваа уредба. 

(2) Доколку давателот не достави годишен извештај 
Комисијата презема мерки согласно член 25 од Законот 
за контрола на државната помош. 

(3) Доставувањето на годишниот извештај од став (1) 
на овој член не значи истовремено исполнување на об-
врската за доставување на известување од членовите 2 и 
3 од оваа уредба, ниту пак ќе го прејудицира исходот на 
постапката за наводна незаконска државна помош. 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба, 

престанува да важи Уредбата за начинот и постапката 
за поднесување на извештај до Комисијата за државна 
помош и оценување на државната помош („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 81/2003). 

 
Член 9 

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

 
Бр. 51-4818/1                      Заменик на претседателот 

28 септември 2011 година       на Владата на Република 
     Скопје                                        Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
3110. 

Врз основа на член 138 став (5) од Законот за игри-
те на среќа и за забавните игри („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 24/11 и 51/11), министерот 
за финансии, донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОТРЕБНИОТ БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ, СТРУЧ-
НАТА КВАЛИФИКАЦИЈА И ОПРЕМАТА ЗА ДОБИ-
ВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ТЕХНИЧКАТА ИСПРАВНОСТ НА АВТОМАТИТЕ  

ЗА ИГРИ НА СРЕЌА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува потребниот број 

на вработени, стручната квалификација и опремата за 
добивање на овластување за утврдување на техничката 
исправност на автоматите за игри на среќа.   

Член 2 
Правното лице, за да добие овластување за утврду-

вање на техничката исправност на автоматите за игри 
на среќа треба:  

- да има најмалку двајца вработени со најмалку 
средно образование, кои поседуваат меѓународен сер-
тификат издаден од овластен независен институт или 
лабораторија, за стекната стручна обука за вршење на 
работите за утврдување на техничката исправност на 
автоматите за игри на среќа и 

- да располага со технолошка, информатичка, еле-
ктронска и механичка опрема за утврдување на технич-
ката исправност на автоматите за игри на среќа наведе-
на во член 4 на овој правилник.                                                                                                                                

Член 3 
Лицата од член 2 алинеја 1 на овој правилник треба 

да имаат стекнато стручна обука за вршење на работи-
те кои се однесуваат на: 

- начинот и постапката на пуштање во употреба на 
новите автомати за игри на среќа, во врска со моделот, 
серискиот број, механичките бројчаници, надворешни-
от изглед, типот, позицијата на автоматот, поврзување-
то на автоматот со онлајн системот, евидентната плоч-
ка, функционирањето на валидаторот за книжни банк-
ноти, жигосувањето на автоматите, означувањето и ре-
гистрацијата на автоматите, пломбирањето на меха-
ничките бројчаници на автоматите и други работи кои 
се однесуваат на начинот и постапката на пуштање во 
употреба на новите автомати за игри на среќа; 

- начинот и постапката на исклучување од употреба на 
автоматите за игри на среќа, во врска со нивната позиција, 
физичкото броење, проверката на сериските броеви на авто-
матите и плочките за означување и регистрација, оштетува-
њата на жигот или плочката, проверката на техничката ис-
правност и функционалноста на автоматите, отстранувањето 
на плочките и жиговите, отстранувањето на пломбата од ме-
ханичките бројчаници и други работи кои се однесуваат на 
начинот и постапката на исклучувањето од употреба на авто-
матите за игрите на среќа; 

- издавањето на уверенија за техничка исправност 
на автоматите; 

- вршењето на годишниот преглед и вонредните 
контроли во врска со тоа дали сериските броеви се сло-
жуваат со евидентираните плочки, исправноста на 
пломбите, важноста на издадените уверенија и други 
работи кои се однесуваат на годишниот преглед и во-
нредните контроли и 

- вршењето проверка на софтверската програма за 
остварување на добивка од најмалку 87% од вредноста 
на уплатите во автоматите за учество во игрите на среќа.   

Член 4 
Правното лице, од член 2 на овој правилник треба 

да располага со: 
1) технолошка и информатичка опрема за утврдува-

ње на техничката исправност на автоматите за игри на 
среќа со која се проверува: 

-  дали софтверот на автоматите за игри на среќа е 
сертифициран и дали софтверот и матичната плоча на 
автоматите за игри на среќа се технички исправни; 

- дали автоматот за игри на среќа е програмиран така 
што вкупниот број програмски комбинации им исплатува-
ат на учесниците во игрите на среќа најмалку 87% од 
вредноста на уплатите за учество во игрите на среќа и 

- дали електронската програма со која се одредува 
добивката или загубата по пат на генератор на случајни 
броеви е технички исправна и дали генераторот на слу-
чајни броеви ги исполнува условите на независност и 
непредвидливост на случајниот број;  

2) механичка и електронска опрема, односно дигитал-
ни и аналогни инструменти со кои се проверуваат видот и 
типот на автоматот, податоците за производителот, месе-
цот и годината на производство, серискиот и инвентарни-
от број, електричната сигурност, електромагнетната ком-
патибилност, влијанијата предизвикани од радио бранови 
и противексплозивна заштита, штоперици, комплети за 
мерење на појачувањето на електронските склопки, осци-
лоскопи, логик-тестери и други соодветни инструменти за 
утврдување на техничката исправност на автоматите и 
масите за игри на среќа и 

3) компјутери, читачи на EPROM, SIMM картички 
и разни флеш картички, дигитални апарати и печатари 
за издавање на уверенијата за техничката исправност 
на автоматите, подвижни мерила, мерни листови, кле-
шти за запечатување и печатни налепници.                                                                             

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
       Бр. 20-30107/3                                     
6 октомври 2011 година       Министер за финансии, 
            Скопје          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
3111. 

Врз основа на член 23-д став 2 од Законот за трго-
вија („Службен весник на Република Македонија “  бр. 
16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09, 99/09, 105/09, 
115/10, 158/10, 36/11 и 51/11), министерот за економи-
ја, донесе  

П Р А В И Л Н И K 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРО-
ДАЖБА НА АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ ОДНОС-
НО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВА-
ЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА  
ЗА ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ  

Член 1 
Со овој правилник се пропишува  формата  и содр-

жината  на барањето заради  неиздавање на лиценца за 
продажба на алкохолни пијалоци, односно недонесува-
ње на решение за одбивање на барањето за издавање на 
лиценца за продажба на алкохолни пијалоци во рокот 
утврден во член 23-б став (4) од Законот за трговија .  

Член 2 
Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува 

на образец: ,,Барање заради неиздавање на лиценца за 
продажба на алкохолни пијалоци, односно недонесува-
ње на решение за одбивање на барањето за издавање на 
лиценца за продажба на алкохолни пијалоци’’, во А4 
формат на бела хартија, кој е даден во Прилог и  е со-
ставен дел на овој правилник.  

Член 3 
Овој  правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
       Бр. 11-7008/3 
4 октомври 2011 година              Министер,  
          Скопје                 Ваљон Сараќини, с.р. 
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3112. 
Врз основа на член 23 став 3 од Законот за заштита 

на потрошувачите при договори за потрошувачки кре-
дити  („Службен весник на Република Македонија” бр. 
51/11), министерот за економија, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА КРЕДИТОРИ НА 
ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ И РЕГИСТАРОТ НА 
КРЕДИТНИ ПОСРЕДНИЦИ КАЈ КРЕДИТОРИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-
ната и начинот  на водење на Регистарот  на кредитори  
на потрошувачки кредит и Регистарот  на кредитни по-
средници кај кредитори.  

 
Член 2 

Регистарот на кредитори на потрошувачки кредит 
се води  во форма на книга  со  димензии 450 х 300 мм  
која   содржи  евиденциски   листови.  

На насловната страна на корицата на Регистарот на 
кредитори на потрошувачки кредит во левиот горен  
агол стои грбот на Република Македонија, под  него е 
отпечатен текст напишан со големи црни букви “РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, а под него “МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА.  

Во средината на насловната страна е напишан текст 
со големи црни букви “РЕГИСТАР НА КРЕДИТОРИ 
НА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ ”. 

 
Член 3 

Евиденцискиот лист од Регистарот на кредитори на 
потрошувачки  кредит  ги содржи следните рубрики: 

- реден број; 
- архивски број и датум на поднесување на барање-

то за добивање дозвола за одобрување на потрошувач-
ки кредити; 

- име на подносителот на барањето; 
- единствен матичен број на субјектот; 
- седиште, адреса и општина; 
- регистарски број и датум на уписот; 
- број и датум на записникот на Државениот паза-

рен инспекторат за извршен увид кај субјектот на упи-
сот; 

- број и датум на дозволата за одобрување на потро-
шувачки кредити; 

- број  и  датум на решението за бришење од реги-
старот на кредитори на потрошувачки кредит;  и 

- забелешка. 
Регистарот на кредитори на потрошувачки  кредит 

е даден во о Прилог 1, кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

 
Член 4 

Регистарот на кредитни посредници кај кредитори  
се води  во форма на книга  со  димензии 450 х 300 мм  
која   содржи  евиденциски   листови.  

На насловната страна на корицата  на  кредитни по-
средници кај кредитори  во левиот горен  агол стои гр-
бот на Република Македонија,  под  него е  отпечатен  
текст напишан со големи црни букви „РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА”, а  под  него „МИНИСТЕРСТВО ЗА 
ЕКОНОМИЈА”.  

Во средината на насловната страна е напишан текст 
со големи црни букви „РЕГИСТАР НА КРЕДИТНИ 
ПОСРЕДНИЦИ  КАЈ  КРЕДИТОРИ”. 

 
Член 5 

Евиденцискиот лист од Регистaрот на кредитни по-
средници кај кредитори  ги содржи  следните  рубрики: 

- реден број; 
-архивски број и датум на поднесување на барањето 

за упис во регистарот; 
- име на подносителот на барањето; 
- единствен матичен број на субјектот; 
- седиште, адреса и општина;  
- регистарски број и датум на уписот; 
- број и датум на овластувањето на кредитен по-

средник од кредиторот на потрошувачки кредит заве-
рено кај нотар; 

- број и датум на решението за бришење од Реги-
старот на кредитни посредници кај кредитори; и 

- забелешка. 
Регистарот на кредитни  посредници кај  кредитори  

е даден во Прилог 2, кој е составен дел на овој правил-
ник. 

 
Член 6 

Во евиденцискиот  лист од Регистарот на кредито-
ри на потрошувачки кредит и Регистарот на кредитни 
посредници кај кредитори се внесуваат и сите промени  
на податоците што ќе настанат по  нивното  запишува-
ње. 

 
Член 7 

Секој евиденциски лист од регистрите од член 1 на 
овој правилник има реден број напишан со арапски 
броеви со растечка големина. Пред почетокот на воде-
њето на регистрите на последниот евиденциски лист, 
се забележува вкупниот број на листовите што ги содр-
жи одделниот регистар и се заверуваат со печат на Ми-
нистерството за економија и потпис на овластеното ли-
це што го води регистарот. 

 
Член 8 

Регистрите од член 1 на овој правилник се водат во 
пишана и електронска форма.  

 
Член 9 

Со  денот на  влегувањето  во  сила на овој правил-
ник престанува да важи Правилникoт за пропишување 
на формата и содржината на Регистар  на даватели  на 
потрошувачки кредити  на кои министерот за економи-
ја им издал дозволата за одобрување на кредити  и  Ре-
гистар на кредитни посредници кај даватели на кои ми-
нистерот за економија им издал дозвола за одобрување 
на кредити („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 97/07). 

 
Член 10 

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

 
       Бр. 25-7684/1 
29 септември 2011 година          Министер,  
          Скопје                 Ваљон Сараќини, с.р. 
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3113. 
Врз основа на член 28 став 2 од Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кре-

дити  („Службен  весник на Република Македонија” бр. 51/11), министерот за економија, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И  НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА БРОЈОТ 
И ВРЕДНОСТА НА СКЛУЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ И ДОГОВОРЕНАТА 

ГОДИШНА СТАПКА НА ВКУПНИТЕ ТРОШОЦИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на доставување на извештајот за бројот  

и вредноста  на   склучените  договори за  потрошувачки  кредит и договорената годишна тапка на   вкупните 
трошоци. 

 
Член 2 

Извештајот  се поднесува на образец во А-4 формат во бела боја кој ги содржи следните податоци:  
- назив на подносителот на извештајот; 
- единествен матичен број на субјектот; 
- седиштe, aдреса и општина; 
- реден број; 
- датум на склучување на договорот; 
- период за  кој е склучен договорот  (во месеци); 
- износ  во денари; 
- годишна стапка на вкупни трошоци;  
- вкупен број склучени договори во периодот; 
- вкупна вредност на склучени  договори  во  периодот; и 
- печат и потпис на одговорното лице. 
Формата  и  содржината  на  образецот на  извештајот е дадена во Прилог, кој е составен дел на овој пра-

вилник. 
 

Член 3 
Извештајот од член 2 на овој  правилник се  доставува во архивата на Министерството за економија.  
 

Член 4 
Со  денот на  влегувањето во сила  на овој правилник  престанува  да  важи Правилникoт за пропишување 

на формата, содржината и начинот на доставување  на  извештајот  кој  давателите на  потрошувачки  кредити  
треба  да го  достават  до министерството  за економија  за бројот на склучените  договори за  кредити  и  
договорената  годишна стапка  на  вкупните трошоци  („Службен весник на Република Македонија” бр. 
97/07). 

 
Член 5 

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

 
       Бр. 25-7684/2 
29 септември 2011 година                              Министер,  
          Скопје                                Ваљон Сараќини, с.р. 
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3114. 

Врз основа на член 41-a став 2 од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар 

и регистарот на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ број 84/05, 13/07, 150/07, 

140/08, 17/11 и 53/11), министерот за економија донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УПИС ВО 

ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР И РЕГИСТАРОТ НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА ЗАРАДИ НЕИЗДАВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ЗА УПИС ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА  

ЗА УПИС 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува  формата и содржината на барањето за донесување на решение за упис 

во трговскиот регистар и регистарот на други правни лица заради неиздавање на решение за упис, односно 

недонесување на решение за одбивање на пријавата за упис, во рокот утврден со член 41 став (1) од Законот 

за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистарот на други правни лица. 

 

Член 2 

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува  на образец: „Барање за донесување на решение за 

упис во трговскиот регистар и регистарот на други правни лица заради неиздавање на решение за упис, од-

носно недонесување на решение за одбивање на пријавата за упис”, во формат А-4 во бела боја, кој е даден 

во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

Образецот од став 1 од овој член содржи: во горниот лев агол назив на органот до кој се поднесува бара-

њето, место за број и датум, во средишниот дел називот на барањето, назив на правното лице односно име и 

презиме на физичкото лице – подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физич-

кото лице – подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на 

подносителот на барањето.    

  

Член 3 

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

лика Македонија“. 

 

       Бр. 16-7851/1 

5 октомври 2011 година                            Министер,  

          Скопје                                   Ваљон Сараќини, с.р. 
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3115. 
Врз основа на член 20-б став 3 а во врска со член 17 

од Законот за метрологијата („Службен весник на Ре-
публика Македонија" бр. 55/02, 84/07 и 102/09), мини-
стерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТА 
НА НЕАВТОМАТСКИ ВАГИ ∗ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на оцена 
на сообразноста на неавтоматските ваги со суштестве-
ните барања, како и примената на постапките (модули-
те) за оцена на сообразноста што треба да ги исполну-
ваат неавтоматските ваги, за пуштање во промет или 
ставање во употреба. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. „Вага“, во смисла на овој правилник е мерило, 
кое се користи за одредување на масата на некое тело 
со помош на дејството на гравитацијата на предметно-
то тело. Вагата може да се користи и за одредување на 
други величини, количества, параметри или карактери-
стики кои се поврзани со масата. 

2. „Неавтоматска вага“, во смисла на овој правил-
ник е вага, која за време на мерењето се опслужува од 
страна на ракувач. 

 
Член 3 

(1) Во промет може да се пуштаат неавтоматски ва-
ги доколку ги исполнуваат барањата од овој правил-
ник. 

(2) Неавтоматските ваги може да се пуштат во про-
мет и да се ставаат во употреба ако ги исполнуваат ба-
рањата од овој правилник и се означени со CE – oзнака 
согласно Законот за метрологијата и овој правилник. 

 
Член 4 

За целите на постапката за оцена на сообразноста 
на неавтоматските ваги според намената за која се упо-
требуваат се делат на: 

1. Вага за одредување на маса за комерцијални 
трансакции; 

2. Вага за одредување на маса за пресметка на та-
кси, тарифи, даноци, бонуси, казни, надоместоци, обе-
штетување или друг сличен вид плаќање; 

3. Вага за одредување на маса за примена на закони 
и други прописи, давање на мислења од експерти при 
судски постапки; 

4. Вага за одредување на маса за медицината за ме-
рење на масата на пациентите заради следење, дијагно-
за и медицински третман; 

5. Вага за одредување на маса за подготовка на ле-
кови кои се издаваат во аптека на рецепт и одредување 
на масата за анализи кои се вршат во медицински и 
фармацевтски лаборатории; 
                            
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Директивата на Со-
ветот од 23 Април  2009 година за приближување на законодав-
ството на земјите-членки во врска со неавтоматски ваги 
2009/23//EC на Европската унија, CELEX  број 32009L0023 

6. Вага за одредување на цената врз основа на маса-
та за непосредна продажба во јавност и за подготовка 
на фабрички пакувања; и 

7. Вага за сите други употреби различни од наведе-
ните во точките 1,2,3,4,5 и 6 од овој член. 

 
Член 5 

(1) Суштествените барања кои треба да ги исполнат 
неавтоматските ваги, а кои се употребуваат за намени-
те наведени во член 4 од овој правилник, треба да ги 
задоволат барањата дадени во Прилог 1 кој е составен 
дел на овој правилник. 

(2) Во случаи каде што неавтоматската вага опфаќа 
или е поврзана со уреди кои не се наменети за употре-
бите од член 4 од овој правилник, за таквите уреди не 
се применуваат барањата утврдени со овој правилник. 

 
Член 6 

(1) Неавтоматските ваги се смета дека ги исполну-
ваат барањата, утврдени во Прилог 1 од овој правил-
ник, доколку се проектирани и изработени согласно 
Библиографските податоци за хармонизираните стан-
дарди за неавтоматски ваги. 

(2) Библиографските податоци за хармонизираните 
стандарди за неавтоматски ваги од став (1) на овој член 
се објавени во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

 
Член 7 

(1) Кога при ставање во употреба ќе се констатира 
дека неавтоматските ваги кои имаат CE ознака за соо-
бразност не ги исполнуваат барањата на овој правил-
ник, истите треба да се повлечат од пазарот. 

(2) Во случајот од став (1) од овој член, за превзе-
мената мерка треба веднаш да се информира Мини-
стерството за економија со наведување на причините за 
превземање на мерката, а особено дали несообразноста 
е поради: 

(a) пропуст да се задоволат барањата наведени во 
Прилог 1 од овој правилник, во случај ако неавтомат-
ските ваги не ги исполнуваат хармонизираните стан-
дарди од член 6 став (1) од овој правилник; 

(б) неточна примена на хармонизираните стандарди 
од член 6 став (1) од овој правилник и  

(в) недореченост (недостаток на одредени детали) 
во техничките спецификации од хармонизираните 
стандарди од член 6 став (1) од овој правилник. 

 
II. ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ 

 
Член 8 

(1) Сообразноста на неавтоматските ваги со бара-
њата утврдени во Прилог 1 од овој правилник, се по-
тврдува со која било од следните постапки, по избор на 
производителот или неговиот застапник и тоа со: 

(a) ЕС-испитување на тип според Прилог 2 точка 1 
од овој правилник, проследенo или со ЕС - изјава за со-
образност која се темели на обезбедување на квалитет 
на производниот процес според точка 2 или со ЕС-ве-
рификација според точка 3 од овој прилог. 

За неавтоматски ваги кои не користат електронски 
уреди и чиј уред за мерење на товар не користи пружи-
на за рамнотежа на товарот, не се применува ЕС - ис-
питување на тип; или 
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(б) Поединечна ЕС-верификација според Прилог 2 
точка 4 од овој правилник. 

(2) Во постапката за оцена на сообразноста се испи-
тува дали проектно-техничката документација е изго-
твена согласно барањата дадени во Прилог 3 кој е со-
ставен дел од овој правилник. 

(3) Документацијата и кореспонденцијата во врска 
со постапките од став 1 на овој член се изготвуваат од 
страна на производителот или неговиот застапник на 
официјалниот јазик на земјата во која се спроведува 
постапката или на јазикот кој е прифатен од страна на 
нотифицираното тело. 

(4) Ако со друг пропис се бара исполнување на дру-
ги барања за неавтоматски ваги, СE ознаката од член 
10 од овој правилник ќе означува дека неавтоматските 
ваги ги исполнуваат и тие барања. 

(5) Постапките за оцена на сообразност се дадени 
во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

 
 

III. СЕ – ОЗНАКА ЗА СООБРАЗНОСТ И НАТПИСИ 
 

Член 9 
(1) Во постапката за оцена на сообразноста на неа-

втоматските ваги се оценува дали CE ознаката за соо-
бразност и потребните дополнителни податоци се на-
несени во форма која е добро видлива, лесна за читање 
и не може да се отстрани од неавтоматските ваги за 
кои ЕC – сообразноста е воспоставена согласно Прилог 
4 точка 1 кој е составен дел на овој правилник.   

(2) Натписите дадени во Прилог 4, точка 2 од овој 
правилник  треба да се нанесени во форма која е добро 
видлива, лесна за читање и не може да се отстрани од 
сите останати уреди опфатени со EC – сообразноста. 

(3) Секое друго означување кое може да биде по-
ставено на неавтоматските ваги не треба да ја намали 
видливоста и читливоста на CE-ознаката за сообраз-
ност. 

 
Член 10 

Доколку во постапката за оцена на сообразност се 
утврди дека СЕ ознаката за сообразност е неправилно 
ставена, производителот или неговиот овластен застап-
ник треба да го усогласи мерилото со барањата за СЕ 
ознаката за сообразност од овој правилник. 

 
Член 11 

(1) Во случај кога неавтоматската вага која се упо-
требува за некоја од намените од член 4 од овој пра-
вилник, опфаќа или е приклучена на уреди кои не под-
лежат на оцена на сообразност според член 8 од овој 
правилник, уредите треба да носат ознака за ограниче-
но користење согласно Прилог 4 точка 3 кој е составен 
дел на овој правилник. 

(2) Наведената ознака се втиснува на уредите на 
јасно видливо место и во форма која не може да се от-
страни. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 12 

(1) Сите неавтоматски ваги што се во употреба до 
денот на влегување во сила на овој правилник ќе се ве-
рифицираат доколку го исполнуваат барањето во однос 
на најголемата дозволена грешка согласно Прилог 1, 
табела 3 од овој правилник. 

(2) Неавтоматските ваги што до денот на влегување 
во сила на овој правилник, имаат решение за одобре-
ние на тип на мерило, може да се пуштаат на пазар и 
ставаат во употреба според овој правилник  до денот на 
истекувањето на важноста на рокот на решението за 
одобрување на типот на мерило. 

 
Член 13 

До нотификацијата на Бирото за метрологија, од-
носно соодветното тело, сообразноста на неавтомат-
ските ваги се потврдува согласно со одредбите на Пра-
вилникот за метролошките услови за ваги со неавто-
матско функционирање од класата на точноста (I), (II), 
(III), (IIII) (“Службен лист на СФРЈ” бр. 4/87) и со по-
стапката за оцена на сообразност наведена во OIML 
R76-1. 

 
Член 14 

Со денот на нотификацијата  на Бирото за метроло-
гија, односно соодветното тело ќе се применуваат по-
стапките за оцена на сообразност дадени во Прилог 2 
на овој правилник. 

 
Член 15 

Одредбите на член 9 став 2 од овој правилник поч-
нуваат да се применуваат со денот на пристапувањето 
на Република Македонија во Европска унија, или со 
потпишување на АССА договор за неавтоматски ваги. 

 
Член 16 

Со денот на нотификацијата на Бирото за метроло-
гија, односно на соодветното тело престануваат да се 
применуваат: Правилникот за метролошките услови за 
ваги со неавтоматско функционирање од класата на 
точноста (I), (II), (III), (IIII) (“Службен лист на СФРЈ” 
бр.4/87), Правилникот за метролошките услови за мо-
стови на друмски и шински ваги (“Службен лист на 
СФРЈ” бр. 31/87) и Правилникот за метролошките ус-
лови за куќишта за друмски и шински ваги („Службен 
лист на СФРЈ” бр. 31/87). 

 
Член 17 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за неавтоматски ваги 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
56/07). 

 
Член 18 

 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
       Бр. 25-53006 
27 септември 2011 година            Министер,  
          Скопје                 Ваљон Сараќини, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
3116. 

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за држав-
ниот инспекторат за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија”  бр. 158/10, министе-
рот за локална самоуправа  донесе    

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА, ИЗГЛЕ-
ДОТ НА ЗНАКОТ, КАКО И НАЧИНОТ НА ИЗДА-
ВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ  НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИ-
МАЦИЈА НА ИНСПЕКТОРИТЕ ВО ДРЖАВНИОТ  

ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
  

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат формата и содр-

жината на образецот на службената легитимација, изг-
ледот на знакот, како и начинот на издавање и одзема-
ње на службената легитимација на инспекторите во 
Државниот инспекторат за локална самоуправа.  

     
Член 2 

Службената легитимација на инспекторите во Др-
жавниот инспекторат за локална самоуправа (во ната-
мошниот текст: службена легитимација) се издава спо-
ред образец кој е даден во прилог и е составен дел на 
овој правилник.  

Образецот на службената легитимација  се печати 
на специјална заштитена хартија во правоаголна форма 
со димензии 7x10 цм и е обвиткан со проѕирна пла-
стична фолија.  

На предната страна на образецот во горниот дел 
стои натпис „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, под тоа 
„МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА“, 
под тоа „ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА“, а под тоа „ СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИ-
МАЦИЈА “.  

На истата страна, во средината има место за фото-
графија со димензии 2,5х3 цм, а под неа се впишуваат 
податоци за: името и презимето на носителот на леги-
тимацијата, место за печат и потпис на лицето овласте-
но за издавање на службената легитимација, односно 
Директорот на Државниот инспекторат за локална са-
моуправа. Во долниот дел е отпечатен серискиот број. 

На задната страна на образецот е отпечатен грбот 
на  Република Македонија под кој се впишуваат пода-
тоци за: датумот и местото на раѓање на носителот на 
легитимацијата, неговото живеалиште и крвна група, 
датум на издавање на службената легитимација и реги-
старски број.  

   
Член 3 

Образецот на службената легитимација од член 2 на 
овој правилник е сместен во дводелна црна кожна об-
вивка со димензии 11x17цм, која се превиткува на сре-
дината. 

На предната страна на кожната обвивка со букви со 
златна боја е отпечатен грбот на Република Македони-
ја, под него “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”, “МИНИ-
СТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА”, ”ДРЖА-
ВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
“, а во средината е отпечатен текстот “ СЛУЖБЕНА 
ЛЕГИТИМАЦИЈА “. 

На првата внатрешна страна на кожната обвивка се 
наоѓа проѕирна пластична фолија под која се сместува 
образецот на службената легитимација. 

На втората внатрешна страна на кожната обвивка се 
наоѓа знакот кој е втиснат во метална форма и го содр-
жи грбот на Република Македонија со големина од 
4цм. Во горниот дел над грбот на средина е напишано  
,,Република Македонија“, под тоа ,,МЛС,“ додека во 
долниот дел под грбот на средината е напишано 
,,ДИЛС“.  

 
 

Член 4 
Службената легитимација се издава за време додека 

носителот на службената легитимација согласно Зако-
нот за инспекциски надзор има статус на инспектор во 
Државниот инспекторат за локална самоуправа.  

Инспекторот на кој ќе му престане работниот однос 
во Државниот инспекторат за локална самоуправа или 
ќе биде распределен на друго работно место кое не е 
утврдено со статус на инспектор во Државниот инспе-
кторат за локална самоуправа ја враќа службената ле-
гитимација на Државниот инспекторат за локална са-
моуправа и истата се поништува.  

 
Член 5 

Инспекторот кој ќе ја загуби службената легитима-
ција или на друг начин ќе остане без неа веднаш, а нај-
доцна за 24 часа, за тоа го известува директорот на Др-
жавниот инспекторат за локална самоуправа. 

 
Член 6 

Службената легитимација се заменува со нова, кога 
поради оштетување или дотраеност ќе стане неупо-
треблива, како и кога ќе дојде до промена на личните 
податоци на носителот на службената легитимација. 

Старата службена легитимација се поништува. 
 

Член 7 
За издадените, вратените и заменетите службени 

легитимации  на вработените во Државниот инспекто-
рат за локална самоуправа се води евиденција. 

Евиденцијата од став 1 на овој член содржи: реден 
број, име и презиме на носителот на легитимацијата, 
датум на издавање, сериски број на службената легити-
мација, назив на организационата единица на Држав-
ниот инспекторат за локална самоуправа каде што инс-
пекторот е распореден, звањето и рубрика за забеле-
шки. 

Редниот број на евиденцијата под кој е извршен 
упис на податоците се впишува во службената легити-
мација како регистарски број. 

Во рубриката за забелешки се запишуваат измените 
на податоците. 

 
Член 10 

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

 
      Бр. 17-1982/2                                      Министер 
4 октомври 2011 година                         за локална самоуправа,  
                 Скопје                                 Невзат Бејта, с.р. 
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3117. 
Врз основа на член 20 став 8 од Законот за државниот инспекторат за локална самоуправа  („Службен вес-

ник на Република Македонија ” број 158/10), министерот за локална самоуправа донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА  НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ 

НА ЕДУКАЦИЈАТА 
  

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на 

спроведување на едукацијата. 
                                                 

Член 2 
На лицето  кое се повикува на едукација му се врачува покана дадена во Прилог бр.1, кој е составен дел на 

овој правилник. 
Поканата од став 1 на овој член се печати на хартија со бела боја во А4 формат и ги содржи следните еле-

менти : 
- наслов на поканата, 
- податоци за лицето кое се повикува на едукација (име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење, звање и ра-

ботно место) ,  
- кратко означување на целта на поканата,  
- време, датум и место на спроведување на едукацијата, 
- предмет на едукацијата, 
- име и презиме на инспекторот, 
- место и датум на издавање на поканата и 
- место за печат и потпис на инспекторот. 
 

Член 3 
Едукацијата ја организира и спроведува Државниот инспекторат за локална самоуправа, преку инспекто-

рите. 
Едукацијата се врши во просториите на Државниот инспекторат за локална самоуправа. 
По исклучок, едукацијата може да се врши во деловните простории каде што работат лицата повикани на 

едукација. 
 

Член 4 
Едукацијата се врши еднаш во неделата, а по потреба и повеќе пати. 
 

Член 5 
За спроведената едукација се води евиденција од страна на Државниот инспекторат за локална самоупра-

ва, при што се наведуваат следните податоци: реден број, датум и место, учесник на едукацијата, предмет на 
едукацијата, број и датум на записник по кој се врши едукацијата, времетраење, име и презиме на лицето кое 
врши едукација, потпис на лицето кое врши едукација, име и презиме на лицето кое се едуцира и потпис на 
лицето врз кое се врши едукацијата. 

 
Член 6 

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

 
     Бр. 17-1982/3                         Министер 
4 октомври 2011 година                            за локална самоуправа,  
             Скопје                                       Невзат Бејта, с.р. 
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