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О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ  
ЗА ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ  

I. За членови на Комитетот за односи меѓу заедни-
ците, се избираат: 

- од редот на пратениците Македонци: 
1. Оливер Шамбевски, 
2. Томе Даневски, 
3. Соња Гелова Стојанова, 
4. Илија Димовски, 
5. Јагнула Куновска, 
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тво, дистрибуција и снабдување со топ-
линска енергија за греење за регулиран 
период на Топлификација АД - Скопје..... 52 
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6. Илинка Митрева и 
7. Радмила Шекеринска, 
- од редот на пратениците Албанци: 
1. Насер Ајдини, 
2. Гарип Каба, 
3. Елмазе Селмани, 
4. Теута Арифи, 
5. Блерим Беџети, 
6. Џеват Адеми и 
7. Садула Дураки, 
- од редот на пратениците Турци: Кенан Хасипи, 
- од редот на пратениците Власи: Анита Кипаризов-

ска Крстеска, 
- од редот на пратениците Роми: Шабан Салиу, 
- од редот на пратениците Срби: Иван Стоилковиќ и 
- од редот на пратениците Бошњаци: Есад Рахиќ. 

С О Д Р Ж И Н А
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II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави  во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”.  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

        Бр. 07- 3500/1                              Претседател 
27 септември 2006 година      на Собранието на Република 

      Скопје                                   Македонија, 
                                          Љубиша Георгиевски, с.р. 

___________  
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1719. 
Врз основа на член 30 став 2 од Законот за данокот на 

додадена вредност (“Службен весник на Република Маке-
донија”број 44/99, 59/99, 86/99, 11/00,  8/01, 21/03, 19/04, 
33/06, 45/06 и 101/06), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 27.09.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ КОИ ПОД-
ЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА НА ДАНОКОТ 

НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ  
Член 1 

Со оваа одлука поблиску се определуваат производите 
кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена 
вредност, согласно член 30 став 1 од Законот за данокот на 
додадена вредност (во натамошниот текст: Закон).  

Член 2 
Повластената  стапка на данокот на додадена вред-

ност во смисла на член 30 од Законот се применува врз 
прометот и увозот на: 

1. Производи за човечка исхрана и публикации кои 
се распоредени во следниве тарифни броеви од Царин-
ската тарифа:   
Ред. 
бр. 

Глава/ 
тарифен број 

Наименување на стоките според  
Номенклатурата на царинската тарифа 

(1) (2) (3) 
1 . Глава 2 МЕСО И ДРУГИ КЛАНИЧНИ ПРОИЗВО-

ДИ ЗА ЈАДЕЊЕ 
2.  0301 91 Живи пастрмки (Salmo trutta, Oncorhynchus 

mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus 
apache, Oncorhynchus chrysogaster) 

3.  0301 92 Живи јагули (Anguilla spp.) 
4.  0301 93 Жив крап 
5.  0301 99 Други живи слатководни и морски риби 
6.  0302 Риби, свежи или разладени, освен рибини 

филети и друго рибино месо од тар. број 
0304 

7.  0303 Риби, замрзнати, освен рибини филети и 
друго рибино месо од тар. број 0304 

8.  0304 Рибини филети и друго рибино месо (не-
мелено или мелено), свежо, разладено или 
замрзнато 

9.  0305 Риби, сушени, солени или во саламура; ча-
дена риба, вклучувајќи и готвени риби 
пред или во текот на процесот на чадење; 
брашно, прав и пелети од риба, погодни за 
човечка исхрана: 

10.  0306 Черупкари со черупка или без черупка, живи, 
свежи, разладени, замрзнати, исушени, посо-
лени или во саламура; черупкари, во черупка, 
парени или варени во вода, неразладени или 
разладени, замрзнати, исушени, солени или во 
саламура; прав, брашно и пелети од черупка-
ри, погодни за човечка исхрана: 

11.  0307 Мекотелци со черупка или без черупка, 
живи, свежи, разладени, замрзнати, су-
шени, солени или во саламура; водни без 
,рбетници освен черупкари и мекотелци 
живи, свежи, разладени, замрзнати, су-
шени, солени или во саламура; прав, браш-
но и пелети од водни без’рбетници освен 
черупкари, погодни за човечка исхрана: 

12. 0401 Млеко и павлака, неконцентрирани и без 
додаден шеќер или други материи за зас-
ладување 

13. 0402 Млеко и павлака, концентрирани или со 
додаден шеќер или други материи за зас-
ладување 

14. 0403 Маштеница, кисело млеко, павлака, јо-
гурт, кефир и друго ферментирано или за-
киселено млеко и павлака, концентрирани 
или неконцентрирани или со содржина на 
додаден шеќер или други материи за зас-
ладување или ароматизирани или со дода-
дено овошје, јатчесто овошје или какао 

15. 0404 Сурутка, концентрирана или неконцентри-
рана или со додаток на шеќер или други ма-
терии за засладување; производи што се со-
стојат од природни состојки на млеко со 
додавање или без додавање на шеќер или 
други материи за засладување, на друго ме-
сто неспомнати ниту опфатени 

16. 0405 Путер и други маснотии и масла добиени 
од млеко; млечни премази 

17. 0406 Сирење и урда 
18. 0407 00 30 00 Живински јајца, освен за приплод 
19. 0407 00 90 00 Птичји јајца, освен за приплод 
20. 0408 11 80 00 Сушени жолчки 
21. 0408 19 81 00 Течни жолчки 
22. 0408 19 89 00 Други жолчки 
23. 0408 91 80 00 Други живински и птичји јајца, сушени 
24. 0408 99 80 00 Други живински и птичји јајца 
25. 0409 Природен мед 
26. 0410 Јастиви производи од животинско потекло, 

на друго место неспомнати ниту опфатени 
27. 0504 Црева, бабулиња и желудници од живот-

ни (освен од риби), цели или во парчиња, 
свежи, разладени, замрзнати, солени, во 
саламура, сушени или чадени 

28. 0701 90 50 00 Компир свеж или разладен, млад, од 01 ја-
нуари до 30 јуни, освен за сеидба 

29. 0701 90 90 00 Друг компир свеж или разладен, освен за 
сеидба 

30. 0702 00 00 11 Домат, свеж или разладен, од 15 март до 
31 декември, освен за сеидба 

31. 0702 00 00 19 Домат, свеж или разладен, од 01 јануари 
до 14 март, освен за сеидба 

32. 0703 10 11 00 Кромид во низи, свеж или разладен, освен 
за сеидба 

33. 0703 10 19 50 Кромид свеж или разладен, од 01 април до 
30 септември, освен за сеидба 

34. 0703 10 19 90 Кромид свеж или разладен, од 01 октом-
ври до 31 март, освен за сеидба 

35. 0703 10 90 00 Алма свежа или разладена 
36. 0703 20 00 90 Лук свеж или разладен, освен за сеидба 
37. 0703 90 00 90 Праз и други лукови свежи или разладени, 

освен за сеидба 
38. 0704 Зелка, карфиол, келераба, кељ и сличен 

зелковиден зеленчук за јадење, свежи или 
разладени 

39. 0705 Салата (lactuca sativa) и цикорија 
(Cichorium spp.), свежи или разладени 

40. 0706 Моркови, бросква или репка угарница (бе-
ла репка), цвекло, целер, коренаш, ‘рдокви 
и сличен коренест зеленчук за јадење, 
свеж или разладен 

41. 0707 Краставици и корнишони, свежи или раз-
ладени 
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42.  0708 Мешунест зеленчук во мешунки или зрно, 
свеж или разладен 

43.  0709 10 Артичоки, свежи или разладени 
44.  0709 20 Шпаргли, свежи или разладени 
45.  0709 30 Модар патлиџан, свеж или разладен 
46.  0709 40 Целер, освен целер коренаш, свеж или раз-

ладен 
47.  0709 51 Печурки за јадење од видот Agaricus, све-

жи или разладени 
48.  0709 52 Трифли, свежи или разладени 
49.  0709 59 Други печурки 
50.  0709 60 10 00 Слатки пиперки, свежи или разладени 
51.  0709 60 99 10 Пиперки од родот Capsicum или од родот 

Pimenta од 15 мај до 14 ноември, свежи 
или разладени 

52.  0709 60 99 90 Пиперки од родот Capsicum или од родот 
Pimenta од 15 ноември до 14 мај, свежи 
или разладени 

53.  0709 70 Спанаќ, новозеландски спанаќ и лобода, 
свежи или разладени 

54.  0709 90 Друг зеленчук свеж или разладен 
55.  0710 Зеленчук (неварен или варен на пареа или 

во врела вода), замрзнат 
56.  0712 20 Кромид, сушен 
57.  0712 31 Печурки за јадење од видот Agaricus, су-

шени 
58.  0712 32 Јудино уво (Auricularia spp.), сушени 
59.  0712 33 Желатинозна леденка (Tremella spp.) 
60.  0712 39 Друг зеленчук, сушен 
61.  0712 90 05 00 Компири сушени, сечени или несечени 

или во тенки листови, но понатаму нео-
бработени 

62.  0712 90 19 00 Пченка шеќерец (Zea mays var. saccharat), 
освен за сеидба 

63.  0712 90 30 00 Домати, сушени 
64.  0712 90 50 00 Моркови, сушени 
65.  0712 90 90 00 Друг зеленчуки, сушен 
66.  0713 10 90 10 Сушен грашок (Pisum sativum), за човечка 

употреба 
67.  0713 20 Солен сушен грашок (Garbanzos) 
68.  0713 31 Грав сушен од видот Vigna mungo (L) 

Hepperli или Vigna Radiata (L) Wilczek 
69.  0713 32 Грав ситен црвен сушен (Adzuki) 

(Phaseolus) или (Vigna angularis) 
70.  0713 33 90 00 Грав обичен сушен (Phaseolus vulgaris), 

освен за сеидба 
71.  0713 39 Друг грав сушен (Vigna spp., Phaseolus 

spp.) 
72.  0713 40 00 90 Сушена леќа, освен за сеидба 
73.  0713 50 Боб сушен (Vicia faba var, major) и коњски 

боб сушен (Vicia faba var equina, Vicia faba 
rav. minor) 

74.  0713 90 90 00 Друг сушен мешунунест зеленчук, освен 
за сеидба 

75.  0714 Маниока, арорут, салеп, ерусалемски ар-
тичоки, сладок компир и слични корења и 
грутки со висока содржина на скроб или 
инулин, свежи, разладени, замрзнати или 
сушени, цели или режани или во форма на 
пелети; срцевина од саго дрво: 

76.  Глава 8 ОВОШЈЕ И ЈАТЧЕСТО ОВОШЈЕ ЗА ЈА-
ДЕЊЕ; КОРИ ОД АГРУМИ ИЛИ ОД ДИ-
ЊИ И ЛУБЕНИЦИ 

77.  0902 Чај, неароматизиран или ароматизиран 

78. 0903 Мате-чај 
79. 0904 Пипер од родот Пипер; сушена или крше-

на или мелена пиперка од родот Capsicum
или од родот Pimenta 

80. 0905 Ванила 
81. 0906 Цимет и цвет од циметово дрво 
82. 0907 Каранфилче (цели плодови, пупки и др-

шки) 
83. 0908 Мушкатен орев, мацис и кардамом 
84. 0909 Семе од анис, бадијан, анасон, коријандер, 

ким или кумин; бобинки од смрека 
85. 0910 Исиот, шафран, куркума, мај£ина душица, 

ловоров лист, кари и други мирудии 
86. 1001 10 00 90 Тврда пченица, освен за сеидба 
87. 1001 90 99 00 Друг пир, обична пченица и наполица, 

освен за сеидба 
88. 1002 00 00 90 ‘Рж, освен за сеидба 
89. 1003 00 90 90 Јачмен, освен: за сеидба,пиварски и доби-

точен 
90. 1004 00 00 90 Овес, освен за сеидба 
91. 1005 90 Пченка, освен за сеидба 
92. 1006 10 21 00 Ориз во лушпа, освен за сеидба, етивиран 

(Parboiled), со кружни зрна 
93. 1006 10 23 00 Ориз во лушпа, освен за сеидба, етивиран 

(Parboiled), со средни зрна 
94. 1006 10 25 00 Ориз во лушпа, освен за сеидба, етивиран 

(Parboiled) со долги зрна, со однос должи-
на/широчина поголем од 2, но помал од 3 

95. 1006 10 27 00 Ориз во лушпа, освен за сеидба, етивиран 
(Parboiled), со долги зрна, со однос должи-
на/широчина еднаков или поголем од 3 

96. 1006 10 92 00 Ориз во лушпа, освен за сеидба, со круж-
ни зрна 

97. 1006 10 94 00 Ориз во лушпа, освен за сеидба, со средни 
зрна 

98. 1006 10 96 00 Ориз во лушпа, освен за сеидба, со долги
зрна, со однос должина/широчина поголем 
од 2, но помал од 3 

99. 1006 10 98 00 Ориз во лушпа, освен за сеидба, со долги 
зрна, со однос должина/широчина еднаков 
или поголем од 3 

100. 1006 20 Ориз, лупен (костенлив) 
101. 1006 30 Ориз, полубланширан или бланширан, по-

лиран или неполиран или глазиран 
102. 1006 40 Кршен ориз 
103. 1007 00 90 00 Сорго во зрно, освен за сеидба 
104. 1008 90 10 00 Тритикале 
105. 1008 90 90 90 Други жита, освен за сеидба 
106. 1101 Брашно од пченица или наполица 
107. 1102 Брашно од жита, освен од пченица или на-

полица 
108. 1103 11 Јарма и гриз од пченица 
109. 1103 13 Јарма и гриз од пченка 
110. 1103 19 Јарма и гриз од други жита 
111. 1104 Жита во зрно поинаку обработени (на пр: 

лупени, валани во лушпи, перлирани, 
обрежани или гмечени), освен ориз од тар. 
број 1006; никулци од жита, цели, валани, 
во лушпи или мелени: 

112. 1105 Брашно, гриз, прав, лушпи, гранули и пе-
лети од компир 

113. 1106 Брашно, гриз и прав од сушен мешунест 
зеленчук што се распоредува во тар. број 
0713, од саго-корења или кртоли што се 
распоредуваат во тар. број 0714 или од 
производите на Глава 8: 
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114.  1201 00 90 00 Соја во зрно, освен за сеидба 
115.  1202 10 90 00 Кикиритки, во лушпа, освен за сеидба 
116.  1202 20 00 00 Лупени кикиритки 
117.  1203 Копра 
118.  1205 10 90 00 Семиња од маслодајна репка со ниска содр-

жина на еручна киселина, освен за сеидба 
119.  1205 90 Друго семе од маслодајна репка 
120.  1206 00 91 00 Семе од сончоглед, лупено; во лушпа со 

сиви и бели ленти 
121.  1206 00 99 00 Друго семе од сончоглед 
122.  1207 10 90 00 Палмини ореви и јатки, освен за сеидба 
123.  1207 20 90 00 Семе од памук, освен за сеидба 
124.  1207 30 90 00 Семе од рицинус, освен за сеидба 
125.  1207 40 90 00 Семе од сусам, освен за сеидба 
126.  1207 50 90 00 Семе од синап, освен за сеидба 
127.  1207 60 90 00 Семе од шафраника, освен за сеидба 
128.  1207 91 90 00 Семе од афион, освен за сеидба 
129.  1207 99 91 00 Семе од коноп, освен за сеидба 
130.  1207 99 98 00 Друго семе, освен за сеидба 
131.  1208 Брашно и гриз од маслодајни семиња И 

плодови, освен од синап 
132.  1212 Рокчиња, морски и други алги, шеќерна 

репка и шеќерна трска, свежи, разладени, 
замрзнати или суви, вклучувајќи и мелени; 
голушки и јатки од овошје и други расти-
телни производи (вклучувајќи корен од ци-
корија, непржен, од видот Cichorium 
intybus sativum), вид што првенствено се 
употребува за човечка исхрана, на друго 
место неспомнати ниту вклучени: 

133.  1501 00 19 00 Други свинска маст (вклучувајќи сало) 
134.  1501 00 90 00 Живинска маст 
135.  1502 00 90 00 Други маснотии од животни од видовите 

говеда, овци или кози, освен оние од тар. 
број 1503 

136.  1507 90 90 00 Друго соино масло 
137.  1508 90 90 00 Друго масло од кикиритки 
138.  1509 Маслиново масло и негови фракции, пречи-

стено или непречистено, но хемиски немо-
дификувано: 

139.  1510 00 90 00 Други масла и нивни фракции, освен суро-
ви масла, добиени исклучително од мас-
линки, пречистени или непречистени, но 
хемиски немодификувани, вклучувајќи ме-
шаници на овие масла или фракции со мас-
ла или со фракции од тар. број 1509: 

140.  1511 90 11 00 Палмово масло и негови фракции, цврсти 
фракции, освен сурово, во пакувања со не-
то маса од 1 кг или помала 

141.  1511 90 19 00 Друдо палмово масло и негови фракции, 
цврсти фракции, освен сурово 

142.  1511 90 99 00 Друго палмово масло и негови фракции, 
освен сурово 

143.  1512 19 91 00 Друго масло од сончоглед 
144.  1512 19 99 00 Друго масло од шафраника 
145.  1512 29 90 00 Друго памуково масло 
146.  1513 19 11 00 Масло од кокосов орев (копра) и негови 

фракции, цврсти фракции, во пакувања со 
нето маса од 1 кг или помала 

147.  1513 19 19 00 Масло од кокосов орев (копра) и негови 
фракции, цврсти фракции, во пакувања со 
нето маса поголема од 1 кг 

148.  1513 19 91 00 Масло од кокосов орев (копра) и негови 
фракции, кои не се цврсти фракции, во па-
кувања со нето маса од 1 кг или помала 

149. 1513 19 99 00 Масло од кокосов орев (копра) и негови 
фракции, кои не се цврсти фракции, во па-
кувања со нето маса поголема од 1 кг 

150. 1513 29 11 00 Масло од палмова јатка (голушка) или 
палмови ореви и нивни фракции, цврсти 
фракции, во пакувања со нето маса од 1 кг 
или помала 

151. 1513 29 19 00 Масло од палмова јатка (голушка) или 
палмови ореви и нивни фракции, цврсти 
фракции, во пакувања со нето маса пого-
лема од 1 кг 

152. 1513 29 50 00 Масло од палмова јатка (голушка) или 
палмови ореви и нивни фракции, кои не се 
цврсти фракции, во пакувања со нето маса 
од 1 кг или помала 

153. 1513 29 91 00 Масло од палмова јатка (голушка), кои не 
се цврсти фракции, во пакувања со нето 
маса поголема од 1 кг 

154. 1513 29 99 00 Масло од палмови ореви, кои не се цврсти 
фракции, во пакувања со нето маса пого-
лема од 1 кг 

155. 1514 19 90 00 Друго масло од репка 
156. 1514 99 90 00 Друго масло од синап 
157. 1515 19 90 00 Друго ленено масло и негови фракции 
158. 1515 29 90 00 Друго пченкарно масло и негови фракции 
159. 1515 30 90 00 Друго рицинусово масло и негови фракции 
160. 1515 40 00 00 Тунгово масло и негови фракции 
161. 1515 50 99 00 Друго сусамово масло и негови фракции 
162. 1515 90 15 00 Масло од јојоба и Oiticica; восок од мирта 

(myrtle) и јапонски восок; нивни фракции 
163. 1515 90 39 00 Друго масло од семе на тутун и негови 

фракции 
164. 1515 90 91 00 Други масла и нивни фракции, цврсти, во 

пакувања со нето маса од 1 кг или помала 
165. 1515 90 99 00 Други масла и нивни фракции, цврсти. 

други, течни 
166. 1516 10 Животински масти и масла и нивни фракции
167. 1516 20 10 00 Хидрогенизирано рицинусиново масло, 

т.н. “опал-восок” 
168. 1516 20 91 00 Растителни масти и масла и нивни фрак-

ции, во пакување со нето маса од 1 кг или 
помала 

169. 1516 20 96 00 Масло од семе од кикиритки, памук, зрна 
на соја или семе од сончоглед; други мас-
ла кои содржат помалку од 50% по маса на 
слободни масни киселини и исклучувајќи 
го маслото од палмова јатка (голушка), 
илипа, кокосов орев, цолза, семе од репка, 
или масло од копаи 

170. 1516 20 98 00 Други растителни масти и масла и нивни 
фракции 

171. 1517 Маргарин; јастиви мешаници или препа-
рати од масти или масла од животинско 
или растително потекло или од фракции 
на различни масти или масла од оваа гла-
ва, освен мастите или маслата за јадење 
и нивните фракции од тар. број 1516: 

172. Глава 16 ПРЕРАБОТКИ ОД МЕСО, РИБИ, ЧЕРУП-
КАРИ, МЕКОТЕЛЦИ ИЛИ ОД ДРУГИ 
ВОДНИ БЕЗ’РБЕТНИЦИ 

173. 1701 91 Шеќер со додадени средства за ароматиза-
ција или материи за бојосување  

174. 1701 99 10 00 Бел шеќер  
175. 1701 99 90 00 Друг шеќер  
176. 1704 Производи од шеќер (вклучувајќи бела чо-

колада), без какао 
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177.  1805 Какао во прав, без додаден шеќер или дру-
ги материи за засладување  

178.  1806 Чоколада и други прехранбени производи 
што содржат какао 

179.  Глава 19 ПРОИЗВОДИ ВРЗ БАЗА НА ЖИТА, 
БРАШНО, СКРОБ ИЛИ МЛЕКО; СЛА-
ТКАРСКИ ПРОИЗВОДИ 

180.  2001 Зеленчук, овошје, јатчесто овошје и други 
делови на растенија за јадење, приготвени 
или конзервирани во оцет или оцетна ки-
селина 

181.  2002 Домати приготвени или конзервирани на друг 
начин освен со оцет или оцетна киселина 

182.  2003 Печурки и трифли, приготвени или кон-
зервирани на друг начин освен во оцет или 
оцетна киселина 

183.  2004 Друг зеленчук приготвен или конзервиран 
на друг начин освен во оцет или оцетна 
киселина, замрзнат, освен производите од 
тар. број 2006 

184.  2005 Друг зеленчук приготвен или конзервиран 
на друг начин освен во оцет или оцетна 
киселина, незамрзнат, освен производите 
од тар. број 2006 

185.  2006 Зеленчук, овошје, јатчесто овошје, кори од 
овошје и други делови од растенија, кон-
зервирани во шеќер (кандирани, суви или 
кристализирани) 

186.  2007 Џемови, овошни желеа, мармелади, овош-
ни пиреа и овошни пасти добиени со варе-
ње, со додавање или без додавање на ше-
ќер или други средства за засладување 

187.  2008 Овошје, јатчесто овошје и други јастиви 
делови на растенија, поинаку приготвени 
или конзервирани, со додавање или без до-
давање на шеќер или други средства за 
засладување или алкохол, на друго место 
неспомнати или опфатени: 

188.  Глава 21 РАЗНИ  ПРОИЗВОДИ  ЗА ИСХРАНА 
189.  2209 Оцет и замена за оцет добиени од оцетна 

киселина 
190.  2501 00 91 00 Сол погодна за човечка исхрана 
191.  Ех 4901 Печатени книги, брошури, летоци и слич-

ни печатени материјали, вклучувајќи и 
слободни листови, кои не се претежно за 
рекламни цели (кои содржат помалку од 
50% рекламна содржина) и оние кои не се 
со порнографска содржина 

192.  Ех 4902 Весници, списанија и други периодични 
публикации, илустрирани или не, со или 
без реклама, кои не се претежно за рек-
ламни цели (кои содржат помалку од 50% 
рекламна содржина) и оние кои не се со 
порнографска содржина 

193.  Ех 4903 Детски книги со слики, вклучувајќи книги 
за цртање или боење,  кои не се претежно 
за рекламни цели (кои содржат помалку од 
50% рекламна содржина) 

194.  Ех 4905 Географски и хидрографски карти или 
слични карти од сите видови, вклучувајќи, 
атласи, ѕидни карти, топографски планови 
и глобуси, печатени, кои не се претежно за 
рекламни цели (кои содржат помалку од 
50% рекламна содржина) и оние кои не се 
со порнографска содржина 

 
2. Семенски  и саден материјал за производство на 

земјоделски растенија  кои се распоредени во следниве 
тарифни броеви од Царинската тарифа: 

Ред.
бр. 

Глава/ 
тарифен број 

Наименување на стоките според  
Номенклатурата на царинската тарифа 

(1) (2) (3) 
1. 0602 10 10 00 Невжилени резници и калем-гранчиња,ка-

леми:Лозни 
2. 0602 10 90 00 Невжилени резници и калем-гранчиња,ка-

леми:Други 
3. 0602 20 10 00 Садници на јастиво овошје или јатчесто 

овошје,вклучувајќи ги и оние во форма на 
грмушки или џбунови,калемени или нека-
лемени:Лозни 

4. 0602 20 90 00 Садници на јастиво овошје или јатчесто 
овошје,вклучувајќи ги и оние во форма на 
грмушки или џбунови,калемени или нека-
лемени:Други 

5. 0602 90 10 00 Мицелиум за печурки  
6. 0602 90 30 00 Садници на зеленчук и јагоди 
7. 0701 10 00 00 Компир:За сеидба 

8. 0703 10 19 10 Кромид : За сеидба  

9. 0703 10 19 30 Кромид :Арпаџик  
10. 0703 20 00 10 Лук: За сеидба  
11. 0703 90 00 10 Праз и други лукови: За сеидба  
12. 0712 90 11 00 Пченка шеќерец (Zea mays var. 

saccharat):Хибриди за сеидба 
13. 0713 10 10 00 Грашок (Pisum sativum):За сеидба  
14. 0713 33 10 00 Грав обичен (Phaseolus vulgaris):За сеидба 
15. 0713 40 00 10 Леќа:За сеидба  
16. 0713 90 00 10 Друг мешунест зеленчук :За сеидба  
17. 1001 10 00 10 Тврда пченица: За сеидба 
18. 1001 90 91 00 Обична пченица и наполица:За сеидба 
19. 1002 00 00 10 ‘Рж:За сеидба 
20. 1003 00 10 00 Јачмен: За сеидба 
21. 1004 00 00 10 Овес: За сеидба 
22. 1005 10 11 00 Пченка: За сеидба: Хибридна:Двојни хи-

бриди и врвни хибриди 
23. 1005 10 13 00 Пченка: За сеидба: Хибридна:Тројни хи-

бриди  
24. 1005 10 15 00 Пченка: За сеидба: Хибридна: Прости хи-

бриди 
25. 1005 10 19 00 Пченка: За сеидба: Хибридна: Друго 
26. 1005 10 90 00 Пченка: За сеидба: Друго 
27. 1006 10 10 00 Ориз во лушпа (арпа или суров): За сеидба
28. 1007 00 10 00 Соргово зрно:Хибриди за сеидба 
29. 1008 90 90 10 Други жита: За сеидба 
30. 1201 00 10 00 Соја во зрно : За сеидба 
31. 1202 10 10 00 Кикиритки: Во лушпа: За сеидба 
32. 1204 00 10 00 Семе од лен:За сеидба 
33. 1205 10 10 00 Семе од маслодајна репка со ниска содр-

жина на еручна киселина:За сеидба 
34. 1206 00 10 00 Семе од сончоглед: За сеидба 
35. 1207 20 10 00 Семе од памук:За сеидба 
36. 1207 30 10 00 Семе од рицинус:За сеидба 
37. 1207 40 10 00 Семе од сусам: За сеидба 
38. 1207 50 10 00 Семе од синап:За сеидба 
39. 1207 91 10 00 Семе од афион:За сеидба 
40. 1207 99 20 00 Друго маслодајно семе:За сеидба 
41. 1209 10 00 00 Семе наменето за сеидба: Семе од шеќер-

на репка 
42. 1209 21 00 00 Семе  наменето за сеидба: Семе од крмни 

растенија: Семе од луцерка (alfalfa) 
43. 1209  22 10 00 Семе  наменето за сеидба: Семе од крмни 

растенија :Семе од црвена детелина 
(Trifolium pratense L.. ) 

44. 1209 22 80 00 Семе  наменето за сеидба: Семе од крмни 
растенија :Семе од детелина: Друго 
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45. 1209 23 11 00 Семе  наменето за сеидба: Семе од крмни 
растенија :Семе од ливадски виук (Festuca 
pratencis Huds. ) 

46. 1209 23 15 00 Семе  наменето за сеидба: Семе од крмни 
растенија :Семе од црвен виук  (Festuca 
rubra L.) 

47. 1209 23 80 00 Семе  наменето за сеидба: Семе од крмни 
растенија :Семе од виук: Друго  

48. 1209 24 00 00 Семе  наменето за сеидба: Семе од крмни 
растенија :Семе од кентаки сина трева 
(Poa pratenisis L.)  

49. 1209 25 10 00 Семе  наменето за сеидба: Семе од крмни 
растенија :Семе од италијанска ‘ржна тре-
ва (Lolium multiflorum Lam) 

50. 1209 25 90 00 Семе  наменето за сеидба: Семе од крмни 
растенија :Перенијална ‘ржна трева 
(Lolium perenne L.) 

51. 1209 26 00 00 Семе  наменето за сеидба: Семе од крмни 
растенија :Семе од Тимотиева трева 

52. 1209 29 10 00 Семе  наменето за сеидба:Семе од крмни 
растенија:Друго:Семе од Vetch; семе од 
Poa (Poa palustris L, Poa trivialis L.); кок-
сфут трева (Dactylis glomerate L.); бент 
трева (Agrostis) 

53. 1209 29 50 00 Семе  наменето за сеидба: Семе од крмни 
растенија :Друго:Семе од Lupine 

54. 1209 29 60 00 Семе  наменето за сеидба: Семе од крмни 
растенија :Друго:Семе од сточна репка, 
(beta vulgaris var.alba) 

55. 1209 29 80 00 Семе  наменето за сеидба:Семе од крмни 
растенија: Друго:Друго 

56. 1209 91 10 00 Семе наменето за сеидба: Друго: Семе од 
зеленчук:Семе од Kohlrabi (Brassica 
oleracea L. var. caulorapa и gongylodes L.) 

57. 1209 91 30 00 Семе наменето за сеидба: Друго: Семе од 
зеленчук:Семе од цвекло или семе од репа 
(beta volgaris var. conditiva) 

58. 1209 91 90 10 Семе наменето за сеидба:Друго:Семе од 
зеленчук:Друго:Семе од домати 

59. 1209 91 90 30 Семе наменето за сеидба:Друго:Семе од 
зеленчук:Друго:Семе од краставици 

60. 1209 91 90 70 Семе наменето за сеидба:Друго:Семе од 
зеленчук:Друго Семе од пиперки  

61. 1209 91 90 90 Семе наменето за сеидба:Друго:Семе од 
зеленчук:Друго:Друго  

62. 1209 99 99 10 Семе наменето за сеидба:Друго:Дру-
го:Друго:Друго:Семе од тутун 

63. 1209 99 99 90 Семе наменето за сеидба:Друго:Дру-
го:Друго:Друго:Друго  

  
3. Ѓубрива кои се распоредени во следниве тарифни 

броеви од Царинската тарифа:  
Ред. 
бр. 

Глава/ 
тарифен 
број 

Наименување на стоките според  
Номенклатурата на царинската тарифа 

(1) (2) (3) 
1. Глава 31 ЃУБРИВА 

  
4. Средства за заштита на растенија кои се распореде-

ни во следниве тарифни броеви од Царинската тарифа:  
Ред. 
бр. 

Глава/ 
тарифен 
број 

Наименување на стоките според  
Номенклатурата на царинската тарифа 

(1) (2) (3) 
1. 3808 Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербици-

ди, средства против ‘ртење и средства за регула-
ција на растењето на растенијата, дезинфектанти 
и слични производи, подготвени во форма или па-
кување за продажба на мало или како препарати 
или производи (на пр, сулфурирани ленти, фити-
ли, свеќи и хартии за убивање муви) 

5.Фолии од пластична маса за употреба во земјо-
делството кои се распоредени  во следниве тарифни 
броеви од Царинската тарифа: 

 
Ред.
 бр.

Глава/ 
тарифен број

Наименување на стоките според  
Номенклатурата на царинската тарифа 

 (1) (2) (3) 
1. 3920 10 24 00 Други плочи,листови,филмови,фолии и лен-

ти,од пластични маси, што не се со клеточна 
структура,незајакнати,неламинирани,без под-
лога или што не се комбинирани со други ма-
теријали:Од полимери на етилен: Со дебелина 
што не надминува 0,125 мм: Од полиетилен со 
специфична тежина: Помала од 0,94: Друго: 
Растегливи филмови 

2. 3920 10 26 00 Други плочи,листови,филмови,фолии и ленти,од 
пластични маси, што не се со клеточна структу-
ра,незајакнати,неламинирани,без подлога или 
што не се комбинирани со други материјали: Од 
полимери на етилен: Со дебелина што не надми-
нува 0,125 мм: Од полиетилен со специфична те-
жина: Помала од 0,94: Друго:Друго 

3. 3920 10 28 00 Други плочи,листови,филмови,фолии и лен-
ти,од пластични маси, што не се со клеточна 
структура,незајакнати,неламинирани,без под-
лога или што не се комбинирани со други ма-
теријали : Од полимери на етилен: Со дебели-
на што не надминува 0,125 мм: Од полиетилен 
со специфична тежина:  0,94 или поголема  

4. 3920 10 40 10 Други плочи,листови,филмови,фолии и лен-
ти,од пластични маси , што не се со клеточна 
структура,незајакнати,неламинирани,без подло-
га или што не се комбинирани со други матери-
јали: Од полимери на етилен: Со дебелина што 
не надминува 0,125 мм:Друго: Непечатени 

5. 3920 10 81 00 Други плочи,листови,филмови,фолии и ленти,од 
пластични маси, што не се со клеточна структу-
ра,незајакнати,неламинирани,без подлога или 
што не се комбинирани со други материјали: Од 
полимери на етилен: Со дебелина што надминува 
0,125 мм: Синтетичка хартиена целулоза, во фор-
ма на влажни листови изработена од неповрзани 
фино разгранети полиетиленски влакненца, изме-
шани или неизмешани со целулозни влакна во 
количина која не надминува 15%, со содржина на 
поли(винил алкохол)растворен во вода како 
средство за навлажнување 

  6. 3920 10 89 10 Други плочи, листови, филмови, фолии и ленти, 
од пластични маси, што не се со клеточна стру-
ктура,незајакнати,неламинирани,без подлога 
или што не се комбинирани со други материја-
ли:  Од полимери на етилен: Со дебелина што 
надминува  0,125 мм: Друго:Непечатени 

6.Земјоделска механизација која е распоредена во 
следниве тарифни броеви од Царинската тарифа: 

 
Ред.
бр.

Глава/ 
тарифен број

Наименување на стоките според  
Номенклатурата на царинската тарифа 

(1) (2) (3) 
1. 8208 40 00 00 Ножеви и сечива за машини или за механички 

направи: За машини во земјоделството,хорти-
културата и шумарството 

2. 8419 31 00 00  Сушилници:На земјоделски производи 
3. 8424 81 10 00 Механички уреди (со или без рачен погон) за 

исфрлање,дисперзија или распрснување на 
течности или прав:Други уреди:За земјоделс-
тво или хортикултура:Прскалки 

4. 8424 81 30 00 Механички уреди (со или без рачен погон) за 
исфрлање,дисперзија или распрснување на 
течности или прав:Други уреди:За земјоделс-
тво или хортикултура:Друго:Портабл 
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5. 8424 81 91 00 Механички уреди (со или без рачен погон) за 
исфрлање,дисперзија или распрснување на 
течности или прав:Други уреди:За земјоделс-
тво или хортикултура:Друго:Друго:Прскалки 
и запрашувачи направени за монтирање на 
земјоделски трактори или влечени од земјо-
делски трактори 

6. 8424 81 99 00 Механички уреди (со или без рачен погон) за 
исфрлање,дисперзија или распрснување на 
течности или прав:Други уреди:За земјоделс-
тво или хортикултура:Друго:Друго:Друго 

7. 8428 20 30 00  Елеватори и транспортери пневматски:Специ-
јално направени за употреба во земјоделството

8. 8428 90 71 00 Други машини:Друго:Натоварувачи специално 
проектирани за употреба во земјоделство-
то:Наменети за прикачување за земјоделски 
трактори 

9. 8428 90 79 00 Други машини:Друго:Натоварувачи специално 
проектирани за употреба во земјоделство-
то:Други 

10. 8432 10 10 00 Плугови: Со плужна даска 
11. 8432 10 90 00 Плугови: Друго 
12. 8432 21 00 00 Брани, тањирачи, култиватори, плевилики и 

копачки: Дискови брани 
13. 8432 29 10 00 Брани, тањирачи, култиватори, плевилики и 

копачки: Друго:Тањирачи и култиватори 
14. 8432 29 30 00 Брани, тањирачи, култиватори, плевилики и 

копачки: Друго:Брани 
15. 8432 29 50 00 Брани, тањирачи, култиватори, плевилики и 

копачки: Друго:Ротоватори 
16. 8432 29 90 00 Брани, тањирачи, култиватори, плевилики и 

копачки: Друго:Друго 
17. 8432 30 11 00 Машини за сеење: Со централно водење 
18. 8432 30 19 00 Машини за сеење : Друго 
19. 8432 30 90 00 Машини за садење и пресадување 
20. 8432 40 10 00 Растурачи на шталско ѓубриво и на хемиски 

ѓубрива: Растурачи на минерални или хемиски 
ѓубрива 

21. 8432 40 90 00 Растурачи на шталско ѓубриво и на хемиски 
ѓубрива: Друго 

22. 8432 80 00 00 Други машини 
23. 8432 90 00 00 Делови 
24. 8433 20 10 00  Други косачки, вклучувајќи и лостни приклуч-

ни косачки за монтажа на трактор: Со мотор 
25. 8433 20 51 00 Други косачки, вклучувајќи и лостни приклуч-

ни косачки за монтажа на трактор: Друго: 
Проектирани да бидат носени или влечени на 
трактор: Со дел за сечење, што ротира во хо-
ризонтална рамнина 

26. 8433 20 59 00 Други косачки, вклучувајќи и лостни приклуч-
ни косачки за монтажа на трактор:Друго: Про-
ектирани да бидат носени или влечени на тра-
ктор: Друго 

27. 8433 20 90 00 Други косачки, вклучувајќи и лостни приклуч-
ни косачки за монтажа на трактор: Друго:Друго

28. 8433 30 10 00 Други машини за сено: Превртувачи и стра-
нични гребалки 

29. 8433 30 90 00 Други машини за сено: Друго 

30. 8433 40 10 00 Преси за балирање слама и сточна храна, 
вклучувајќи и машини за собирање и врзува-
ње во бали: Пикап балери 

31. 8433 40 90 00 Преси за балирање слама и сточна храна, вклу-
чувајќи и машини за собирање и врзување во 
бали: Друго 

32. 8433 51 00 00 Комбајни за собирање на земјоделски произ-
води со одвојување на зрната од растението 

33. 8433 52 00 00 Други машини за одвојување на зрното од рас-
тението (вршидба, ронење, итн.) 

34. 8433 53 10 00 Машини за вадење коренести или кртолести 
плодови: Машини за вадење и собирање на 
компир 

35. 8433 53 30 00 Машини за вадење коренести или кртолести 
плодови: Машини за сечење врвови и собира-
ње на репка 

36. 8433 53 90 00 Машини за вадење коренести или кртолести 
плодови:Друго 

37. 8433 59 11 00 Други:Силажни комбајни:Самоодни 
38. 8433 59 19 00 Други:Силажни комбајни:Друго 
39. 8433 59 30 00 Други:Машини за берба на грозје 
40. 8433 59 80 00 Други машини : Друго 
41. 8433 60 00 00 Машини за чистење, сортирање или селекција на 

јајца, овошје или други земјоделски производи 

42. 8433 90 00 00  Делови 
43. 8434 10 00 00  Машини за молзење 
44. 8434 20 00 00  Машини за млекарството 
45. 8434 90 00 00  Делови 
46. 8435 10 00 00 Преси, гмечалки и слични машини што се кори-

стат во производство на вино, јаболкова ракија, 
овошни сокови или слични пијалаци: Машини 

47. 8435 90 00 00 Делови 

48. 8436 10 00 00 Машини за подготвување на храна за животни 
49. 8436 21 00 00 Инкубатори и топли батерии за пилиња 
50. 8436 29 00 00 Машини за живинарството:Друго 
51. 8436 80 91 00 Други машини: Друго: Садови за автоматско 

поење 
52. 8436 80 99 00 Други машини: Друго:Друго 
53. 8436 91 00 00 Делови: На машини за живинарството или на 

инкубатори и на топли батерии за пилиња 

54. 8436 99 00 00  Делови: Други 

55. 8437 10 00 00 Машини за чистење или сортирање семе, зрна 
или сушен мешунест зеленчук 

56. 8437 80 00 00 Други машини 
57. 8437 90 00 00 Делови 
58. 8701 10 00 00 Трактори управувани од пешаци (мотокулти-

ватори) 
59. 8701 90 11 00 Земјоделски (освен трактори управувани од 

пешаци) и шумски трактори: Нови, со моќ-
ност: Што не надминува 18 kW  

60. 8701 90 20 00 Земјоделски (освен трактори управувани од пе-
шаци) и шумски трактори: Нови, со моќност: 
Што надминува 18 kW но не надминува  37 kW 

61. 8701 90 25 00 Земјоделски (освен трактори управувани од пе-
шаци) и шумски трактори: Нови, со моќност: 
Што надминува 37 kW но не надминува  59 kW 

62. 8701 90 31 00 Земјоделски (освен трактори управувани од пе-
шаци) и шумски трактори: Нови, со моќност: 
Што надминува 59 kW но не надминува  75 kW 

63. 8701 90 35 00 Земјоделски (освен трактори управувани од пе-
шаци) и шумски трактори: Нови, со моќност: 
Што надминува 75 kW но не надминува  90 kW 

64. 8701 90 39 00 Земјоделски (освен трактори управувани од 
пешаци) и шумски трактори: Нови, со моќ-
ност: Што надминува 90 kW 

65. 8701 90 50 00 Трактори (освен оние од тар. број 8709): Зем-
јоделски (освен трактори управувани од пеша-
ци) и шумски трактори:Употребувани 

66. 8716 20 00 00 Самонатоварни или самоистоварни приколки 
и полуприколки за земјоделски цели  

 
НАПОМЕНА:      

Основни правила за употреба на табелите  по однос 
на распоредувањето на стоките според царинската но-
менклатура, а на кои производи се применува повла-
стена даночна стапка: 

Ако пред тарифниот број/глава во втората колона 
од табелата од став 1 на овој член не е наведена ознака-
та “ех”, тогаш за сите производи кои согласно Законот 
за царинската тарифа и Коментарот на Хармонизира-
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ниот Систем се распоредуваат во таа глава или тари-
фен број се применува повластена даночна стапка во 
смисла на член 30 став 1 од Законот.  Ако пред тариф-
ниот број/глава во втрората колона од табелата од став 
1 на овој член е наведена ознаката “ех”, повластена да-
ночна стапка во смисла на член 30 став 1 од Законот 
нема да се применува за сите производи кои согласно 
Законот за царинската тарифа и Коментарот на Хармо-
низираниот Систем се распоредуваат во тој тарифен 
број/глава, односно повластена даночна стапка ќе се 
применува само за оние производи од тарифниот 
број/глава кои се во согласност со текстот кој што е на-
веден во третата колона од табелата за соодветниот та-
рифниот број односно соодветната глава.   

 
Член  3 

Со денот на примената на оваа одлука престанува да 
важи Одлуката за определување на производите за човеч-
ка исхрана и публикациите кои подлежат на повластената 
стапка на данокот на додадена вредност (“Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 22/2003). 
 

Член  4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во “Службен весник на Република Ма-
кедонија”, а ќе се применува од 1 октомври 2006 година.  

 
          Бр. 19-4347/1                Претседател  на Владата  
27 септември 2006 година   на Република Македонија, 

        Скопје                          Никола Груевски, с.р. 
___________ 

1720. 
Врз основа на член 19 точка 5 од Законот за одбра-

на („Службен весник на Република Македонија” бр. 
42/01, 5/03 и 58/06), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 26.09. 2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА ЕДИНИ-
ЦАТА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА БУГАРИ-
ЈА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ЗАРАДИ ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВЕЖБОВНА 

АКТИВНОСТ 
 

Член 1 
Се одобрува влегување и престој на единица на Ар-

мијата на Република Бугарија на територијата на Ре-
публика Македонија заради изведување на заедничка 
билатерална вежба „Балкански волк 2006”, во времен-
ски период од 02-08 октомври 2006 година, во состав 
од 20 припадници на 68-та Бригада на Армијата на Ре-
публика Бугарија.  

Член 2 
Финансиските трошоци за организирање, сместува-

ње и исхрана на учесниците на Вежбата паѓаат на то-
вар на Министерството за одбрана. 

 
Член 3 

Подготовките и организацијата на единиците на ар-
миите на земјите учеснички во Вежбата ќе ги извршат 
земјите учеснички.  

Член 4 
По завршувањето на вежбовната активност од член 

1 на оваа одлука, Министерството за одбрана поднесу-
ва извештај до Владата на Република Македонија. 

 
Член 5 

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

 
          Бр. 19-4612/ 1                Претседател на Владата  
26 септември 2006 година  на Република Македонија, 

        Скопје                  Никола Груевски, с.р. 

1721. 
Врз основа на член 125 од Законот за заштита на 

децата („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 98/00, 17/03, 65/04 и 113/05), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 26.09.2006 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ НА НАПЛАТА НА ИЗНОСОТ ЗА 
“ДЕТСКА НЕДЕЛА” ВО ВРЕМЕТО ОД  2 ДО 

8.10.2006 ГОДИНА 
 

Член 1 
За време на траењето на  „Детска недела” се плаќа 

посебен износ: 
1. На секој продаден влезен билет за театар, кино, 

уметничка изложба и други културни манифестации - 
5,00 денари; 

2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот соо-
браќај, освен на печатени работи - 2,00 денари; 

3. На секој влезен билет на спортски натпревари и 
други спортски приредби – 5,00 денари; 

4. На секој продаден возен билет во железничкиот и 
автобускиот (меѓународниот) сообраќај - 5,00 денари; 

5. На секој продаден возен билет во авионскиот со-
обраќај - 50,00 денари; 

6. На секоја продаден музички компакт  диск и ви-
деокасета - 5,00 денари. 

Од плаќањето на износот од став 1, точка 1 на овој 
член, се исклучуваат изложбите, приредбите и другите 
културни манифестации организирани од страна на 
ученици и студенти во јавни установи. 

 
Член 2 

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

 
          Бр. 19-4501/1                Претседател на Владата  
26 септември 2006 година     на Република Македонија, 

         Скопје                  Никола Груевски, с.р. 
___________ 

1722. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
26.09.2006 година, одобри 

 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА 

ПОД БР. 19-75/1 ОД 19.01.2006 ГОДИНА ИЗДАДЕ-
НА НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО „ХРОНОМЕ-
ТАР“ – РОБЕВ И ДРУГИ, ДОО ЕКСПОРТ-ИМ-
ПОРТ СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ 
НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ 
КЛУБ ШТО СЕ НАОЃА НА УЛ.„МИТО ХАЏИВА-
СИЛЕВ ЈАСМИН“ БР. 16 (ХОТЕЛ СТАР БАЛКАН) 

ВО КАВАДАРЦИ 
 

1. Во Лиценцата под бр. 19-75/1 од 19.01.2006 годи-
на, издадена на Трговското друштво „Хронометар“ – Ро-
бев и други, ДОО експорт-импорт Скопје, за постојано 
приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб, 
во точката 3 бројот „19“ се заменува со бројот „15“, а 
зборовите „и еден електронски рулет“ се бришат. 

2. Ова изменување на Лиценца се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
          Бр. 19-4424/1                  Претседател на Владата  
26 септември 2006 година     на Република Македонија, 

        Скопје                 Никола Груевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

1723. 
Врз основа на член 31 став 5 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на РМ” бр. 50/97, 
16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/2005), мини-
стерот за труд и социјална политика донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ  
ПРАВО НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА ПОМОШ 

И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ  
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член  1 

Со овој  правилник се пропишува начинот на оства-
рување на правото на паричен надоместок за помош и 
нега од друго лице, потребната документација која се 
приложува кон барањето за остварување на ова право, 
поблиску се определуваат условите за остварување на 
ова право, составот и начинот на работата на стручната 
комисија што дава наод , оцена и мислење за потребата 
од помош и нега од друго лице , начинот на водењето 
евиденција за издадените наоди и содржината на обра-
зецот за давање на наод, оценка и мислење за утврдува-
ње на потребата за помош и нега од друго лице. 

  
Член  2 

Лице над 26 годишна возраст, лице со тешки и нај-
тешки пречки во интелектуалниот развој, лице со поте-
шка и најтешка телесна попреченост, потполно слепо 
лице, како и лице со трајни или привремени промени  
во здравствената состојба, на кое му е неопходна по-
мош и нега од друго лице  поради тоа што  не може са-
мо да ги задоволува  основните животни потреби, може 
да го оствари правото на паричен надоместок за помош 
и нега од друго лице во согласност со одредбите на За-
конот за социјалната заштита и на начин и под услови 
пропишани со овој правилник, доколку ова право не 
може да го оствари врз основа на други прописи.    

Член 3 
Правото на паричен надоместок за помош и нега од 

друго лице се остварува врз основа на поднесено барање 
со приложена медицинска и друга документација од под-
носителот, односно законскиот застапник или старателот 
или по службена должност од страна на месно надлежни-
от центар за социјална работа и спроведена постапка, од-
носно извршен непосреден увид и утврдена фактичка со-
стојба кај лицето и неговото семејство, од месно надлеж-
ниот центар за социјална работа и утврдена потреба од 
помош и нега од друго лице со наод, оцена и мислење од 
надлежна стручна комисија, а врз основа на решение, до-
несено од месно надлежниот  центар за социјална работа. 

 
Член  4 

(1) Во смисла на одредбите на овој правилник за да 
може да го оствари правото на паричен надоместок за 
помош и нега од друго лице, се подразбира лицето да 
нема функционална способност самостојно да ги задо-
волува следните основни животни потреби:       

1. држење на телото и остварување активности во 
лежечка, седечка и стоечка положба и одржување на 
рамнотежата на телото; 

2. движење во станот, зградата, по скали, на улица, 
способност за преместување од едно на друго место; 

3. обавување на домашни и други активности (готве-
ње, спремање, одржување на чистота на станот, облеката, 
обувките, готвење и други домашни активности, обавува-
ње на работни - професионални активности и друго; 

4. самозгрижување и остварување на основните фи-
зиолошки потреби (исхрана, облекување и соблекува-
ње, одржување лична хигиена, бањање, остварување 
целосна контрола на сфинктерите за празнење  на дебе-
лото црево и на мочниот меур; набавка на основни на-
мирници и обавување работи надвор од домот, актив-
ности во станот односно во куќата); 

5. ориентација во простор и време и кон лица. 
(2) Под функционална способност на лицето во смис-

ла на овој правилник се подразбира способност на лицето 
самостојно да ги остварува секојдневните активности за 
задоволување на своите основни животни потреби. 

 
II. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО 
   

Член 5 
Лицето пред поднесувањето на барање или на бара-

ње од центарот за социјална работа, пред покренување 
постапка по службена должност за остварување или 
преиспитување на правото на паричен надоместок за 
помош и нега од друго лице, прибавува Предлог за ме-
дицинско вештачење за утврдување потреба од помош 
и нега од друго лице, со наод, оцена и мислење  на над-
лежниот матичен лекар (во понатамошниот текст: 
Предлог за медицинско вештачење). 

 
Член 6 

(1) Правото на паричен надоместок за помош и нега 
од друго лице корисниците на социјална зашита го ос-
тваруваат пред месно надлежниот центар за социјална 
работа со поднесување барање.   

(2) Кон барањето за остварување право на паричен 
надоместок за помош и нега од друго лице, се доставу-
ва медицинска документација во оригинал како доказ 
за здравствената состојба и ошетување на здравјето, из-
дадена најдоцна 6 месеци пред поднесувањето на бара-
њето, како и следните документи:  

1. доказ за државјанство на Република Македонија 
(уверение за државјанство, односно извод од матична 
книга на родените, фото-копие на лична карта, а ориги-
налот се доставува на увид) 

2. доказ за постојано место на живеење (фото-копие 
на лична карта - оригиналот на увид, дозвола за посто-
јан престој за странец фото-копие - оригиналот се до-
ставува на увид) 

3. извод од матичната книга на венчаните за себе и 
брачниот другар 

4. извод од матична книга на родените за себе и за 
членовите на семејството  

5. Предлог за медицинско вештачење за утврдување 
потреба од помош  нега од друго лице, со наод, оцена и 
мислење  на надлежниот матичен лекар, со приложено 
фото-копие на целокупната медицинска и друга доку-
ментација (оригиналот се доставува на увид),  врз чија 
основа е изготвен Предлогот за медицинско вештачење 

6. фото-копие од здравствената книшка за лицето 
(прва и последна страница каде е заведен избраниот 
надлежен матичен лекар) и оригиналот на увид 

7. писмена изјава за бројот на  членовите на семејс-
твото со коишто живее 

8. копие од пресметката на платата, придонесите од 
плата и надоместоците од плата (а оригиналот се до-
ставува на увид)  

9. чек од пензија и други пензиски примања (ста-
росна, инвалидска, семејна, странска и сл.) 

10. Доказ за парични надоместоци, односно помо-
шти за време на привремена невработеност 

11. Доказ за приходи  по основа на вршење земјо-
делска  дејност 

12. Доказ за приходи по основа на вршење дејност 
13. Доказ за приходи од вршење дополнителна сто-

панска дејност со личен труд 
14. Доказ за приходи по основа на привремена ра-

бота во странство 
15. Доказ за приходи по основа на имот и имотни 

права (издавање под закуп станови, деловни простории 
и земјиште, дивиденди, камати од заштеди, обврзници 
по основа на старо  девизно штедење) 

16. Доказ за приходи остварени по ооснова на за-
конска издршка - алиментација 

17. Доказ за приходи по основа на постојани парич-
ни помошти 

18. Доказ за приходи по основа на цивилна инва-
лиднина 



Стр. 10 - Бр. 102 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 септември 2006 
 

19. Доказ за приходи по основа на детски додаток 
20. Доказ за приходи по основа на паричен надоме-

сток во вид на надоместок за згрижување сместено ли-
це во згрижувачко семејство 

21. Доказ за остварени приходи по друга основа. 
(3) Подносителот на барањето ги доставува докази-

те - документите од став 1 точка 3, 4, 7 и останатите до 
точка 20 на овој член за сите членови на семејството со 
коишто заедно живее и тоа за: 

1. брачниот односно вонбрачниот другар  
2. родителите 
3. децата 
4. други роднини кои согласно Законот за семејс-

твото се должни меѓусебно да се издржуваат.  
 

Член  7 
(1) По поднесеното барање за остварување на пра-

вото на паричен надоместок за помош и нега од друго 
лице, центарот за социјална работа во рок од 20 дена 
задолжително врши непосреден увид на состојбата на 
подносителот на барањето, на семејството на подноси-
телот на барањето заради утврдување на фактичката 
состојба во поглед на следните факти и околности:  

1. социјалната и здравствената состојба и функцио-
налната способност на подносителот на барањето  

2. бројната и материјалната состојба на членовите 
на неговото семејство 

(2) За извршениот непосреден увид од став 1 на овој 
член центарот за социјална работа составува записник. 

(3) Врз основа на утврдената фактичка состојба соглас-
но став 1 на овој член, стручниот работник на центарот за 
социјална работа изготвува наод и мислење за социјалната, 
семејната, здравствената и материјалната состојба и функ-
ционалната способност на подносителот на барањето.  

Член 8 
Надлежниот матичен лекар за лицето го дава Предло-

гот за медицинско вештачење од член 5 на овој правил-
ник, врз основа на претходна стручна проценка и  утврде-
на оправданост и целисходност, односно врз спроведена 
проверка на целокупната медицинска документација и не-
посредно извршен преглед на здравствената состојба на 
лицето и верификација на дијагнози за здравјето од над-
лежни лекари или здравствени установи, како и даден 
предлог за упатување на надлежна стручна комисија за 
оцена на потребата за помош и нега од друго лице од ле-
кар специјалист, лекарска комисија или лекарски конзи-
лиум, односно во случај  кога при утврдувањето на здрав-
ствената состојба се констатирани трајни или привремени 
промени во здравствената состојба, намалена или изгубе-
на функционална способност и врз основа на тоа кај лице-
то е индицирана потреба од помош и нега од друго лице 
заради задоволување на основните животни потреби, во 
согласност со одредбите на овој правилник.  

Член 9 
Подносителот на барањето се упатува до надлежна-

та Стручна комисија за оцена на потребата од помош и 
нега од друго лице (во понатамошниот текст: надлеж-
ната стручна комисија), под услов во доставениот по-
полнет образец - Предлог за медицинско вештачење од 
надлежниот матичен лекар  да има наод, оцена и мис-
лење дека кај лицето има трајни или привремени про-
мени во здравјето односно дека има оштетување на 
здравјето, дека има намалена или изгубена функцио-
нална способност, дека има постојана или привремена 
потреба од помош и нега од друго лице во поголем или 
помал обем и дека поради тоа се дава предлог лицето 
да се упати до надлежната стручна комисија за оцена 
на потребата од помош и нега од друго лице.   

Член  10 
(1) Ако центарот за социјална работа, врз основа на 

Предлогот за медицинско вештачење на надлежниот ма-
тичен лекар и другата расположива документација, оцени 
дека е потребно да се изврши вештачење односно утврду-
вање на потребата од помош и нега од друго лице, го упа-
тува лицето  до надлежната  стручна комисија. 

(2) Центарот за социјална работа до надлежната 
стручна комисија ги доставува Предлогот за медицинско 
вештачење од надлежниот матичен лекар, медицинската 
и другата расположива документација и Наодот и мисле-
њето на стручниот работник при центарот за социјална 
работа, за лицето упатено на медицинско вештачење зара-
ди оцена  на потребата од помош и нега од друго лице. 

 
Член  11 

(1) Центарот за социјална работа по службена 
должност врши контрола на комплетноста и уредноста 
на поднесокот (барањето) на подносителот и приложе-
ната документација и во случај кога ќе констатира дека  
барањето на подносителот  содржи некој формален не-
достаток што го спречува постапувањето по истото, 
или барањето е неразбирливо или нецелосно, центарот 
за социјална работа ќе направи се што треба недостато-
ците да се отстранат,  а на подносителот ќе му опреде-
ли рок во кој е должен да го стори тоа. Ова на подноси-
телот му се соопштува во писмена форма, при што по-
себно се укажува на правните последици доколку тоа 
неоправдано не го стори во определениот рок. 

 
Член 12 

Доколку во доставениот Предлог за медицинско ве-
штачење на надлежниот матичен лекар и приложената 
медицинска и друга документација не е даден наод, 
оцена и мислење за констатирана дијагноза на заболу-
вање односно настанати трајни или привремени проме-
ни во здравствената состојба односно оштетување на 
здравјето, за констатирана намалена или изгубена 
функционална способност и предлог дека лицето има 
постојана или привремена потреба од помош и нега од 
друго лице во поголем или помал обем, како и доколку 
не е даден предлог за упатување на лицето до надлеж-
ната стручна комисија заради оцена на здравствената 
состојба, функционалната способност и потребата од 
помош и нега од друго лице, надлежниот центар за со-
цијална работа нема да го упати подносителот на бара-
њето до надлежната стручна комисија заради утврдува-
ње потребата од помош и нега од друго лице.  

 
Член  13 

Центарот за социјална работа по службена долж-
ност може да бара од надлежниот матичен лекар, друга 
здравствена установа или лекар специјалист, како и од 
надлежната стручна комисија да го преиспитаат  или 
да го надополнат својот Предлог за медицинско вешта-
чење, извештај, наод, оцена и мислење во случај:  

1. Предлогот за медицинско вештачење, извештајот, 
предлогот, мнението, односно наодот, оцената и мислење-
то да не соодветствува односно да е контрадикторен на 
утврдената фактичка состојба од непосредно извршениот 
увид од страна на центарот за социјална работа.  

2. Предлогот за медицинско вештачење, извештајот 
- предлогот -мнението, односно наодот, оцената и мис-
лењето не е правилно или целосно пополнет според со-
ставните елементи - делови на образецот или недоста-
сува одредена констатација, предлог, мислење, наод, 
оцена или истиот е нејасен и не може недвосмислено 
да се утврдат одредени факти и околности согласно За-
конот за социјалната заштита и овој правилник или не-
ма приложено одредена медицинска документација врз 
чија основа е даден документот и која задолжително се 
приложува кон истиот и слично.  

 
III . ПОВТОРНА ОЦЕНА НА ПОТРЕБАТА 
ОД ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ 

 
Член 14 

Повторна оцена на потребата од помош и нега од 
друго лице се врши по барање од  надлежниот центар 
за социјална работа и на лично барање од подносите-
лот, на начин и под услови утврдени со одредбите на 
овој правилник.  
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Член  15 
(1) Лицето коешто користи право на паричен надо-

месток за помош и нега од друго лице, односно лицето 
чие барање за остварување право на паричен надоме-
сток за помош и нега од друго лице со решение на цен-
тарот е одбиено како неосновано или во случаи утврде-
ни со овој правилник му престанала потребата за по-
мош и нега од друго лице и  со решение на центарот му 
престанало правото на паричен надоместок за помош и 
нега од друго лице, во согласност со одредбите на овој 
правилник може да поднесе ново барање за остварува-
ње на ова право во следните случаи:  

1. при променета односно битно влошена здравствена 
состојба различна од претходно утврдената состојба,  

2. друга фактичка здравствена состојба поинаква од 
претходно утврдената здравствена состојба. 

(2) Кон барањето од став 1 на овој член лицето  прило-
жува нов Предлог за медицинско вештачење од надлеж-
ниот матичен лекар со нова медицинска документација, 
која била основа за изготвувањето на новиот Предлог за 
медицинско вештачење на надлежниот  матичниот лекар. 

(3) Ако лицето од став 1 поднесе барање за оствару-
вање на ова право со иста или слична здравствена со-
стојба како во претходното барање кое било одбиено 
како неосновано или заради која состојба му престана-
ло правото, односно доколку нема битна промена во 
здравствената состојба и функционалната способност, 
центарот за социјална работа нема да го упати до над-
лежната стручна комисија заради повторна оцена на 
потребата од помош и нега од друго лице. 

 
Член 16 

(1) Центарот за социјална работа врз основа на утвр-
дената фактичка состојба кај корисникот на социјална 
заштита и неговото семејство во поглед на постоењето 
на фактите и условите за стекнување и користење на 
правото на паричен надоместок за помош и нега од дру-
го лице, пропишани со Законот за социјалната заштита и 
овој правилник и со донесен заклучок на стручниот тим 
дека е потребна повторна оцена на потребата од помош 
и нега од друго лице на корисникот на социјална зашти-
та, по службена должност го упатува корисникот на ова 
право до надлежната стручна комисија заради повторна 
оцена на потребата од помош и нега од друго лице.  

(2) Центарот за социјална работа  е должен прет-
ходно писмено да го извести корисникот од став 1 на 
овој член, 30 дена пред рокот до кој е должен да се јави 
пред надлежната стручна комисија, заради повторна 
оцена на потребата од помош и нега од друго лице,  со  
цел благовремено да прибави нов Предлог за медицин-
ско вештачење од надлежниот матичен лекар со нова 
медицинска и друга документација. Во писменото из-
вестување посебно се укажува на правните последици 
доколку корисникот неоправдано не ја изврши обвр-
ската за повторна оцена на потребата од помош и нега 
од друго лице, утврдена во став 1 на овој член. 

(3) Корисникот на правото од став 1 на овој член е 
должен да постапи според заклучокот на центарот за 
социјална работа од став 1 на овој член и да се јави 
пред надлежната стручна комисија заради повторна 
оцена на потребата од помош и нега од друго лице. 

(4) Надлежната стручна  комисија до која е упатен ко-
рисникот на социјална заштита заради повторна оцена  на 
потребата од помош и нега од друго лице  постапува спо-
ред барањето на центарот за социјална работа од став 1 на 
овој член во согласност со одредбите на овој правилник. 

 
IV. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА 
ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА 

ОД ДРУГО ЛИЦЕ 
 

Член  17 
Правото на паричен надоместок за помош и нега од 

друго лице може да го оствари лице коешто ги испол-
нува следните услови: 

1. Да е лице над 26-годишна возраст  

2. Да е лице со тешки или најтешки пречки во инте-
лектуалниот развој или лице  со потешка или најтешка 
телесна попреченост или  лице потполно слепо или ли-
це со комбинирани пречки во развојот 

3. Да е лице со трајни или привремени промени во 
здравствената состојба 

4. Да му е неопходна помош и нега од друго лице 
заради тоа што не може самостојно да ги задоволува 
основните животни потреби, утврдена со наод, оцена и 
мислење  од надлежна стручна комисија. 

 
Член  18 

(1) Потребата од помош и нега во зависност од ви-
дот и степенот на трајните или привремените  промени 
во  здравствената состојба или  оштетувањето на здрав-
јето и функционалната способност  на лицето може да 
биде во поголем или помал обем. 

(2) Потребата од помош и нега од друго лице во за-
висност од времетраењето на промените во здравстве-
ната состојба на лицето, поради кои не  може да си ги 
задоволува основните животни потреби, може да биде 
во вид на постојана или привремена. 

(3) Потребата од помош и нега од друго лице се 
утврдува како постојана во случај кога кај лицето има 
трајни промени во здравствената состојба, а кои се од 
таква тежина што лицето самостојно не може трајно да 
ги обавува основните животни потреби, под услови 
утврдени со овој  правилник.  

(4) Потребата од помош и нега од друго лице се 
утврдува како привремена со одредено времетраење 
искажано во месеци во случај кога кај лицето има при-
времени промени во здравствената состојба, а кои се од 
таква тежина што лицето привремено самостојно не 
може да ги обавува основните животни потреби, под 
услови утврдени со  овој  правилник.  

(5) Кога надлежната стручна комисија ќе утврди 
привремена потреба од помош и нега од друго лице во 
согласност со став 3 на овој член, во наодот, оцената и 
мислењето определува рок до којшто  лицето е должно 
да се јави на контролен преглед пред надлежната 
стручна комисија заради повторна оцена  на потребата 
од помош и нега од друго лице.  

(6) При контролниот преглед надлежната стручна 
комисија со  наод, оцена и мислење може да утврди де-
ка здравствената состојба на корисникот е подобрена и 
дека нема потреба од помош и нега од друго лице, од-
носно дека здравствената состојба на корисникот е 
иста или битно влошена и дека има потреба од привре-
мена или  постојана помош и нега од друго лице, како 
и да го утврди обемот на помошта и негата од друго 
лице - во поголем или помал обем и да определи кон-
тролен преглед во случај кога е утврдена привремена 
потреба од помош и нега од друго лице. 

(7) Во случај од став 5 на овој член, надлежниот 
центар за социјална работа во диспозитивот на реше-
нието со коешто се решава по предметот определува 
рок до којшто  лицето е должно до центарот за социјал-
на работа да поднесе нов Предлог за медицинско ве-
штачење од надлежниот матичен лекар со приложена 
нова медицинска и друга документација, рок до којшто 
лицето е должно да се јави, односно да се подложи на 
задолжителен контролен преглед пред надлежната 
стручна комисија заради повторна оцена на потребата од 
помош и нега од друго лице, како и укажување на прав-
ните последици, доколку лицето неоправдано не ги из-
врши наведените дејствија во определените рокови.   

Член 19 
(1) Под трајни или привремени промени на здравстве-

ната состојба во смисла на овој правилник се сметаат вро-
дени или стекнати заболувања или повреди на органите 
или органските системи утврдени според Меѓународната 
статистичка класификација на болестите и сродните забо-
лувања на Светската здравствена организација (Х ревизи-
ја) при што во посебна листа се селектирани оние ентите-
ти кои доведуваат до тешки оштетувања на физичките и 
менталните функции и намалување или изгубување на 
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функционалната способност на лицето за самостојно из-
вршување на секојдневните активности за задоволување 
на основните животни потреби - Листа на трајни и при-
времени промени на здравствената состојба. 

(2) Како дополнување на оцената на здравствената 
состојба, како дел на медицинската документација, во 
условите е внесен и Barthel-овиот индекс за мерење на 
физичките функционални способности, Body mass 
indeks (BMI), Прашалникот за кратко испитување на 
менталната состојба (The Mini Mental State Examination) 
и Скалата за глобална проценка на функционирањето на 
возрасни лица (Adult΄S Global  Assessment of Functioning 
Scale - GAF), кои  се составен дел на овој  правилник.  

(3) Ако истовремено кај лицето се утврдат повеќе 
заболувања оцената се прави според условите кои се 
најповолни во корист на лицето.  

(4) Наод, оцена и мислење во случај кога има потре-
ба од помош и нега од друго лице се дава само ако се ис-
полнети сите услови пропишани со овој правилник.  

(5) Листата на трајни и привремени промени на 
здравствената состојба од став 1 на овој  член е дадена 
во прилог на овој правилник и е негов составен дел. 

 
Член 20 

(1) Постоењето на повеќе видови оштетувања на 
здравјето - телесна или интелектуална попреченост или 
комбинирана попреченост и болести вклучува две или 
повеќе од нив предвидени со овој правилник.  

(2) Постоењето на повеќе видови оштетувања на 
здравјето  вклучува едно од нив изразено во степен на 
тежина предвидена со овој правилник. 

 
1.Тежина на оштетување на здравјето  

Член 21 
(1) Под тежина на оштетување на здравјето во 

смисла на одредбите на овој правилник се смета телес-
на или интелектуална попреченост или комбинирана 
попреченост или болест поради која лицето не може 
самостојно да ги извршува секојдневните активностите 
соодветни на животната возраст на лицето.  

(2) При  утврдување на тежината на оштетувањето 
на здравјето во смисла на став 1 на овој член и за утвр-
дување на видот и обемот на потребата од помош и не-
га од друго лице, во согласност со одредбите на овој 
правилник, се применува Листата на трајни и привре-
мени промени на здравствената состојба од член 19 
став 1 на овој правилник и  следните мерила: 

1. Неспособност за самостојно движење ниту со ор-
топедски помагала (штаки, одалка - коњче, колица, во-
зило и др.);неспособност  за самостојно хранење (со-
стојба на исхранетост - потхранетост); неможност за 
самостојно одржување на личната хигиена и обавување 
на физиолошките потреби, како и самостално соблеку-
вање и облекување - Barthel-ов индекс (0-60) помош и 
нега од друго лице во поголем и (61-90) во помал обем; 
и /или BMI < 14,5 за мажи и < 14 за жени - помош и не-
га од друго лице  во поголем обем; 

2. Неможност на примање и паметење разни инфор-
мации и неспособност на воспоставување социјални 
односи со други лица, што го чини потполно зависно 
од грижата - помош и нега од друго лице - Кратко ис-
питување на менталната состојба (0-20) помош и нега 
од друго лице во поголем обем; 

3. Промена на личноста во однесувањето и реакциите 
со прогресивно оштетување во интелектуалното, емоцио-
налното и социјалното функционирање со потполна за-
висност од грижа - помош и нега од друго лице - Скала за 
глобална проценка на функционирање на возрасни лица 
(0-30) помош и нега од друго лице во поголем обем.  

 
2. Трајни промени во здравствената состојба  

Член 22 
(1) Трајни промени во здравствената состојба по-

стојат  кога поради видот и степенот на тежината на те-
лесната или интелектуалната попреченост или видот и 

тежината на болеста, со современо лечење и современи 
рехабилитациски постапки не може да се постигне по-
добрување во здравствената состојба на лицето.  

(2) При утврдувањето на трајните промени во 
здравствената состојба од став 1 на овој член, се при-
менуваат одредбите на член 21 став 2 и Листата на 
трајни и привремени промени на здравствената состој-
ба од член 19 став 1 на овој правилник.  

(3) Во случај од став 1 и 2 на овој член се утврдува 
постојана потреба од помош и нега од друго лице во 
поголем или помал обем.  

   
3.Привремени промени во здравствената состојба  

Член 23 
(1) Привремени промени во здравствената состојба 

постојат кога, поради видот и степенот на тежината на 
телесната или  интелектуалната попреченост или видот 
и тежината на болеста, со современо лечење и совреме-
ни рехабилитациски постапки може да се постигне 
потполно оздравување или значително подобрување во 
здравствената состојба на лицето, односно кога лекува-
њето не е целосно завршено.   

(2) Во случај од став 1 на овој член се утврдува привре-
мена потреба од помош и нега од друго лице, во поголем 
или помал обем, во траење во месеци, со утврден рок до кој 
лицето треба да се подложи на задолжителен контролен 
преглед пред надлежната стручна комисија за повторна 
оцена на потребата од помош и нега од друго лице. 

 
4.Обем на потребата од помош и нега од друго лице  

Член 24 
(1) Потребата од постојана или привремена  помош и 

нега од друго лице во поголем обем постои кога лицето 
е со тешки и најтешки пречки во интелектуалниот раз-
вој, лице со потешка и најтешка телесна попреченост, 
потполно слепо лице, како и лице со трајни или привре-
мени промени во здравствената состојба, поради што не 
може самостојно да ги задоволува основните животни 
потреби, не може ниту со помош на ортопедски помага-
ла самостојно да се движи во станот или надвор од ста-
нот, самостојно да се храни, облекува и соблекува, да ја 
одржува личната хигиена, ниту да ги обавува основните 
физиолошки  потреби (изгубена функционална способ-
ност) - Barthel-ов indeks  (0 - 60); и/или BMI < 14,5 за ма-
жи и < 14 за жени; Кратко испитување на менталната со-
стојба (0-20); Скала за глобална проценка на функцио-
нирање на возрасни лица (0-30); согласно Листата на 
трајни и привремени промени на здравствената состојба 
од член 19 став 1 на овој правилник. 

(2) Потреба од постојана или привремена помош и 
нега од друго лице во помал обем постои кога лицето за-
ради трајни или привремени  промени во здравствената 
состојба не може без помош од друго лице во потпол-
ност да ги задоволува основните животни потреби, затоа 
што не може самостојно да се движи надвор од станот 
заради набавка на основните животни намирници и ко-
ристење на здравствена заштита (намалена функционал-
на способност)-Barthel-ов index (61- 90); согласно Листа-
та на трајни и привремени промени на здравствената со-
стојба од член 19 став 1 на овој правилник. 

(3) Потреба од привремена помош и нега во пого-
лем или помал обем постои кога лицето заради привре-
мени промени во здравствената состојба, односно при-
времено оштетување на здравјето не може да ги задо-
воли основните животни потреби од член 5 на овој  
правилник. 

(4) Видот и обемот на потребата од помош и нега 
од друго лице од став 1, 2 и 3 на овој член се утврдува 
со примена на мерила за одделните елементи за оцена 
на здравствената состојба и функционалната способ-
ност на лицето за остварување на секојдневните живот-
ни активности, утврдени со член 21 став 2 и согласно 
Листата на трајни и привремени промени на здравстве-
ната состојба од член 19 став 1 на овој правилник. 
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V. СОСТАВ И НАЧИН НА РАБОТА 
НА СТРУЧНАТА  КОМИСИЈА  

1. Состав на стручната комисија  
Член 25 

(1) Надлежната стручна комисија е составена од 
три члена од кои: 

1. лекар специјалист - лекар по медицина, претседател  
2. лекар специјалист - лекар по медицина, член 
3. лекар специјалист - лекар по медицина, член  
(2) Надлежната стручна комисија работи во три со-

стави.  
Член 26 

(1) Со работата на надлежната стручна комисија ра-
ководи  претседателот  на комисијата.  

(2) Надлежната стручна комисија работи и одлучу-
ва во полн состав.  

(3) Надлежната стручна комисија дава наод, оцена 
и мислење со мнозинство на гласови на членовите на 
комисијата.   

Член 27 
За определувањето на претседателот и членовите на со-

ставот на надлежната стручна комисија од член 25 решава 
директорот на јавната установа или на центарот за социјал-
на работа или на другото правно лице во чиј состав како 
организациона единица е надлежната стручна комисија.   

 
2.Работа на стручната комисија 

пред  прегледот  
Член 28 

(1) Постапката за оцена на потребата од помош и 
нега од друго лице пред надлежната стручна комисија  
започнува по доставувањето на предметот од надлеж-
ниот центар за социјална работа.  

(2) По предметите за кои е утврдено дека се со 
комплетна и уредна документација, надлежната струч-
на комисија го одредува денот на непосредниот прег-
лед на лицето (подносителот на барањето, односно ко-
рисникот на социјална заштита) и го повикува, однос-
но  закажува непосреден преглед, најдоцна во рок од 
15 дена од денот на доставувањето на предметот од 
страна на надлежниот центар за социјална работа.  

(3) Известието за закажување непосреден преглед 
на лицето содржи податоци за денот, времето и место-
то на прегледот, како и укажување на правните после-
дици што ќе настанат ако лицето на одредениот ден не-
оправдано не се јави односно не биде присутно на зака-
жаниот непосреден преглед. 

(4) Во зависност од здравствената состојба и функ-
ционалната способност на лицето и местото на живее-
ње или престој, непосредниот преглед на лицето може 
да се изврши во неговиот дом, во здравствена установа 
каде се наоѓа на лекување, во друга установа каде е 
сместен или на друго место.  

(5) За денот на закажаниот непосреден преглед на 
лицето, надлежната стручна комисија го известува и 
месно надлежниот центар за социјална работа, заради 
остварување неопходна меѓусебна соработка и помош 
и ефикасно извршување на потребните мерки и актив-
ности околу  прегледот. 

(6) Доколку подносителот на барањето, односно ко-
рисникот на социјална заштита неоправдано не се јави 
односно не биде присутен  на закажаниот непосреден 
преглед, за тоа надлежната  стручна комисија писмено 
го известува надлежниот центар за социјална работа.  

Член 29 
Во постапката за давање наод, оцена и мислење за по-

требата за помош и нега од друго лице, а врз основа на 
утврдената фактичка здравствена состојба, односно утвр-
дениот вид и степен на телесна или интелектуална попре-
ченост,  вид и тежина на  болест, трајни или привремени 
промени во здравствената состојба и оштетувањето на 
функционалната способност на лицето, содржината на 
медицинската и друга документација, содржината на нао-
дите и мислењата, содржината на обрасците за работа на 

надлежната стручна комисија, надлежната стручна коми-
сија утврдува постоење/непостоење на постојана или при-
времена потреба од помош и нега од друго лице и нејзи-
ниот обем односно потреба од помош и нега од друго ли-
це во поголем или помал обем, под услови и на начин 
определени со одредбите на овој правилник.  

Член 30 
(1) Кога претседателот на надлежната  стручна коми-

сија, врз основа на доставената пропишана и друга ме-
дицинска документација ќе утврди дека во медицинска-
та документација недостасуваат одредени податоци не-
опходни за почетокот на прегледот и испитувањето на 
лицето (на пример лабораториски наоди, како и наоди 
од други потребни испитувања), писмено ќе побара до-
полнување на документацијата од центарот за социјална 
работа кој го побарал медицинското вештачење заради  
утврдување на потребата за помош и нега од друго лице.  

(2) Кога претседателот ќе утврди дека за спроведува-
ње на преглед и испитување на лицето со цел за меди-
цинско вештачење е неопходно сместување или упату-
вање на преглед во соодветна здравствена установа, од-
носно друга соодветна установа, писмено ќе побара од 
центарот за социјална работа кој го побарал медицин-
ското вештачење, да го извести  лицето да се  упати  на 
сместување или преглед во таа установа, а после прегле-
дот и испитувањето да достави отпусна листа односно 
извештај, наод и мислење на стручно лице (лекар специ-
јалист и друго) и друга медицинска документација. 

(3) Надлежниот центар за социјална работа писмено 
го известува лицето од став 2 на овој член и притоа 
определува рок до кој лицето е должно да ја изврши об-
врската утврдена во став 2 на овој член. Во писменото 
известување посебно се укажува на правните последици, 
доколку лицето од став 2 на овој член неоправдано не ја 
исполни утврдената обврска во определениот рок.  

 
Член 31 

(1) Надлежната стручна комисија врши проверка на 
комплетноста и уредноста на медицинската и друга до-
кументација, доставена од центарот за социјална рабо-
та, за упатување на лицето заради оцена на потреба на 
помош и нега од друго лице, при повторен преглед и  
контролен преглед, во постапката за оцена на потреба-
та од помош и нега од друго лице. 

(2) Доколку комисијата констатира определена не-
комплетност и неуредност на медицинската и другата 
документација од став 1 на овој член, за тоа писмено го 
известува надлежниот центар за социјална работа за да 
постапи согласно член 30 став 1 и 2 на овој правилник.  

      
Член  32 

 (1) Надлежната стручна комисија може да побара 
од надлежниот центар за социјална работа писмено да 
го задолжи и да определи рок до којшто лицето е долж-
но да обезбеди дополнително мислење и наод од спе-
цијализирани здравствени установи, клиники, институ-
ции, како и од признати медицински стручњаци, зара-
ди објективизирање на здравствената состојба и функ-
ционалната способност на лицето врз кое се врши ме-
дицинско вештачење заради оцена на потребата од по-
мош и нега од друго лице. 

(2) Надлежниот центар за социјална работа писме-
но го известува лицето од став 1 на овој член и притоа 
определува рок до којшто лицето е должно да ја извр-
ши обврската утврдена во став 1  на овој  член. Во пис-
меното известување посебно се укажува на правните 
последици доколку лицето неоправдано не ја изврши 
определена обврска во определениот рок. 

 
3.Работа на стручната комисија при повторна  

оцена на потребата од помош и нега од друго лице  
Член 33 

Надлежната стручна комисија врши повторна оцена 
на потребата од помош и нега од друго лице при про-
мени во здравствената состојба и функционалната спо-
собност на подносителот на барањето во случај кога 



Стр. 14 - Бр. 102 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 септември 2006 
 

претходно од надлежната стручна комисија со наод, 
оцена и мислење му е утврдена здравствената состојба 
и функционалната способност и утврдена потреба од 
постојана или привремена помош и нега од друго лице 
во поголем или помал обем, во согласност со одредби-
те на овој правилник.   

Член 34 
(1) При повторната оцена на потребата на помош и 

нега од друго лице во случај од член 15 и 16 на овој 
правилник, надлежната стручна комисија донесува на-
од, оцена и мислење на образецот Наод, оцена и мисле-
ње за здравствената состојба, функционалната способ-
ност и потребата од помош и нега од друго лице - обра-
зец број 1, кој  е составен дел на овој правилник. 

(2) При донесувањето на наодот, оцената и мислење-
то, надлежната стручна комисија ги зема во предвид: 

1. поранешните наоди, оцени и мислења на надлеж-
ната стручна комисија; 

2. дијагнозите на болестите кои настанале по извр-
шениот последен комисиски преглед, шифра на болеста; 

3. дали се настанати такви промени во здравствена-
та состојба и функционалната способност кои се од 
влијание на порано утврдената потреба од помош и не-
га од друго лице (влошување односно подобрување на 
претходно утврдената здравствена состојба и функцио-
нална способност, или нова здравствена состојба; и 

4. потребата за контролен преглед  и кога тој ќе се 
изврши за проверка на утврдената привремена потреба 
од помош и нега од друго лице.  

 
4.Давање наод, оцена и мислење за потребата 

Од помош и нега од друго лице  
Член 35 

(1) Надлежната стручна комисија  дава наод, оцена 
и мислење за здравствената состојба, функционалната 
способност и потребата од помош и нега од друго ли-
це, на пропишаниот образец од член 34 став 1 (образец 
бр.1), врз основа на непосреден преглед и испитување 
на лицето кое е упатено на медицинско вештачење, ка-
ко и врз основа на доставена потполна медицинска и 
друга  документација. 

(2) Наодот, оцената и мислењето го потпишуваат 
претседателот и членовите на надлежната стручна ко-
мисија, кои го извршиле прегледот и испитувањето. 

 
Член 36 

(1) Надлежната стручна комисија пред да даде на-
од, оцена и мислење врши увид во медицинската и дру-
га документација и непосреден преглед на лицето (под-
носителот на барањето односно корисникот на социјал-
на заштита).  

(2) Комисијата од став 1 на овој член може по исклу-
чок да даде наод, оцена и мислење и без непосреден 
преглед, врз основа на медицинската и друга документа-
ција кога лицето поради објективни причини не може да 
биде прегледано - во случај на настанување на смрт.  

(3) Непосредниот преглед на лицето може да се из-
врши во неговиот дом, во здравствена установа каде се 
наоѓа на лекување, во друга установа каде е сместено 
или на друго место каде привремено престојува. 

 
Член 37 

(1) Надлежната стручна комисија мора да го даде 
наодот, оцената и мислењето од член 35 став 1 на овој 
правилник, најдоцна во рок од 15 дена од денот на при-
емот на заклучокот за спроведување на медицинското 
вештачење, односно  во рок од 30 дена ако за давањето 
на наодот, оценката и мислењето се потребни дополни-
телни прегледи и испитувања.  

(2) Надлежната стручна комисија во рок од  5  дена 
од денот на извршеното медицинско вештачење на ли-
цето,  до надлежниот центар за социјална работа го до-
ставува својот наод, оцена и мислење и ги приложува и 
сите обрасци, медицинската и другата документација 
користени за време на вештачењето на лицето. 

(3) Податоците од наодот, оцената и мислењето на 
надлежната стручна комисија од став 2 на овој член 
надлежниот центар за социјална работа  ги воведува во 
пропишаната евиденција за корисникот на социјална 
заштита, а документите од став 2 на овој член ги става 
во досието на корисникот на социјална заштита, кој  
остварил право на паричен надоместок за помош и нега 
од друго лице и истите ги користи во следењето на не-
говата состојба и потреби. 

 
VI. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА 

ЗА ИЗДАДЕНИТЕ НАОДИ 
 

Член 38 
Надлежната стручна комисија води евиденција за 

документацијата и  за својата работа во врска со изда-
дените наоди, оцени и мислења и тоа: 

1. записници од седниците на надлежната стручна 
комисија и 

2. за вештачените лица и издадените наоди, оцени и 
мислења за потребата од помош и нега од друго лице,   на 
образецот Книга на  вештачени лица и на издадени наоди, 
оцени и мислења за потребата од помош и нега од друго 
лице (образец бр.2), кој е составен дел на овој  правилник. 

 
Член 39 

Записникот од седницата на надлежната стручна 
комисија од член 38 став 1 точка 1 на овој правилник 
ги содржи следните податоци: 

1. присутните членови на составот на надлежната 
стручна комисија; 

2. името, името на еден од родителите и презимето 
на вештаченото лице; 

3. издвоено мислење на одделен член на надлежна-
та стручна комисија; 

4. донесениот наод, оцена и мислење за здравстве-
ната состојба и функционалната способност на лицето 
и за видот и обемот на  потребата од помош и нега од 
друго лице и определениот рок до којшто лицето е 
должно да се јави на задолжителен контролен преглед, 
заради повторна оцена на потребата од помош и нега 
од друго лице; 

5. дата на одржувањето на седницата на надлежната 
стручна комисија; 

 
Член 40 

Евиденцијата за вештачените лица и за издадените 
наоди, оцени и мислења за потребата од помош и нега 
од друго лице од член 38 став 1 точка 2 на овој правил-
ник ги содржи следните податоци: 

1. реден број; 
2. име, име на еден од родителите и презиме на  ве-

штаченото лице;  
3. место и дата на раѓање, адреса и место на живеење; 
4. број и дата на дадениот наод, оцена и мислење; 
5. даден наод, оцена и мислење за здравствената со-

стојба, функционалната способност на лицето и за по-
требата од помош и нега од друго лице (по прв пат); 

6. даден наод, оцена и мислење за здравствената со-
стојба, функционалната способност на лицето и за по-
требата од помош и нега од друго лице при контролен 
преглед; 

7. даден наод, оцена и мислење за здравствената со-
стојба, функционалната способност на лицето и за по-
требата од помош и нега од друго лице дадени во по-
стапка на повторна оцена; 

8. дата на враќање на предметот; 
9. забелешка.  

Член 41 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”.   
          Бр. 10-10086/1                               Министер  
18 септември 2006 година    за труд и социјална политика, 

    Скопје                   Љупчо Мешков, с.р. 
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1724. 

Врз основа на член 139-а став 6 од Законот за пензи-
ското и инвалидското осигурување (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 
32/97, 24/00, 96/00, 50/01, 85/03, 50/04, 4/05, 101/05 и 
70/06), министерот за труд и социјална политика донесе  

  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОР-
ГАНИЗАЦИЈАТА, СОСТАВОТ И НАЧИНОТ НА 
РАБОТА НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРЕОЦЕНА- РЕ-
ВИЗИЈА НА НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНОСТ, ОДНОСНО  

НЕСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА  
Член 1 

Во Правилникот за организацијата, составот и начинот 
на работа на Комисијата за преоцена- ревизија на наод, оце-
на и мислење за утврдување на инвалидност, односно нес-
пособност за работа („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 88/04), во членот 3,  став 1 по зборот “политика” 
се додаваат зборовите “за време од една година,".    

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.  
         Бр. 09-10052/5                          Министер  
26 септември 2006 година    за труд и социјална политика,  

       Скопје                        Љупчо Мешков, с.р 
___________  

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
1725. 

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девизно 
работење („Сл. весник на РМ” бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 
51/03), точка 6 од Одлуката за начинот и условите за 
работа на нерезиденти со хартии од вредност во Репуб-
лика Македонија („Сл. весник на РМ” бр. 53/02, 11/03, 
19/03 и 14/04) и член 68 став 2 од Законот за Народна 
банка на Република Македонија („Сл. весник на РМ” 
бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04 и 61/05), гувернерот на На-
родна банка на Република Македонија донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ПРАВО-
ТО ЗА КУПУВАЊЕ НА ДЕВИЗИ ОД НАРОДНА 

БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
1. Овластените банки можат, од Народна банка на 

Република Македонија, да купуваат права за купување 
на девизи по продажни курсеви на Народна банка на 
Република Македонија. 

2. Правата за купување на девизи, од точка 1 на 
оваа oдлука, се однесуваат на еден квартал. 

3. Овластените банки ги купуваат правата за купу-
вање на девизи, во евра по продажен курс на Народна  
банка на Република Македонија, по следната вредност: 

 
Валута во девизи        Количина          Вредност во денари 
    Евро (ЕУР)                   1                     0,14  

4. Износот на премијата се уплаќа на сметка на На-
родна банка на Република Македонија.  

5. Цената на правото за купување на девизи по про-
дажни курсеви на Народна банка на Република Маке-
донија, важи од 01.10.2006 до 31.12.2006  година. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на потпишу-
вањето, а ќе се применува од 01.10.2006 година и ќе се 
објави во “Службен весник на Република Македонија”.  

Бр. 02-14/125-2006                            Гувернер, 
26 септември 2006 година            м-р Петар Гошев, с.р. 

          Скопје           
___________ 

            
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1726. 

Врз основа на член 19, алинеа 6, од Законот за енер-
гетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06) и член 21 
од Правилникот за начин и услови за регулирање на 
цени за топлинска енергија за греење („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 16/06), Регулаторната комисија за енер-
гетика на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 28 септември 2006 година донесе 

 
О Д Л У К А 

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

НА ТОПЛИФИКАЦИЈА АД - СКОПЈЕ  
1. Просечната цена на произведената топлинска енер-

гија во топланите на Топлификација АД Скопје, наменета 
за тарифни потрошувачи во регулираниот период, на влез 
во  дистрибутивната мрежа се утврдува да изнесува: 

- за периодот од 01 октомври до 31 декември 2006 
година, 2,2273 денари за киловат час,  

- за периодот од 1 јануари до 31 декември 2007 го-
дина, 2,2510 денари за киловат час, и 

- за периодот од 1 јануари до 31 декември 2008 го-
дина, 2,2460 денари за киловат час. 

2. Просечната цена на услугата дистрибуција на 
топлинска енергија за греење која ја врши Топлифика-
ција АД Скопје, во регулираниот период се утврдува да 
изнесува: 

- за периодот од 01 октомври до 31 декември 2006 
година, 0,2365 денари за киловат час,   

- за периодот од 1 јануари до 31 декември 2007 го-
дина, 0,2366 денари за киловат час, и 

- за периодот од 1 јануари до 31 декември 2008 го-
дина, 0,2351 денари за киловат час. 

3. Просечната цена на услугата снабдување со топлин-
ска енергија за греење која ја врши Топлификација АД 
Скопје, во регулираниот период  се утврдува да изнесува: 

- за периодот од 01 октомври до 31 декември 2006 
година, 0,0855 денари за киловат час,   

- за периодот од 1 јануари до 31 декември 2007 го-
дина, 0,0852 денари за киловат час, и 

- за периодот од 1 јануари до 31 декември 2008 го-
дина, 0,0836 денари за киловат час. 

4. Просечната цена на топлинската енергија за грее-
ње на тарифните потрошувачи за регулираниот период 
се утврдува да изнесува: 

- за периодот од 01 октомври до 31 декември 2006 
година, 2,8531 денари за киловат час,   

- за периодот од 1 јануари до 31 декември 2007 го-
дина, 2,8797 денари за киловат час, и 

- за периодот од 1 јануари до 31 декември 2008 го-
дина, 2,8710 денари за киловат час. 
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5. Просечните цени утврдени во алинеа 1 на точка1, 
алинеа 1 на точка 2, алинеа 1 на точка 3 и алинеа 1 на точ-
ка 4 од оваа Одлука, нема да се применуваат во 2006 го-
дина, од причина што регулираниот приход на Топлифи-
кација АД Скопје во износ од 1.796.052.056,00 денари за 
2006 година, се остварува со важечките цени на топлин-
ска енергија, определени во согласност со Одлуката за 
промена на цената на топлинска енергија за греење 
(„Службен весник на РМ“ бр. 9/06) и остварената вкупно 
бруто добивка на Топлификација АД Скопје над дозволе-
ната од 8% во 2003, 2004 и 2005 година во вкупен износ 
од 242.188.000,00 денари, согласно тогаш применуваната 
Методологија за формирање на цени на одделни видови 
на енергија („Службен весник на РМ“ бр. 43/98 и 8/00).  

Согласно ставот 1 на оваа точка, цените на топлинска 
енергија за греење остануваат непроменети, односно про-
должува да се применува постојниот Ценовник-тарифа на 
услугите што ги извршува Топлификација АД Скопје. 

6. Утврдените просечни цени од точките 1,2,3 и 4 на 
оваа Одлука за 2007 и 2008 година од регулираниот пер-
иод, ќе отпочнат да се применуваат по доставувањето на 
Ценовник – тарифа за соодветните години согласно при-
менуваниот тарифен систем, од страна на Топлификаци-
ја АД Скопје до Регулаторната комисија за енергетика, 
најдоцна до 15 декември во тековната година за наред-
ната година, заради нивно одобрување и објавување во 
„Службен весник на Република Македонија“.  

7.  Оваа oдлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 01 октомври 2006 година.    

    Бр.02-1412/1                              Претседател,  
28 септември 2006 година           Славе Ивановски, с.р.  

        Скопје 
____________ 

1727. 
Врз основа на член 19, став 1, алинеја 7 од Законот 

за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 63/2006), 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија на седницата одржана на 28 септември 
2006 година, донесе   

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТ-

РИЧНА ЕНЕРГИЈА  
1. На друштвото за производство, трговија и услуги                              

ЕФТ - МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје му се издава ли-
ценца за вршење на енергетската дејност трговија со 
електрична енергија. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со еле-
ктрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетската дејност трговија со електрична 
енергија “ кој што е составен дел на оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”. 
 
           Бр. 02-1415/1                          Претседател, 
28 септември 2006 година           Славе Ивановски, с.р. 

         Скопје 
 

Прилог 1 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, трговија и услуги ЕФТ - 

МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, ул. Мајаковски бр. 
3/м2, 1000 Скопје,  Република Македонија.  

2. Енергетската дејност за која се издава ли-
ценцата  

Трговија со електрична енергија.  
3. Датум на издавање на лиценцата:  
28 септември 2006 година  
4. Период на важење на лиценцата:   
        10 години 

5. Датум до кога важи лиценцата:  
28 септември 2016 година  
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ЕЕ- 14.10.1/06 
7. Број на деловниот субјект - 6113354 
8. Единствен даночен број - 4030006594760 
9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење 

на енергетската дејност трговија со електрична енергија.  
Како трговија со електрична енергија, во смисла на 

оваа лиценца се смета купување на електрична енерги-
ја произведена во Република Македонија или во 
странство, заради натамошна продажба на носителот 
на лиценца за снабдување со електрична енергија на 
тарифни потрошувачи на големо, квалификуваните по-
трошувачи, други трговци или извоз. 

10. Опис на условите и начинот на вршење на 
дејноста: 

Енергетската дејност трговија со електрична енер-
гија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучу-
вање на соодветни договори за купување и продажба 
на електрична енергија и договори за закупување на 
преносен или дистрибутивен капацитет. 

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Енергетската дејност трговија со електрична енер-

гија, носителот на лиценцата може да ја врши на цела-
та територија на Република Македонија и странство. 

12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди непречена и континуирана испорака на еле-

ктрична енергија на носителот на лиценца за снабдување 
на тарифни потрошувачи на големо и квалификуваните 
потрошувачи во согласност со склучените договори; 

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капа-
цитет и регулирани услуги во согласност со применлива-
та тарифа, пазарните правила, мрежните правила за пре-
нос и мрежните правила за дистрибуција, за количините 
на електрична енергија кои се обврзал да ги испорача; 

- обезбеди исполнување на условите за квалитет на еле-
ктрична енергија која што ја испорачува, согласно со про-
пишаните норми за квалитетот и склучените договори; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти, а особено оние кои се однесуваат на вршење на 
дејноста трговија со електрична енергија, заштита на 
конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на 
животната средина, животот и здравјето на луѓето и за-
штита при работа; 

- ги почитува мрежните и пазарните правила и технич-
ките нормативи и стандарди  за работа на системот за пре-
нос и системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за условите, начинот и постапката за издавање, 
менување и одземање на лиценци за вршење на енер-
гетски дејности. 

13. Обврска за  одвоена сметководствена евиденција  
Носителот на лиценцата е должен : 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претпри-
јатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-
бедат информации за средствата, обврските, капиталот, 
приходите и расходите со резултатите од работењето, 
како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи. 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да доставува Годишен извештај за работење-
то во претходната година (извештајна година), кој осо-
бено треба да содржи податоци за количините и субје-
ктите од кои е набавена и количините и субјектите на 
кои е продадена електричната енергија во текот на из-
вештајната година, за секој месец поодделно. 
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15. Обврска за доставување на други извештаи, 
информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста до Регулаторната комисија за енергетика 

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- информации за набавените и испорачаните коли-
чините на електрична енергија согласно купопродаж-
ните договори склучени со носителот на лиценцата за 
снабдување со електрична енергија на тарифни потро-
шувачи на големо, согласно Табела 1, која е составен 
дел на оваа лиценца.  

- известувања за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на дејноста.  

- други податоци во врска со вршењето на дејноста. 
16. Обврска за овозможување на пристап до об-

јектите и непосреден увид во документацијата  
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-

латорната комисија за енергетика да овозможи непосре-
ден увид во целокупната документација која што се одне-
сува на вршењето на енергетската дејност за која што е 
издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за ус-
ловите, начинот и постапката за издавање, менување и од-
земање на лиценци за вршење на енергетски дејности. 

17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање на лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-
ските на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање на лиценци за вршење на 
енергетски дејности.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1728. 
Врз основа на член 19, став 1, алинеа 7 од Законот 

за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 63/06), Ре-
гулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 28 септември 2006 
година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО НАФТА 

И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
 
1. На   „АЛМИ ПЕТРОЛ” доо – Куманово му се из-

дава лиценца за вршење на енергетската дејност трго-
вија со нафта и нафтени деривати. 

 2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност трговија со нафта и 
нафтени деривати се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетската дејност трговија со нафта и на-
фтени деривати” кој што е составен дел на оваа одлука.  

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

 
      Бр. 02-1416/1                             Претседател  

28 септември 2006 година           Славе Ивановски, с.р. 
          Скопје 
 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ТРГОВИЈА СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, транспорт, трговија и ус-

луги „АЛМИ ПЕТРОЛ” експорт – импорт ДОО,  
ул.„Октомвриска Револуција” бр. 51, Куманово, Репуб-
лика Македонија.  

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата  

Трговија на големо со нафта и нафтени деривати.  
3. датум на издавање на лиценцата:  
    28 септември 2006 година 
4. период на важење на лиценцата:   
    10 години 
5. датум до кога важи лиценцата:  
    28 септември 2016 година 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
Се определува од страна на Регулаторната комисија 

за енергетика НД – 08.03.1/06 
7. Број на деловниот субјект - 6039839 
8. Единствен даночен број - 4017005155252 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста трговија со нафта и нафтени деривати 
на големо.  

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување нафта и  нафтени деривати заради 
натамошна продажба на трговците, преработувачите  и 
големите потрошувачи во земјата и странство.  

10. Деловни простори и простории во кои ќе се вр-
ши енергетската дејност со карактеристики на објекти-
те, постројките, опремата и инасталациите 

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат: 
- Управна зграда (деловен простор со администра-

тивни канцеларии), според договор за закуп бр.07-15/1 
од 31.10.2005 година, приложен во 

 Барањето 
- Складиште за складирање на нафтени деривати со 

вкупен капацитет од 5000 м3 (5 х 1000 м3), во кругот 
на фабриката “ОХИС” Скопје; 
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2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди, 
деловните простории и просториите во кои се врши тр-
говијата со нафта и нафтени деривати, во секое време 
да ги исполнуваат пропишаните минимално-технички 
услови за вршење на дејноста.   

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време 
да поседува или да има обезбедено право на користење 
на склад во кој се складираат нафтените деривати, со 
капацитет определен со прописите со кои се уредува 
трговијата на големо со нафта и нафтени деривати.  

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот  капацитет за складирање на на-
фтените деривати, најдоцна во рок од 30 дена по наста-
ната промена.    

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста трговија на големо со нафта и нафтени де-

ривати носителот на лиценцата може да ја врши со суб-
јектите од точка 9. на оваа Лиценца, во Република Ма-
кедонија или странство.  

12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со нафта 

и нафтени деривати, 
- обезбеди нафтата и нафтените деривати со кои вр-

ши трговија да ги исполнуваат пропишаните норми за 
квалитет; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти 
кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со на-
фта и нафтени деривати, заштита на конкуренцијата, за-
штита на потрошувачите, заштита на животната средина, 
животот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за условите, начинот и постапката за издавање, 
менување и одземање на лиценци за вршење на енер-
гетски дејности. 

13. Обврска за  поседување на  раздвоени сметки, 
забрана за меѓу-субвенционирање  

Носителот на лиценцата е должен : 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претпри-
јатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-
бедат информации за средствата, обврските, капиталот, 
приходите и расходите со резултатите од работењето, 
како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за 
финансиското и деловното работење 

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-
ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-
ковната година да доставува Годишен извештај за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на (извештајна година).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. набавки и продажби на нафта и нафтени дерива-

ти во текот на извештајна година, презентирани соглас-
но Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца. 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:  
- биланс на состојба и биланс на успех,  
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови,  
- применетите сметководствени политики,  
- други објаснувачки белешки подготвени во соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди,и  

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценца  

3. превземени мерки во текот на извештајна година, за: 
- заштита на опремата и објектите од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- заштита при  работа; 
- обука и стручно усовршување на  вработените зара-

ди сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста; 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето; 
- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење; 
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на дејноста; 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба. 

4. извршување на програма за ремонти во извештај-
на година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од стра-
на на надлежни инспекциски и други државни органи, со 
приложени фотокопии на записниците, извештаите и ре-
шенијата од извршените надзори и контроли.  

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; 

8. бизнис план за тековната година 
15. Обврска за доставување на други извештаи, ин-

формации и податоци во врска со вршењето на дејноста  
- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-

та комисија за енергетика да доставува месечни изве-
штаји за набавки и продажби на нафта и нафтени дери-
вати презентирани согласно Табелата 1, која е составен 
дел на оваа лиценца.  

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува 
Регулаторната комисија за енергетика за сите околно-
сти, настани и промени кои што имаат или би можеле 
да имаат влијание врз вршењето на дејноста.  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да доставува и 
други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

16. Обврска за овозможување на пристап до обје-
ктите и инсталациите и непосреден увид во документа-
цијата  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид од страна на Регулаторната комисија во вр-
шењето на  дејноста за која е издадена лиценцата,  увид 
во целокупната документација на носителот на лиценца-
та, објектите, деловните простории, простори, инстала-
циите, како и на средствата и опремата потребни за вр-
шење на дејноста, во согласност со Правилникот за ус-
ловите, начинот и постапката за издавање, менување и 
одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности. 

17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање на лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

18. Мерки во случај на неисполнување на обврски-
те на носителот на лиценцата  

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање на лиценци за вршење на 
енергетски дејности.  
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