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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1668. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ВО ДРЖАВАТА ИЗРАЕЛ 
 

I 
Г-дин Пајо Авировиќ, се поставува на должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Државата Израел, со седиште во Тел 
Авив. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Указ број 8                        Претседател 

17 јули 2009 година                на Република Македонија, 
         Скопје                         д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

_____________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1669. 

Врз основа на член 58 став 2 од Законот за јавни па-
тишта („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 84/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 14.07.2009 година, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА И НАЧИН НА НАПЛАТА НА  
НАДОМЕСТОКОТ ЗА УПОТРЕБА НА ПАТ  

(ПАТАРИНА) 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината и начинот на 

наплата на надоместокот  за употреба на јавен пат, не-
гов дел или објект на патот (патарина).  

 
Член 2 

За утврдување на висината на надоместокот за упо-
треба на пат (патарина) за различните видови на вози-
ла, во зависност од видот на возилото, бројот на осови-
ни и висината кај предната осовина, возилата се распо-
редуваат во четири категории: 

- прва категорија: возила со две осовини и висина 
кај предната осовина до 1,3 метри, 

- втора категорија: возила со повеќе од две осовини 
и висина кај предната осовина до 1,3 метри, 

- трета категорија: возила со две и три осовини и ви-
сина кај предната осовина од 1,3 метри или поголема,  

- четврта категорија: возила со повеќе од три осови-
ни и висина кај предната осовина поголема од 1,3 ме-
три, 

Висина на возилото кај предната осовина, се мери 
вертикално од коловозот до највисоката точка на вози-
лото, над предната осовина. 

 
Член 3 

Висината на надоместокот за употреба на пат (пата-
рина) за видовите на возила по категории се определу-
ва  на начин што: 

- висината на патарината за возилата од прва кате-
горија (која се зема како основна категорија) се множи 
со коефициент 1, 

- за возилата од втора категорија, износот на пата-
рината за возилата од прва категорија се множи со кое-
фициент 1,5, 

- за возилата од трета категорија, износот на пата-
рината за возилата од прва категорија се множи со кое-
фициент  2,7, 

- за возилата од четврта категорија, износот на па-
тарината за возилата од прва категорија се множи со 
коефициент 4,0. 

 
Член 4 

Надоместокот за патарина за поминат километар за 
возилата од прва категорија, која се зема како основна 
категорија, се пресметува според следниве параметри: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Износот  на надоместокот за извозено растојание од 

еден километар (надоместок за поминат километар) за 
возилата од прва категорија (основна категорија), изне-
сува 1,9032 денари/километар по возило. 

Вкупното извозено растојание за кое се наплаќа па-
тарина се пресметува со множење на надоместокот за 
поминат километар, со должината на делницата за која 
се врши наплата на патарина. 

При пресметувањето на патарината извршено е зао-
кружување на износите на 10 денари (од 1,00 до 4,99 
денари на пониската вредност, од 5,00 до 9,99 денари 
на повисоката вредност). 

 
Член 5 

Висината на надоместокот за употреба на пат (патари-
на) на делниците на кои се наплаќа патарина изнесува:  
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Член 6 
Наплатата на патарина се врши на наплатните ста-

ници преку “отворен систем” за наплата на патарина. 
Начинот на плаќањето на патарината  може да биде: 

- готовински и со банкарски картици (дебитни и 
кредитни) и 

- електронски со безконтактни смарт картици (при-
пеид и постпеид) и со уред за електронска наплата на 
патарина. 

Електронските системи за наплата на патарина мо-
ра да овозможат наплата на патарина со употреба на 
микробранова (DSRC) технологија на работна фре-
квенција од 5,8 GHz.  

 
Член 7 

Правните и физичките лица патарина можат да ја 
плаќаат со купување на безконтактни смарт картици 
или уред за електронска наплата на патарина со попуст 
од 10% на износ од еднократно задолжување. 

 
Член 8 

Начинот на наплатата на патарина со банкарски 
картици и електронски со безконтактни смарт картици 
и со уред за електронска наплата на патарина ќе се 
имплементира во неколку фази на наплатните станици 
во Република Македонија. 

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во ‘‘Службен весник на Република Македонија”, 
а ќе се применува од  1.01.2010 година. 

Член 10 
Од денот на примена на оваа одлука, престанува да 

важи Одлуката за висината и начинот на наплата на на-
доместокот за употреба на автопат или магистрален 
пат, нивен дел или објект на патот (автопатска такса) 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.30/07) 
и Одлуката за изменување на Одлуката за висината и 
начинот на надоместокот за употреба на автопат или 
магистрален пат, нивен дел или објект на патот (авто-
патска такса) („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.81/08). 

 
      Бр.19-3442/1                     Претседател на Владата  
14 јули 2009 година              на Република Македонија, 

   Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
____________ 

1670. 
Врз основа на член 36, став 5 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 14.07.2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИТЕТ ЗА РЕФОРМИ ВО 
ДРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 

 
Член 1 

Со ова решение се формира Комитет за реформи во 
државната администрација. 

 
Член 2 

Во Комитетот за реформи во државната админи-
страција се именуваат: 

а) Претседател 
- м-р Никола Груевски, претседател на Владата на 

Република Македонија. 
б) Потпретседатели: 
- д-р Васко Наумовски, заменик на претседателот 

на Владата задолжен за европски прашања, 
- Абдилаќим Адеми, заменик на претседателот на 

Владата задолжен за спроведување на Рамковниот до-
говор, 

- м-р Зоран Ставрески, заменик на претседателот на 
Владата и министер за финансии. 

в) Членови: 
- Михајло Маневски, министер за правда, 
- генералниот секретар на Владата на Република 

Македонија, 
- Ванчо Каргов, директор на Царинска управа. 
 

Член 3 
Ова решение влегува во сила со денот на донесува-

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

 
      Бр. 19-3647/1                 Претседател на Владата 
14 јули 2009 година              на Република Македонија, 
          Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
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1671. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08), а во врска со член 6 од Рамковната спо-
годба меѓу Владата на Република Македонија и Коми-
сијата на Европските заедници за правилата за сорабо-
тка во врска со финансиската помош на ЕЗ за Републи-
ка Македонија во рамките на спроведувањето на помо-
шта според Инструментот за претпристапна помош 
(ИПА) („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 18/08), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 16.07.2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИПА КООР-
ДИНАТОР ВО СИСТЕМОТ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРА-
НО УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТПРИСТАПНИТЕ ФОН-
ДОВИ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. За Национален ИПА координатор (НИПАК) во си-

стемот на децентрализирано управување со претпри-
стапните фондови од Европската унија за Република 
Македонија се именува заменикот на претседателот на 
Владата на Република Македонија д-р Васко Наумовски. 

2. Со денот на влегување во сила на ова решение 
престанува да важи Решението за именување на Наци-
онален ИПА координатор во системот на децентрали-
зирано управување со претпристапните фондови од 
Европската унија за Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 98/08). 

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

 
      Бр. 19-3656/1               Заменик на претседателот 
16 јули 2009 година                на Владата на Република 
          Скопје                                 Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

______________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1672. 
Врз основа на член 48 став 1 алинеја 2 од Законот 

за возила („Службен весник на Република Македони-
ја“бр. 140/08), министерот за внатрешни работи  донесe 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ БАРАЊА НА ВОЗИ-
ЛАТА СО КОИ СЕ ПРЕВЕЗУВААТ ГРУПИ ДЕЦА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат посебните тех-
нички барања на возилата со кои се превезуваат групи  
деца. 

 
Член 2 

Превозот на групи на деца се врши со автобус и 
патнички автомобил (8+1). 

 
Член 3 

Автобусите со кои се превезуваат групи деца треба 
да ги исполнуваат следните посебни технички барања: 

- предната десна и задната лева страна од автобусот 
треба да бидат обележани со посебен знак за превоз на 
деца, 

- внатрешноста на автобусот треба да биде чиста и 
неоштетена(седишта, подови, бочни страници, светлеч-
ки тела), 

- да имаат основен прибор за интервентно чистење 
на автобусот(метла, лопатче, кофа, сунѓер и др.), 

- да имаат исправни уреди за затоплување и прове-
трување на воздухот во автобусот, 

- надворешните површини на автобусите не треба 
да бидат оштетени, а ако се поправани, поправката тре-
ба да биде технички правилно изведена, 

- сите знаци за известување и натписите во вна-
трешноста на автобусот(влез, излез, помошен излез и 
др.) треба да бидат видливо означени, 

- сите седишта да бидат тапацирани,  
- сите седишта да имаат потпирач за глава, 
- сигурносен појас треба да биде вграден на сите се-

дишта, 
- на сите седишта да има потпирачи за раце и 
- ако во автобусот има места за стоење, истите  не 

треба да се користат. 
 

Член 4 
(1) Посебниот знак за превоз на деца од член 3 али-

неја 1 од овој правилник е во форма на квадрат со ди-
мензии од 400x400 мм. Основната боја на знакот е пор-
токалова со црни рабови и вметнат симбол кој претста-
вува фигура на две деца во соодветен размер. 

(2) На предната десна страна од автобусот, знакот 
за превоз на деца е дополнет со натпис „Превоз  на де-
ца“ со соодветен размер. 

(3) Знакот за превоз на деца е даден во Прилог кој е 
составен дел од овој правилник. 

 
Член 5 

Системот за кочење на автобусот мора да биде со 
вграден ABS систем. 

 
Член 6 

Инсталациите за снабдување на погонскиот мотор 
со гориво треба да бидат изведени така што ако од би-
ло кои причини дојде до протекување на гориво од ин-
сталацијата и спојните елементи, горивото да не проте-
кува или капки од истото да протекуваат на цевката за 
издувни гасови, туку во слободен пад да истекуваат на 
површината на коловозот. 

 
Член 7 

(1) Во автобусот треба да биде вграден сигурносен 
уред наменет за смалување на опасноста од пожар пос-
ле сопирање на возилото, со следните карактеристики: 

- да биде поставен на дофат на рака на возачот кога 
седи на возачкото седиште; 

- да биде јасно означена и опремена со заштитен ка-
пак или соодветна заштита, поради заштита од ненамер-
но активирање. На самиот уред треба да биде јасно на-
пишано упатството за ракување „Отстрани го заштитни-
от капак и повлечи ја рачката надолу“, или „Активирај 
само кога возилото е запрено на стојалиште“. 

(2) Активирањето на уредот од ставот 1 на овој 
член овозможува да се извршат следните активности: 

- брзо запирање на моторот, 
- исклучување на барем еден пол од акумулаторот 

од електричното коло. 
 

Член 8 
(1) Во автобусот треба да биде предвиден простор 

за чување на еден или повеќе противпожарни апарати, 
од кои еден треба да биде во близина на возачкото се-
диште.  
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(2) Просторот за чување на противпожарните апа-
рати треба да биде на видно место и соодветно озна-
чен. 

(3) Во автобусот треба да биде предвиден простор 
за најмалку две кутии за прва помош, а просторот тре-
ба да биде видно означен. 

 
Член 9 

(1) Автобусите треба да имаат излез за спасување 
на бочната страна на возилото, освен автобусите од I 
класа. 

(2) Автобусот предвиден за превоз до 50 лица треба 
да има најмалку по еден излез за спасување на бочните 
страни на возилото. 

(3) Автобусот предвиден за превоз на над 50 лица 
треба да има најмалку по два излези за спасување на 
бочните страни на возилото. 

(4) Пристапот до вратите за спасување треба да би-
де слободен за брзо излегување. 

 
Член 10 

Автобус предвиден за превоз до 50 лица треба да 
има најмалку еден отвор на покривот, а автобус пред-
виден за превоз на над 50 лица, најмалку два отвори на 
покривот. 

 
Член 11 

Автобусот треба да има вградено оптички или дру-
ги направи (огледало и др.) кои му овозможуваат на во-
зачот на автобусот од своето место да провери дали 
има патници во близина на вратите било да е тоа од 
внатрешна или надворешна страна. 

 
Член 12 

Во случај на опасност, сите врати за патници со 
серво контрола мораат да бидат конструирани така да 
може да се отворат од внатрешната страна на возилото 
кога возилото стои и кога не е заклучено од надвореш-
на страна на возилото со помош на контрола која делу-
ва независно дали напојувањето со енергија е активно 
и која: 

- во случај на контрола од надворешна страна, кон-
тролата треба да биде на висина до 180см, кога возило-
то стои празно на водорамна површина; 

- во случај на контрола од внатрешната страна, кон-
тролата треба да биде поставена на вратата или на рас-
тојание од истата до 300мм, на висина која не може да 
биде помала од 1600мм над првата скала на влезот; 

- треба да биде лесно воочлива и препознатлива ко-
га патникот ќе се приближи пред вратата или кога стои 
пред неа и 

- овозможува отворање на вратата или овозможува 
лесно рачно отворање на вратата. 

 
Член 13 

(1) Сите врати за патници со серво контрола треба 
да имаат вклучено показно светло кое треба да биде це-
лосно видливо за возачот и кога седи во положба за во-
зење, во сите услови на околно осветлување, поради 
сигнализација доколку некоја врата не е целосно затво-
рена. 

(2) Показното светло треба да се запали секогаш ко-
га цврстиот дел од вратата ќе се најде помеѓу потполно 
отворена положба и 30мм до потполно затворена по-
ложба. Истото показно светло може да се користи за 
една или повеќе врати. 

Член 14 
Кога е предвидено возачот на автобусот да управу-

ва со отворањето и затворањето на вратите за патници-
те, со серво контрола, вратите треба да бидат такви, да 
возачот во секој момент може да го смени правецот на 
движење на вратата, независно дали се во фаза на отва-
рање или затворање. 

 
Член 15 

Во автобусот, во случај кога вратите за патниците 
со серво контрола при затворањето наидат на препрека 
треба да дојде до нивно повторно отворање и тоа до 
крајно отворена положба. 

 
Член 16 

(1) Сите излези во случај на опасност (страничните 
прозори, прозорот позади, покривните отвори и докол-
ку постои врата за излез во случај на опасност) треба 
да бидат означени со натпис „Излез во случај на опас-
ност“ или сличен на него, на внатрешната и надвореш-
ната страна на автобусот. 

(2) Начинот на отворање на вратата која се користи 
во случај на опасност како и сите излези во случај на 
опасност треба да биде означена на внатрешната и над-
ворешната страна на автобусот. 

(3) На излезот во случај на опасност или во негова 
близина треба да бидат поставени јасни упатства кои 
се однесуваат на начинот на користење.   

 
Член 17 

(1) Ходникот и скалите на автобусот треба да бидат 
покриени со материјал кој не е подложен на лизгање. 

(2) Рабовите на скалите треба да бидат така израбо-
тени, да опасноста од препнување биде сведена на ми-
нимум и истите да бидат обоени во светли контрастни 
бои.  

 
Член 18 

Најмалку две седишта во автобусот треба да бидат 
наменети за лицата со инвалидитет и да бидат означе-
ни како такви, а истите да бидат сместени во дел од во-
зилото каде е најпристапно за влегување и тоа побли-
ску до возачот. 

 
Член 19 

Внатрешните електрични светилки треба да бидат 
планирани за осветлување на: 

- целиот простор за патници, како и зглобната повр-
шина кај зглобните автобуси, 

- сите скали, 
- приодот кон сите излези и 
- сите места каде има било каква препрека. 
 

Член 20 
(1) Пречките и држачите за раце треба да бидат по-

ставени на начин како би го олеснувале излегувањето и 
влегувањето во автобусот. 

(2) Пречките и држачите треба да бидат цврсти и да 
одговараат според  димензиите и положбата, а истите 
треба да бидат контрастно обоени, со површина која не 
е лизгава. 

 
Член 21 

Во автобусот на местата каде постои опасност пат-
никот кој седи да биде турнат напред во отворот за ска-
ли, како последица на нагло закочување, треба да биде 
вградена заштитна ограда околу отворот за скали. 
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Член 22 
Техничките барања утврдени во член 3 алинеја од 1 

до 10 од овој правилник се применуваат и на патнички 
возила (8+1). 

Одредбите од членовите 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 18, 19, 20 и 21 од овој правилник се применува-
ат и на патничките возила (8+1). 

 
Член 23 

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

 
   Бр. 14.1-46376/1                    Министер 
13 јули 2009 година              за внатрешни работи, 

   Скопје                     м-р Гордана Јанкуловска, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

1673. 
Врз основа на член 421 став 1 од Законот за безбед-

ност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 54/07, 86/08, 98/08 и 64/09), 
министерот за транспорт и врски во согласност со ми-
нистерот за внатрешни работи донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СООБ-
РАЌАЈНИ ЗНАЦИ, ОПРЕМА И СИГНАЛИЗАЦИЈА 

 
Член 1 

Во Правилникот за сообраќајните знаци, опрема и 
сигнализација на патот („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 56/08), по член 32 се додаваат 27 
нови членови 32а, 32б, 32в, 32г, 32д, 32ѓ, 32е, 32ж, 32з, 
32ѕ, 32и, 32ј, 32к, 32л, 32љ, 32м, 32н, 32њ, 32о, 32п, 
32р, 32с, 32т, 32ќ, 32у, 32ф и 32х. 

 
„Член 32-а 

Туристичките знаци и останатата сигнализација се 
наменети за известување на учесниците во сообраќајот 
за културните, историските, природните и туристички-
те знаменитости и останатите објекти и содржини во 
населените места. 

 
Член 32-б 

Туристички знаци на патиштата се: 
1. знаци за известување за културните, историките, 

природните и туристичките знаменитости; 
2. знаци за насочување кон културните, историски-

те, природните и туристичките знаменитости; 
3. знаци за давање на туристички и други информа-

ции; 
Останатата сигнализација на патиштата ја сочину-

ваат: 
1. знаци за изразување на добредојде; 
2. знаци за известување за насочување кон деловно 

- трговските објекти и центри, важни објекти и содр-
жини во населбите и останатите јавни простори (из-
ложби, саеми), коишто поради својата намена привле-
куваат поголем број посетители. 

 
Член 32-в 

На туристичките знаци можат да се наоѓаат имиња 
на туристички одредишта и симболи на поедини тури-
стички објекти, односно имиња и симболи заедно. 

На знаците на останатата сигнализација можат да се 
наоѓаат имиња и симболи на одредишта на кои упату-
ваат знаците. 

 
Член 32-г 

Натписите на туристичките знаци и останатата сиг-
нализација предвидени со овој правилник се испишува-
ат согласно одредбите од Законот за безбедност на соо-
браќајот на патиштата. 

 
Член 32-д 

Туристичите знаци и останатата сигнализација кога 
се поставуваат на ист носач со сообраќајни знаци треба 
да бидат со истите ретрорефлектирачки својства. 

 
Член 32-ѓ 

(1) Туристичките знаци и останатата сигнализација 
се поставува во согласност со одредбите од член 79, 82 
и 83 од овој правилник. Туристичките знаци и остана-
тата сигнализација се поставува од десната страна по-
крај коловоз, во насока на движење на возилата. 

(2) Туристичките знаци и останата сигнализација не 
смеат да се поставуваат помеѓу сообраќајни знаци про-
пишани со овој правилник, и со нив да се комбинираат 
или поставуваат на исто место. 
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Член 32-е 
По исклучок од одредбите на член 32-ѓ став (2), ту-

ристичките знаци кои се однесуваат на содржината од 
член 32-е на овој правилник, можат доколку дозволува-
ат условите за поставување на сообраќајна сигнализа-
ција, да се постават заедно со сообраќајни знаци за из-
вестување  и тоа на следниов начин: 

- како вметнато кафеаво поле, или 
- како посебен знак, на ист столб со сообраќајниот 

знак “патоказ“. 
 

Член 32-ж 
Туристичките знаци и останатата сигнализација на 

државните и општинските патишта се поставуваат сог-
ласно одредбите од Законот за јавни патишта, со кој се 
пропишува поставувањето на сообраќајните знаци и со-
обраќајна сигнализација и опрема на јавните патишта. 

Графичкиот приказ на туристичките знаци и оста-
ната сигнализација дадена во овој правилник се приб-
лижни и се со известувачки карактер. 

 
Член 32-з 

Туристички знаци за известување за културните, исто-
риските, природните и туристичките знаменитости се: 

1. знак “табла за известување за културна знамени-
тост или објект“ (510), со натпис, симбол или ликовен 
приказ ја означува насоката и оддалеченоста до кул-
турната знаменитост или објект. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

510 
 
2. знак “табла за известување за историска знамени-

тост или објект“ (511), со натпис, симбол или ликовен 
приказ ја означува насоката оддалеченоста до истори-
ската знаменитост или објект. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

511 

3. знак “табла за известување за подрачје со природ-
на знаменитост“ (512), со натпис, симбол или ликовен 
приказ го означува името, видот и насоката на свртува-
ње и оддалеченост до местото на кое се одвојува патот 
кој оди до знаменитоста на која се однесува знакот. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
512 

 
4. знак “табла за известување за туристичка знаме-

нитост или објект“ (513), со натпис, симбол или лико-
вен приказ го означува името, видот и насоката и одда-
леченост до туристичката знаменитост или објект. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

513 
 

Член 32-ѕ 
(1) Туристичките знаци за известување имаат облик 

на правоаголник или квадрат. Туристичките знаци за 
известување содржат име, симбол или ликовен приказ 
на туристичкото одредиште и оддалеченост во киломе-
три до одредена знаменитост, објект или место од кое 
тргнува кон таа знаменитост. Покрај горенаведеното на 
знакот може да се прикажат и детални објаснувања по-
врзани за туристичкото одредиште. 

(2) Основна боја на туристичките знаци е кафеава, а 
рабовите се со бела боја. Вметнатите слики и натписи 
на туристичките знаци за известување  се со бела боја, 
а симболите се, по правило со црна боја. 

(3) Големината на туристичките знаци е: 
1. на автопатишта и екпресни патишта до 10 м²; 
2. на магистрални и регионални патишта до 6 м² и 
3. на општински патишта до 4 м². 
(4) Големината на симболите и графичкиот приказ 

на туристичките знаци за известување треба да биде 
препознатлива и во соодветен размер на големината на 
туристичкиот знак. 

 
Член 32-и 

Туристичките патоказни знаци се знаци кои што ја 
означуваат насоката кон културните, историските, при-
родните и туристичките знаменитости и објекти. 
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Туристички патоказни знаци се: 
1. знак “патоказна табла за насочување кон култур-

ните знаменитости или објекти“ (520), означува насока 
на движење до назначената знаменитост или објект; 

  
 
 
 
 
 
 

520 
 
2. знак “патоказна табла за насочување кон истори-

ска знаменитост или објект“ (521), означува насока на 
движење до назначената знаменитост или објект;  

  
 
 
 
 
 
 

521 
 
3. знак “патоказна табла за насочување кон природ-

на знаменитост или објект“ (522), означува насока на 
движење до назначената знаменитост или објект; 

  
 
 
 
 
 
 

522 
 
4. знак “патоказна табла за насочување кон тури-

стички објект во населено место“ (523), означува насо-
ка на движење до назначениот објект; 

  
 
 
 
 
 
 

523 
 
5. знак “патоказна табла за насочување кон јавен 

објект или простор кон кој се приоѓа од туристички 
пат“ (524). 

  
 
 
 
 
 

524 
6. знак “патоказна табла за насочување кон авто 

камп“ (525). 
  
 
 
 
 
 

525 

Член 32-ј 
 
(1) Туристичкиот патоказен знак има облик на правоа-

голник на кој што има стрелка, едно поле со симбол и 
еден или два натписи, или натпис и оддалеченост. Полож-
бата на стрелката и симболот на патоказниот знак се: 

- од лева страна на на знакот кога се однесува на 
насока “право“ и “лево“, 

- од десна страна кога, се однесува на насока “десно“. 
(2) Туристичкиот патоказен знак има подлога со ка-

феава боја. Вметнатите полиња, натписите и стрелките 
се со бела боја, а симболите се, по правило, со црна боја. 

(3) Големината на страните  на туристичките пато-
казни знаци, по правило е: 30x100 cm и 30x160 cm. 
Должината на туристичкиот патоказен знак се одреду-
ва според должината на натписот на знакот. Исклучи-
телно, ако се поставува на ист столб со сообраќаен 
знак, “патоказ“ (350), ја има должината на патоказот. 
Висината на буквите, по правило е 14 cm. Белото поле 
на симболот е квадратно, со големина 20x20 cm. 

 
Член 32-к 

(1) Туристичките патоказни табли и патоказните 
паноа за сместувачки објекти ги означуваат приодите 
кон поединечните хотели, мотели и пансиони, во урба-
ни зони и туристички населби. 

(2) Туристичките патоказни табли и патоказните 
паноа за сместувачки објекти се следниве знаци: 

1. знак “патоказна табла за сместувачки објекти“ 
(540), означува поединечен хотел, мотел и пансион до 
кој оди патот на којшто патоказната табла упатува; 

 
 
 
 
 
 
 

540 
 
1. знак “патоказно пано за сместувачки објекти“ 

(541), означува насоки на коишто се наоѓаат хотели, 
мотели и пансиони коишто се назначени на паното; 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

541 
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Член 32-л 
(1) Туристичката патоказна табла за сместувачки 

објекти и пансиони има облик на правоаголник. Виси-
ната на буквите, по правило е 14 cm. Големината на 
страните на патоказната табла (540), по правило е 
30x100 cm. Кај туристичките патоказни табли со пове-
ке патокази, должината се одредува по најдолгиот нат-
пис, т.е. име на хотел. 

(2) Знакот “патоказно пано за сместувачки објекти“ 
(541) е со квадратен или правоаголен облик со макси-
мална големина од 8 м². Основната боја на патоказните 
табли и паноа е бела, натписите и стрелките се со црна 
боја, а рабовите и останатите линии се кафеави. 

(3) На горниот дел на туристичката патоказна табла 
со поединечни патокази со големи букви се пишува ви-
дот на сместувачкиот објект. Под овој натпис се испи-
шуваат имињата со симбол за категорија на хотелот, 
апартхотелот или пансионот, групирани по насоки, пр-
во лево, а потоа десно. Полето на кое стои натписот е 
за половина поголемо од полето за патокази кои се на-
оѓаат под него. Положбата на стрелките кои ја означу-
ваат насоката на движење на патоказот и патоказните 
табли мора да одговара на положбата на сообраќајни-
цата на теренот. 

 
Член 32-љ 

Со Правилникот за сообраќајни знаци, опрема и 
сигнализација на патиштата се утврдуваат следните со-
обраќајни знаци за давање туристички информации: 

-знак “информација“ (367), 
-знак “хотел или мотел“ (375), 
-знак “марина“ (369), 
-знак “ресторан“ (376), 
-знак “уреден терен за излетници“ (370), 
-знак “терен за кампување со шатори“ (371-10), 
-знак “терен за кампување со приколки“ (371-20), 
-знак “терен за кампување со возила“ (371-30), 
-знак “планинарски дом“ (372). 
 

Член 32-м 
Знаци за давање на туристички информации се 

следниве: 
1. знак “туристичка информација за одредена пону-

да“ (550), упатува на места на кои можат да се добијат 
одредени туристички понуди; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
550 

 
2. знак “туристичко-информативна табла“ (551), се 

поставува на одморалишта и други простори покрај па-
тот кои се наменети за одмарање, а на учесниците во 
сообраќајот им се дава детална информација во врска 
со туризмот во населеното место, подрачјето или оп-
штината во која се наоѓа. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

551 
 

Член 32-н 
(1) Знакот “туристичка информација за одредена по-

нуда“ (550) е со правоаголен или квадратен облик со го-
лемина од 6 m². Основата на знакот е со кафеава боја, а 
на вметнатите бели полиња се симболите и буквите со 
црна боја. Дополнителната табла е бела со црни букви. 

(2) Знакот “туристичко-информативна табла“ (551) 
е со правоаголен облик, со големина до 10 m². Со овој 
знак, по правило се поставува и знакот “туристичка ин-
формација“ (367). Туристичката информативна табла 
има основна подлога со кафеава боја. 

 
Член 32-њ 

Туристичките знаци за изразување добредојде на 
влез во државата, општината, туристичкото крајбрежје 
или град, се: 

1. знак “добредојдовте во Република Македонија“ 
(560), на учесниците во патниот сообраќај се изразува 
добредојде непосредно по влезот на територија на Ре-
публика Македонија; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

560 
 
2. знак “довидување“ (561), на учесниците во пат-

ниот сообраќај непосредно пред излезот од територија-
та на Република Македонија, се изразува поздрав со 
зборот “довидување“; 
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561 
 
3. знак “добредојдовте на туристичката ривиера“ 

(562), на учесниците во патниот сообраќај се изразува 
добредојде на влезот на подрачјето на ривиерата на 
езерските брегови; 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

562 
 
4. знак “добредојдовте во град“ (563), на учесници-

те во патниот сообраќај се изразува добредојде на по-
драчје на Градот; 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

563 
 
5. знак “добредојдовте во општината“ (564),  на 

учесниците во патниот сообраќај се изразува добредој-
де на подрачје на општината; 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

564 

Член 32-о 
(1) Знаците за изразување на добредојде се со пра-

воаголен или квадратен облик. Најголеми дозволени 
димензии на знаците за добредојде се: 

1. знакот “добредојдовте во Република Македонија“ 
(560), и знакот “довидување“ (561), на автопатиштата е 
до 12 m², а на останатите патишта 6 m², 

2. знакот “добредојдовте на туристичката ривиера“ 
(563) до 6 m², 

3. знакот “добредојдовте во град“ (564) до 4 m², 
4. знакот  “добредојдовте во општината“ (565), до 2 m². 
(2) Знаците за изразување на добредојде имаат ос-

нова со бела боја со кафеав раб, а натписите, симболи-
те и сликовитите прикази во повеќе бои. 

 
Член 32-п 

Патоказите за известување  и таблите за известува-
ње се знаци кои упатуваат кон деловно-трговските цен-
три и зони, поважни објекти и содржини во населените 
места (музеи, театри, железнички станици, гаражи, 
болници, брза помош, амбуланта и др.) и известуваат 
за одржување на изложби, саеми и друго. 

Патоказите за известивање и таблите за известува-
ње се: 

1. знакот “патоказ за известување“ (570), упатува на 
деловно-трговски центар или објект во населено место; 

 
 
 
 
 
 
 

570 
 
2. знакот “табла за известување“ (571), известува за 

деловно-трговските центри и содржини во населено 
место или за одржување на изложби или саеми. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

571 
 

Член 32-р 
Патоказите за известување се со правоаголен облик 

со димензии 30x100 cm и 30x160 cm. 
Таблите за известување се со правоаголен облик со 

големина до 6 m². Основата е со црна боја со жолт нат-
пис и раб. 

Во знакот за известување освен називот (името) мо-
же да стои и симболот на објектот или содржината која 
се означува. 

Таблата за известување содржи назив (име), симбол 
и сликовит приказ (план на објектот). 
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Член 32-с 
(1) Туристичките знаци и останатата сигнализација 

за известување можат да се поставуваат на места и по-
ложба да не: 

1. ги попречуваат поставените сообраќајни знаци; 
2. го одвлекуваат вниманието на возачите од посто-

ечките сообраќајни знаци и 
3. го загрозуваат движењето на пешаците. 
 (2) Туристичките знаци се поставуваат во близина 

на туристичка знаменитост на која се однесуваат, на 
последната крстосница на јавниот пат со пристапниот 
пат кој оди до назначеното одредиште. За културните, 
природните, историските и туристичките знаменитости 
од посебен интерес, знаците можат да се постават со 
почеток од најблиската поважна крстосница на држа-
вен или општински пат. 

 
Член 32-т 

Пред крстосницата од која се одвојува патот кој оди 
кон туристичката знаменитост се поставува само една 
туристичка табла за известување. 

Туристичката табла за известување се поставува: 
1. на автопатиштата и експресните патишта од 500 

m до 1500 m пред првиот најавен знак кој се однесува 
на крстосувањето; 

2. на магистралните и регионалните патишта вон 
населено место, по правило, на оддалеченост најмалку 
250 метри од првиот сообраќаен знак со кој се врши из-
вестување за насоката на возење во крстосницата и 

3. на општинските патишта вон населено место, по 
правило, на оддалеченост најмалку 150 метри пред пр-
виот сообраќаен знак, кој известува за насоката на во-
зење во крстосницата, а на патиштата во населено ме-
сто по правило на оддалеченост најмалку 100 метри 
пред крстосувањето. 

Под туристичката табла за известување може да се 
постави дополнителна табла со испишување на името 
на излезот и оддалеченоста во km. 

Туристичката знаменитост на која се однесува таб-
лата за известување, по правило, е оддалечена до 30 km 
од местото  на одвојување на патот кој оди до неа. 

Ако за истото крстосување се просторно поврзани 
повеќе знаменитости од исти ранг, на Туристичката 
табла за известување може да бидат назначени повеќе 
знаменитости. 

 
Член 32-ќ 

(1) Туристичките патоказни знаци (520), (521), 
(522) и (523), по правило, се поставуваат на патот каде 
предупредуваат на важна туристичка знаменитост кога 
е сообраќајот кон одредиштето значителен или е патна-
та врска која оди од главниот пат до одредиштето те-
шко воочлива. 

(2) Туристичките знаци за насочување  кон култур-
ните (520), историските (521), природните (520 и тури-
стичките (523) знаменитости и други јавни објекти во 
подрачјето на знаменитоста во населено место смеат да 
се поставуваат во подрачјето односно населеното ме-
сто, по правило на оддалеченост најмалку 30 метри 
пред првиот сообраќаен знак за известување  којшто 
известува за насоката на возење во крстосницата. 

(3) На стопански објекти и установи (забавен парк, 
излетнички ресторан, подрачје на уметничка дејност и 
др.) може да се предупреди со патоказен знак (524) са-
мо кога содржината има и културно значење и е прила-
годена на туризам и привлекува одреден туристички 
промет. 

Член 32-у 
(1) Патокази за хотели, мотели и пансиони (540) се 

поставуват на места каде што постои потешкотија во 
избор на насока на движење кон нив. 

(2) Ако во населеното место постојат повеке хотели 
и мотели, означувањето се изведува така да на таблата 
(541) и (542) можат да се испишуваат  повеќето од хо-
телите. Поголем број на различни хотели се означува  
со низ од поединечни патокази за хотелите. Поединеч-
ните патокази за хотелите меѓусебно се раздвојуваат со 
помош на линии или со помош на слободен меѓупро-
стор. 

(3) Туристичките знаци за давање на туристички и 
други (останати) информации (550) и (551) се поставу-
ваат на површини кои не се наменети за сообраќај, и 
при тоа не се попречува движењето на пешаците. 

(4) Патоказите за известување  и таблите за изве-
стување (570) и (571) можат да се поставуваат на пати-
штата во населените места, по правило, на оддалече-
ност најмалку 100 m пред крстосницата. 

 
Член 32-ф 

На автопатиштата можат да се поствуваат само ту-
ристички знаци за известување (510), (511), (512) и 
(513) и знаците за изразување добредојде во државата 
(560 ) и (561). 

 
Член 32-х 

(1) На автопатиштата можат да се постават само ту-
ристички знаци за известување кои се однесуваат на: 

-градовите и објектите од пописот на светски кул-
турни и историски богатства, 

-издвоени објекти на културно и историско богат-
ство од најголем меѓународен и национален ранг, 

-национални паркови, 
-геотермални извори (бањи), 
-спортски центри. 
(2) Содржината на туристичките знаци за известу-

вање кога се поставуваат на автопатиштата се однесува 
на знаменитости и објекти од став (1) на овој член, кога 
се видливи од автопат, во која што близина на автопат 
поминува или до кои оди  пат кој што се одвојува  од 
автопатот. 

(3) Туристичките знаци за известување на автопат 
не смеат да се поставуваат блиску помеѓу себе. Меѓу-
себната оддалеченост на два туристички знаци за изве-
стување изнесува најмалку 500 m. Кога се излегува кон 
повеќе туристички содржини на иста крстосница од 
автопат сите содржини можат да се испишат на еден 
знак.“ 

 
Член 2 

По член 107 од Правилникот за сообраќајните зна-
ци, опрема и сигнализација на патот („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 56/08) се додава нов 
член 107-а кој гласи: 

 
„Член 107-а 

Туристичките знаци и останатата сигнализација на 
патиштата поставени пред влегување во сила на овој 
правилник ќе се заменат  или отстранат со туристички-
те знаци и останатата сигнализација утврдена со овој 
правилник најдоцна до 31 декември 2009 година.“  
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Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
Бр. 14.1-46707/1 Бр. 01-7892/1 

14 јули 2009 година 14 јули 2009 година 
Скопје Скопје 

  
Министер, Министер, 

м-р Гордана Јанкулоска, с.р. Миле Јанакиески, с.р.
_______________ 

 
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1674. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана 
на 8 јули 2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за определување на 

надоместок на членовите на работните тела на општи-
на Кисела Вода број 07-9452/8 од 27 декември 2007 го-
дина и Одлуката за компензација на надомест, број 07-
1919/1 од 27 февруари 2009 година, и двете донесени 
од Советот на општина Кисела Вода.  

2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за за-
пирање на извршување на поединечните акти или 
дејствија донесени, односно преземени врз основа на 
одлуките означени во точката 1 од оваа одлука.  

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

4. Уставниот суд на Република Македонија по повод 
иницијативата поднесена од Џорџе Арсов од Скопје, со 
Решение У.бр.75/2009 од 3 јуни 2009 година, поведе по-
стапка за оценување на законитоста на одлуките означе-
ни во точката 1 од оваа одлука и го запре извршувањето 
на поединечните акти и дејствија донесени, односно 
преземени врз основа на наведените одлуки. 

5. Судот на седницата утврди дека Советот на оп-
штина Кисела Вода на осумдесет и осмата седница 
одржана на 27 февруари 2009 година ја донел оспоре-
ната Одлука за компензација на надомест. 

Со оваа одлука се врши финансиска компензација 
меѓу членовите на Советот и општина Кисела Вода 
(член 1); членовите на Советот се откажуваат од износот 
на надоместокот што им припаѓал за месеците јануари, 
февруари и март 2009 година, врз основа на членот 1 од 
Одлуката број 07-9452/8 од 27 декември 2007 година 
(„Службен гласник на општина Кисела Вода“ бр.3/2008) 
и за сметка на тој износ општината на членовите на Со-
ветот им преотстапува средства - пренослив компјутер 
тип e - machines E 510 во нивна трајна сопственост (чле-
нови 2 и 3); а според членот 4, оваа одлука стапува во 
сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен гласник на општина Кисела Вода“. 

Градоначалникот на општината Кисела Вода донел 
Решение за запирање на објавувањето на наведената 
Одлука за компензација на надомест и ова решение го 
објавил во („Службен гласник на општина Кисела Во-

да“ бр.1/2009), а воедно поднел иницијатива до Устав-
ниот суд за поведување постапка за оценување на зако-
нитоста на Одлуката за компензација на надомест.  

Советот на општината Кисела Вода со Заклучок 
бр.07-2791/1 од 17 март 2009 година ја потврдил Одлу-
ката за компензација на надомест бр.07-1919/1 од 27 
февруари 2009 година чие објавување било запрено од 
градоначалникот Џорџе Арсов, и за која е поднесена 
иницијативата до Судот. 

Во 2007 година, Советот на општината Кисела Вода 
имал донесено Одлука за определување на надоместок 
на членовите на посебните тела на општина Кисела Во-
да, број 07-9452/8 од 27 декември 2007 година („Служ-
бен гласник на општина Кисела Вода“ бр.3/2008).  

Со оваа одлука се определил месечен надоместок за 
работата на членовите на посебните тела на општината 
Кисела Вода во износ од 80% од утврдениот надоме-
сток на членовите на Советот за присуство на седници 
на Советот (член 1); надоместокот се однесувал за ра-
ботата во сите посебни тела во кои членувале и учес-
твувале членовите на Советот (член 2); оваа одлука 
влегла во сила со денот на донесувањето, и се објавила 
во „Службен гласник на општината Кисела Вода“ 
(член 3). 

Судот утврди дека посебните тела на општината со 
друга одлука од 2007 година биле формирани како: - 
координативно тело за следење на системот на функци-
онирање на локалната самоуправа, децентрализацијата 
и прашања сврзани за остварување на надлежностите 
на општината во рамките на градот Скопје; - тело (ко-
мисија) за обезбедување слободен пристап до инфор-
мации од јавен карактер, постојан надзор над работата 
на јавните установи, финансирањето и начинот на вр-
шење на дејностите од јавен интерес; - тело за следење 
на економски, урбани, културнообразовни (спортски) 
социјални и други прашања за развој на општината; - 
тело за поттикнување на мерките за превенција и борба 
против болестите на зависност (алкохол, тутун, дрога). 

За членови на посебните тела било определено дека 
се именуваат членовите на Советот на општината и 
други стручни компетентни лица, а општинската адми-
нистрација ја спроведувала организацијата. Имено, со 
оваа одлука од 2007 година месечниот надомест на 
членовите на телата се предвидувал како посебен и тоа 
во износ на процент од утврдениот надомест на члено-
вите на Советот за присуство на седници на Советот. 
Покрај надоместот за седниците на Советот, членовите 
добивале и 80% од тој надомест заради учество во те-
лата на општината и тоа за прашања кои се од надлеж-
ност на локалната самоуправа. 

6. Според Амандманот XVII точка 1 од Уставот со 
кој се заменува ставот 1 на членот 115 од Уставот на 
Република Македонија, во единиците на локалната са-
моуправа граѓаните непосредно и преку претставници 
учествуваат во одлучувањето за прашања од локално 
значење, а особено во областите на јавните служби, ур-
банизмот и руралното планирање, заштитата на околи-
ната, локалниот економски развој, локалното финанси-
рање, комуналните дејности, културата, спортот, соци-
јалната и детската заштита, образованието, здравстве-
ната заштита и во други области утврдени со закон. 

Согласно член 31 од Законот за локалната самоу-
права ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.5/2002), органи на општината се советот и градона-
чалникот.  
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Согласно член 45 од истиот закон, членовите на со-
ветот имаат право на надоместок за присуство на сед-
ници и надоместок на патните и дневните трошоци, во 
рамките утврдени со закон. 

Со Законот за дополнување на Законот за плата и 
другите надоместоци на пратениците во Собранието на 
Република Македонија и другите избрани и именувани 
лица во Републиката („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.121/2007), кој е влезен во сила на 13 
октомври 2007 година, е додаден дел V-а со пет нови 
членови 29-а до 29-д. 

Во делот V-а „Надоместоци на членовите на сове-
тите на општините и членовите на Советот на град 
Скопје“, со членот 29-а од Законот, е предвидено дека 
на членовите на советите на општините и на членовите 
на Советот на градот Скопје им припаѓа надоместок за 
присуство на седниците на советот и надоместок на 
патни и дневни трошоци, кои се обезбедуваат и испла-
ќаат од буџетот на општината и Буџетот на градот 
Скопје.  

Според членот 29-б од Законот, месечниот надоме-
сток за присуство на седниците на советот се утврдува 
во процентуален износ од просечната месечна нето 
плата во Републиката исплатена за претходната година, 
но не повеќе од 70% (а со измените на Законот во 2008 
година, процентот е 84%). Висината на месечниот на-
доместок за присуство на седниците се утврдува со од-
луката за извршување на буџетот на општината и Буџе-
тот на градот Скопје.  

Според членот 29-в од Законот, на претседателите 
на советите за раководењето и организирањето на ра-
ботата, надоместокот од членот 29-б се зголемува за 
30%. 

Од одредбата на членот 29-г од Законот, произлегу-
ва дека надоместокот се исплатува за присуство на сед-
ниците, а се намалува за 30% за секое отсуство од сед-
ница и не се исплатува за неприсуство на ниту една 
седница на советот. 

Според членот 29-д од Законот, на членовите на со-
ветите на општините и на градот Скопје им се исплату-
ваат надоместоци за патни и дневни трошоци за служ-
бени патувања во земјата и странство според прописи-
те кои се однесуваат на државните службеници врабо-
тени во општинската администрација и во администра-
цијата на градот Скопје.  

Со членот 2 од Законот за дополнување на овој за-
кон, е уредено дека постојните одлуки на општините и 
на градот Скопје со кои се определени надоместоците 
на членовите на советите на општините и на градот 
Скопје ќе се усогласат со одредбите на овој закон во 
рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

По влегувањето во сила на наведениот закон во 
октомври 2007 година, Советот на општината Кисела 
Вода донел Одлука за определување на надоместок на 
членовите на посебните тела на општина Кисела Вода, 
број 07-9452/8 од 27 декември 2007 година, со која се 
определува месечен надоместок на членовите на Сове-
тот на општината Кисела Вода, кои учествувале како 
членови на работни тела формирани во општината и 
овој надомест изнесувал 80% од надоместот за присус-
тво на седниците на Советот. 

Судот утврди дека ниту со одредбите од Законот за 
плата и другите надоместоци на пратениците во Собра-
нието на Република Македонија и другите избрани и 
именувани лица во Републиката, ниту со Законот за ло-
калната самоуправа не е уредено право на членовите на 
советот на општината на посебен надоместок за работа 
на седници на работните тела. Прашањето за надоме-
сток со закон е утврдено како право на членовите на 
советот на единствен и лимитиран надоместок за при-
суство на седниците на Советот. Со оглед на тоа, пора-
ди непостоење на законски основ за уредување на пра-
вото на посебниот надомест со Одлуката број 07-
9452/8 од 27 декември 2007 година, произлегува дека и 
оспорената одлука за компензација на надомест број 
07-1919/1 од 27 февруари 2009 година, нема законски 
основ за утврдување на право на членовите на Советот 
на општината Кисела Вода, за добивање на движни 
ствари како компензација на надоместокот заснован на 
наведената Одлука од 2007 година. Имено, со двете од-
луки се дава право на надоместок за седници на работ-
ни тела во општината, а со тоа се располага со парични 
и други средства на општината без правен основ за тоа, 
меѓутоа законодавецот не го дозволил тоа право. 

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите 
Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера 
Маркова, Бранко Наумоски, д-р Гзиме Старова и д-р 
Зоран Сулејманов.  

 
    У.бр.75/2009                             Претседател  
8 јули 2009 година         на Уставниот суд на Република 

  Скопје                             Македонија, 
         д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

______________ 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1675. 
Судскиот совет на Република Македонија, врз осно-

ва на член 73 точка 1, алинеја 1 и точките 2 и 3 и член 
47 став 4 од Законот за судовите и член 47 став 1 од За-
конот за Судскиот совет на Република Македонија, на 
седницата одржана на ден 14.07.2009 година, го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на функцијата претседател 

на Основниот суд Радовиш, на Ангел Диманов, претсе-
дател на Основниот суд Радовиш, по сопствено бара-
ње. 

Со денот на престанокот на функцијата претседател 
на Основниот суд Радовиш, на претседателот му пре-
станува правото на плата како претседател. 

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“. 

 
      Бр. 07-2350/1                         Судски совет 
15 јули 2009 година              на Република Македонија, 
           Скопје                                Претседател, 
                                          Васил Грчев, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
1676. 

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 
недвижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Чучер Сан-
дево - Општина Чучер Сандево. 

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 
дел од КО Чучер Сандево, востановен според Законот 
за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник 
на СРМ" бр.34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-11787/2 
16 јули 2009 година                    Директор, 
         Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

______________ 
1677. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности ("Службен весник на РМ" 
бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на 
недвижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Чучер Сандево - Општина Чучер 
Сандево. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува 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 земјиштето 
за дел од КО Чучер Сандево, востановен според Зако-
нот за премер и катастар на земјиштето ("Службен вес-
ник на СРМ" бр.34/72 и 13/78). 

 
      Бр. 09-12005/1 
16 јули 2009 година                    Директор, 
          Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

_____________ 
1678. 

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 
недвижности донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 

КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Припечани - Оп-
штина Карбинци. 

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 Припечани, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" 
бр.34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-12006/1 
16 јули 2009 година                      Директор, 
          Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

______________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1679. 
Врз основа на член 41-а и член 69 од Законот за На-

родната банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ“ бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004, 
61/2005 и 129/2006) и точка 12 од Одлуката за содржи-
ната и начинот на функционирање на Кредитниот реги-
стар („Службен весник на РМ“ бр. 108/2008), гуверне-
рот на Народната банка на Република Македонија до-
несе 

 
У П А Т С Т В О  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ФУНКЦИОНИ-

РАЊЕ НА КРЕДИТНИОТ РЕГИСТАР 
 
I. Во Упатството за спроведување на Одлуката за 

содржината и начинот на функционирање на Кредит-
ниот регистар („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 120/2008), се вршат следниве измени и допол-
нувања: 

1. Во глава I точка 2 се додава нов став 2, којшто 
гласи:  

„Позициите во Кредитниот регистар се пополнува-
ат согласно со Одлуката за управување со кредитниот 
ризик и Упатството за спроведување на Одлуката за 
управување со кредитниот ризик. “  

3. Прилогот бр. 1 се заменува со нов прилог бр. 1, 
којшто е составен дел на ова упатство.  

II. Ова упатство влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
 У.бр. 15 

16 јули 2009 година                                Гувернер,  
         Скопје                              м-р Петар Гошев, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1680. 
  Врз основа на член 19, алинеја 7 од Законот за 

енергетика („Службен весник на РМ” бр. 63/06, 36/07 и 
106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен вес-
ник на РМ” бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 
96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на 
додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 
59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за жи-
вотната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, на седницата одржана на 20.07.2009 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

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

 
а) Моторни бензини                                   ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР - 95                                      до 23,431 
- ЕУРОСУПЕР - 98                                      до 24,444 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                                до 24,752 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98            до 26,073 
   
б) Дизел гориво                                         ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                          до 22,927 
   
в) Масло за горење                                    ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                             до 22,356 
   
г) Мазут                                             ден/кг 
- М-2                                                              до 19,025 
- М-1 НС                                                         до 20,323 
 

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

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

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

   
а) Моторни бензини                ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР - 95                    до 58,00 
- ЕУРОСУПЕР - 98               до 59,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95              до 59,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98              до 61,00 

б) Дизел гориво                 ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)            до 46,00 
 
в) Масло за горење                ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                        до 34,50 
   
г) Мазут                 ден/кг 
- М-2                    до 23,099 
- М-1 НС                              до 24,630 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

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

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цена за мазуите М-2 
и М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на 
мазутите М-2 и М-1 НС важи франко производител во 
земјата. 

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

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

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 
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а) Моторни бензини                ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР - 95                 до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР - 98                                        до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                         до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                         до 0,080 
   
б) Дизел гориво                            ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                       до 0,030 
 
в) Масло за горење                             ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)              до 0,040 
   
г) Мазут                  ден/кг 
- М-2                   до 0,050 
- М-1 НС                   до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

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

 
а) Моторни бензини               ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР - 95                до 21,942 
- ЕУРОСУПЕР - 98          до 21,776 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95         до 21,892 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98         до 21,842 
 
б) Дизел гориво                ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 12,326 
 
в) Масло за горење               ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                   до 3,141 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г) Мазут                     ден/кг 
- М-2                  до 0,100 
- М-1 НС                 до 0,100 
 

Член 5 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

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

вањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 00,01 часот на 
21.07.2009 година. 

 
     Бр. 02-1736/1                            
20 јули 2009 година                           Претседател, 

   Скопје                                   Димитар Петров, с.р. 
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