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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2210. 

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 13 од Уставот 
на Република Македонија и член 3 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005 и 
37/2006), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 21 декември 2006 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВЛАДАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

1. За член на Владата на Република Македонија и 
министер без ресор се избира Иво Ивановски. 

2. 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 

 
                                           Претседател 
       Бр. 07-4805/1                на Собранието на Република 
21 декември 2006 година                  Македонија, 

     Скопје                         Љубиша Георгиевски, с.р. 
___________ 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2211. 
Врз основа на член 25 од Законот за високото обра-

зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 64/2000, 49/2003 и 113/2005), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 2006 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА 
АКРЕДИТАЦИЈА НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
1. За членови на Одборот за акредитација на висо-

кото образование, се именуваат: 
- д-р Јонуз Абдулаи, 
- д-р Атанас Кочов, 
- д-р Јованка Тутеска, 
- д-р Марија Ташева. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 33-6005/1                Претседател на Владата 

28 ноември 2006 година        на Република Македонија, 
       Скопје                  Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2212. 

Врз основа на член 25 од Законот за научно-истражу-
вачката дејност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 13/96 и 29/2002) и член 36 став 6 од Законот 
за Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005 
и 37/2006), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 5 декември 2006 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТ-
СТАВНИК ВО СОВЕТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА 
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“ – 

СКОПЈЕ 
 
1. Д-р Љубица Станковска се разрешува од должноста 

претставник во Советот на Јавната научна установа Ин-
ститут за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје. 

2. За претставник во Советот на Јавната научна 
установа Институт за македонски јазик „Крсте Мисир-
ков“-Скопје се определува д-р Боне Величковски, нау-
чен советник во ЈНУ Институт за фолклор „Марко Це-
пенков“ – Скопје. 

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

 
 Бр. 33-1980/6                Претседател на Владата 

5 декември 2006 година        на Република Македонија, 
       Скопје                 Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2213. 

Врз основа на член 95 од Законот за установите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/2005 
и 120/2005), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 5 декември 2006 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА ОДБОРОТ ЗА СОПСТВЕНИЧКА ТРАНСФОР-
МАЦИЈА НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
1. За претседател и членови на Одборот за сопстве-

ничка трансформација на јавните служби на Република 
Македонија се именуваат: 

а) за претседател: 
- м-р Зоран Ставрески, заменик на претседателот на 

Владата на Република Македонија, 
б) за членови: 
- Имер Селмани, заменик на претседателот на Влада-

та на Република Македонија и министер за здравство, 
- Михајло Маневски, министер за правда, 
- Вера Рафајловска, министер за економија, 
- Љупче Мешков, министер за труд и социјална по-

литика, 
- Сулејман Рушити, министер за образование и наука, 
- м-р Илиријан Беќири, министер за култура. 
в) Во работата на Одборот за приватизација учес-

твуваат, но без право на одлучување и: 
- Ванчо Муратовски, претседател на Сојузот на 

синдикатите на Македонија и 
- Светлана Петровиќ, претседател на Конфедера-

цијата на слободни синдикати на Македонија. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 33-4774/5                     Претседател на Владата 

5 декември 2006 година         на Република Македонија, 
       Скопје                  Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2214. 

Врз основа на член 38 став 1, 3 и 5 од Законот за 
ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 37/98 и 40/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
5 декември 2006 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА СТУДЕНТСКИОТ 

ЦЕНТАР „СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ 
 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Студентскиот центар „Скопје“ – Скопје се разрешуваат: 
- Ермира Мехмети, 
- Никола Глигоров, 
- Сабри Ракипи, 
-  Елена Неделковска, 
- Зеќир Зеќири. 
2. За членови на Управниот одбор на Студентскиот 

центар „Скопје“ – Скопје се именуваат: 
- Илче Димовски, 
- Марјан Станојковски, 
- Веле Груевски, 
- Игор Митренцов, 
- Виолета Џунтеска. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 Бр. 33-5261/1                     Претседател на Владата 
5 декември 2006 година         на Република Македонија, 

       Скопје                  Никола Груевски, с.р. 
___________ 

2215. 
Врз основа на член 38 став 1, 3 и 5 од Законот за 

ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 37/98 и 40/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
5 декември 2006 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ СТУ-

ДЕНТСКИ ДОМ „ПЕЛАГОНИЈА“ - СКОПЈЕ  
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Државниот студентски дом „Пелагонија“ – Скопје се 
разрешуваат: 

- Гордана Захариева, 
- Валериј Пенев, 
- Анета Трипунова, 
- Зулќефли Саити, 
- Бујар Хоџа. 
2. За членови на Управниот одбор на Државниот 

студентски дом „Пелагонија“ - Скопје се именуваат: 
- Бобан Коруновски, 
- Сашко Николов, 
- Томе Трајанов, 
- Лидија Митева, 
- Есад Патељ. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 Бр. 33-5262/1                    Претседател на Владата 
5 декември 2006 година        на Република Македонија, 

       Скопје               Никола Груевски, с.р. 
___________ 

2216. 
Врз основа на член 13 став 3 од Законот за држав-

ните службеници („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 108/2005-Пречистен текст и 61/2006), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 5 декември 2006 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО  

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ  
1. За државен секретар во Министерството за фи-

нансии се именува д-р Снежана Костадиноска-Мило-
шеска, државен советник за прашања на финансискиот 
систем и меѓународните финансии во Министерството 
за финансии. 

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

 Бр. 33-6104/2                    Претседател на Владата 
5 декември 2006 година        на Република Македонија, 

       Скопје                 Никола Груевски, с.р. 
___________ 

2217. 
Врз основа на член 55 и 56-а од Законот за здрав-

ственото осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 
11/2002, 31/2003, 84/2005 и 37/2006), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 5 декември 
2006 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  

1. Вулнет Ферати се разрешува од должноста член 
на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигу-
рување на Македонија, на негово барање. 

2. За член на Управниот одбор на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија се именува Аљбон 
Џемаили, дипл. фармацевт. 

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

 
 Бр. 33-6155/2                     Претседател на Владата 

5 декември 2006 година         на Република Македонија, 
       Скопје                 Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2218. 

Врз основа на член 9 од Законот за акредитација 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
54/2002) и член 24 од Статутот на Институтот за акре-
дитација на Република Македонија, Владата на  Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 5 декември 
2006 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА 
КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО 
РАБОТЕЊЕ НА ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

1. За членови на Одборот за контрола на материјал-
но-финансиското работење на Институтот за акредита-
ција на Република Македонија се именуваат: 

- Марија Ангеловска, дипл.правник, вработена во 
Дирекцијата за спречување на перење пари, орган во 
состав на Министерството за финансии, 

- Елизабета Хочевар-Јанковска, дипл.економист, 
вработена во Управата за јавни приходи, орган во со-
став на Министерството за финансии, 

- Горан Манчев, дипл. електроинженер, вработен во 
Генералниот секретаријат на Владата на Република 
Македонија. 

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

 
 Бр. 33-6161/1                    Претседател на Владата 

5 декември 2006 година        на Република Македонија, 
       Скопје                 Никола Груевски, с.р. 

2219. 
Врз основа на член 50 од Законот за задолжително ка-

питално финансирано пензиско осигурување  („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 
40/2004 и 113/2005), Владата на  Република Македонија, 
на седницата одржана на 5 декември 2006 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 

ОСИГУРУВАЊЕ - СКОПЈЕ 
 

1. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за 
супервизија на капитално финансирано пензиско оси-
гурување – Скопје се именуваат: 

за време од три години  
- Димитар Трпеновски, 
за време од пет години 
- Анета Димовска, 
за време од седум години 
- Александар Стојков. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
 Бр. 33-6173/1                    Претседател на Владата 

5 декември 2006 година        на Република Македонија, 
       Скопје                 Никола Груевски, с.р. 
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2220. 
Врз основа на член 13 став 3 од Законот за држав-

ните службеници („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 108/2005-Пречистен текст и 61/2006), 
Владата на  Република Македонија, на седницата одр-
жана на 9 декември 2006 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО  

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА  
1. За државен секретар во Министерството за одбра-

на се именува Љиљана Стеријовска, државен советник 
за НАТО интеграции во Министерството за одбрана. 

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

 Бр. 33-6267/2                     Претседател на Владата 
9 декември 2006 година         на Република Македонија, 

       Скопје                  Никола Груевски, с.р. 
___________ 

2221. 
Врз основа на член 16 од Законот за јавното право-

бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 47/97), Владата на  Република Македонија, на 
седницата одржана на 12 декември 2006 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 
НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ  
1. Дијана Мијовиќ се разрешува од функцијата за-

меник на јавниот правобранител на Република Македо-
нија за подрачјето на Скопје, поради истек на времето 
за кое е именувана. 

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

 Бр. 33-6335/1                     Претседател на Владата 
12 декември 2006 година       на Република Македонија, 

       Скопје                  Никола Груевски, с.р. 
___________ 

2222. 
Врз основа на член 19 од Законот за поттикнување 

на развојот на стопански недоволно развиените по-
драчја („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 2/94 и 39/99) и член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005 и 
37/2006), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12 декември 2006 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА КОМИСИЈАТА ЗА ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ ЗА 
ОДОБРУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМА-
ТА ЗА НЕПОВРАТНО УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИ-
РАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЕКТИ ОД 
СТОПАНСКАТА И НЕСТОПАНСКАТА ИНФ-
РАСТРУКТУРА И ЗА УЧЕСТВО ВО ТРАЈНИОТ 
ВЛОГ ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ОДДЕЛНИ ИН-
ВЕСТИЦИОНИ ПРОЕКТИ ОД СТОПАНСТВОТО  

1. За претседател и членови на Комисијата за давање 
мислење за одобрување на средства од Програмата за не-
повратно учество во финансирањето на инвестициони 
проекти од стопанската и нестопанската инфраструктура 
и за учество во трајниот влог во финансирањето на оддел-
ни инвестициони проекти од стопанството се именуваат: 

а) за претседател: 
- Ирфан Одаи, државен секретар во Министерство-

то за локална самоуправа, 
б) за членови: 
- Зоран Маневски, вработен во Министерството за 

економија,  
- Саша Митрев, вработен во Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство, 

- Јасминка Киркова, вработена во Министерството 
за транспорт и врски, 

- Виолета Дракуловска, раководител на Одделение-
то за меѓуресорска соработка во Секторот за одржлив 
развој во Министерството за животна средина и про-
сторно планирање, 

- Мате Ѓорѓиевски, раководител на одделение во 
Секретаријатот за европски прашања. 

2. Во работата на Комисијата учествува и Боро Га-
врилов, градоначалник на општина Карбинци, како 
претставник од Заедницата на единиците на локалната 
самоуправа, без право на глас.  

3. Со донесувањето на Решението за именување 
претседател и членови на Комисијата за давање мисле-
ње за одобрување средства од Програмата за неповрат-
но учество во финансирањето на инвестициони прое-
кти од стопанската и нестопанската инфраструктура и 
за учество во трајниот влог во финансирањето на од-
делни инвестициони проекти од стопанството на досе-
гашниот претседател и членовите на Комисијата им 
престанува мандатот. 

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

 Бр. 33-4514/8                     Претседател на Владата 
12 декември 2006 година       на Република Македонија, 

       Скопје                  Никола Груевски, с.р. 
___________ 

2223. 
Врз основа на член 36, став 7 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 19.12.2006 година, донесе  

З А К Л У Ч О Ц И 
ЗА НАСТАП НА ВЛАДАТА ВО БОРБАТА  

ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА  
Владата на Република Македонија во Програмата за 

работа на Владата на Република Македонија во перио-
дот 2006-2010 година, поднесена до Собранието на Ре-
публика Македонија, во делот – Добро владеење и бор-
ба против корупцијата, недвосмислено се заложи за 
промена на состојбите во развојот на економијата и де-
мократијата во Македонија, пред се, преку промена во 
однесувањето на Владата. Во таа насока, Владата свое-
то работење го базира на принципите на чесност, 
транспарентност и одговорност. 

Овие заклучоци се првиот акт кои ги донесува Вла-
дата на Република Македонија што се во функција на 
обезбедување коренити промени во однос на општото 
однесување и работење на Владата, организираниот 
криминал и корупцијата. 

1. Владата во борбата против корупцијата има јасна по-
литичка волја, одлучност и одговорност. Јасната политичка 
волја на Владата за целосна поддршка во борбата против 
корупцијата подразбира, пред се, создавање на планови и 
активности на дејствување, засновано на приоритети за 
воспоставување на ефикасна, правна и институционална 
рамка за превенција и борба против корупцијата и мобили-
зација на сите општествени и политички фактори. 

Владата во насока на спречување на корупцијата пре-
зема мерки за политички и економски реформи (реформи 
во правосудниот систем, јавната администрација и локал-
ната самоуправа, отстранување на негативното влијание 
на корупцијата врз обемот на странските директни инве-
стиции, односно елиминирање на ограничувачкиот фа-
ктор во привлекувањето на странските инвеститори). 

Тргнувајќи од фактот дека се работи за доста суп-
тилно системско прашање кое е детерминирано од 
дејствувањето на системот и истовремено е главна 
пречка за негово менување, борбата против корупција-
та треба да подразбира и системски и стратешки мерки 
на отстранување на условите во кои корупцијата дејс-
твува. Имено, вистинските мерки за спречување на ко-
рупцијата се долгорочни и во континуитет, со одна-
пред утврдени приоритети на конкретно дејствување 
кои треба да дејствуваат взаемно и симултано. 
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Владата во остварувањето на своите надлежности 
утврдени со Устав и закон е одговорна за извршување 
на законите и другите прописи, вклучувајќи ја и обвр-
ската на нејзините членови да не прибавуваат посебна 
лична добивка, ниту добивка за семејството. 

Независноста и интегритетот ја обврзуваат Владата 
при изборот и именувањето на носители на јавни функ-
ции да одлучува без влијание или било кој облик на 
привилегија, туку врз принципот на стручност и ком-
петентност. 

Владата ја насочува активноста на државните орга-
ни и државните институции да соработуваат со невла-
дините организации и со средствата за јавно информи-
рање на планот на подигање на јавната свест за опасно-
ста од корупцијата и организираниот криминал и бор-
бата за нивно сузбивање. 

Владата и другите државни органи и институции 
треба да обезбедат конкретно и интензивирано спрове-
дување на Државната програма за спречување на ко-
рупцијата, со цел целосно имплементирање на препо-
раките и приоритетите вградени во Програмата и кон-
тинуирано да соработуваат со Државната комисија за 
спречување на корупцијата. 

Владата обезбедува транспарентност во своето ра-
ботење и го мотивира невладиниот сектор за негово 
вклучување во целиот процес. Со цел подобрување на 
транспарентноста во јавниот сектор, Владата ќе ги под-
држи и ќе обезбеди заштита на лицата кои ќе откријат 
случај на корупција. 

Владата го гарантира правото на граѓаните за сло-
боден пристап на информации од јавен карактер. 

Владата го подржува интензивирањето на се уште 
недоволната координација помеѓу Јавното обвинителс-
тво и другите чинители во борбата против корупцијата, 
односно зајакнувањето на капацитетите на Јавното об-
винителство за ефикасна борба против корупцијата. 

Владата ќе предложи донесување на закон кој го тре-
тира сегментот на спречување на судирот на интереси. 

Владата ќе предложи изменување и дополнување 
на соодветните законски и подзаконски акти, со цел на-
малување на дискреционите права на министрите. 

2. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

 
  Бр. 19-6289/1               Претседател на Владата 

19 декември 2006 година      на Република Македонија, 
            Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
2224. 

Врз основа на член 20, став 4 од Законот за безбедност 
на производите („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 33/2006), министерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПУШТАЊЕ НА ПАЗАР И СТАВАЊЕ ВО УПОТ-
РЕБА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА, ПРИКЛУЧНИ ВО-
ЗИЛА, ОПРЕМА И ДЕЛОВИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ  

ВГРАДАТ И/ИЛИ ДА СЕ КОРИСТАТ НА НИВ  
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ  

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат суштествените ба-

рања што треба да ги исполнуваат моторните возила, 
приклучните возила, опремата и деловите кои може да се 
вградат и/или да се користат на нив; постапката за оцена 
на сообразноста прi нивнотo пуштање на пазар и ставање 
во употреба, како и условите кои треба да ги исполнуваат 
правните лица што учествуваат во постапката за оцена на 
сообразноста (во натамошниот текст: овластено тело).  

Член 2 
Хомологација, во смисла на овој правилник, е низа 

на активности со  кои се потврдува сообразноста на во-
зилото како целина со одредбите на прописите за хомо-
логација на опремата и деловите на моторните возила и 
приклучните возила (во натамошниот текст: „возила“). 

Под возила, во смисла на овој правилник, се вози-
лата кои се опфатени според категоризацијата на вози-
лата за хомологација дадени во Прилог 1 кој е составен 
дел на овој правилник. 

Член 3 
Хомологацијата се врши за сите возила кои се про-

изведени, се увезуваат или привремено се увезуваат во 
Република Македонија.  

Член 4 
Хомологацијата се врши пред увозот, а за возилата 

кои се произведени, односно доработени во Република 
Македонија, пред пуштање на пазарот. 

 
II. СУШТЕСТВЕНИ БАРАЊА ШТО ТРЕБА ДА ГИ 

ИСПОЛНУВААТ ВОЗИЛАТА, ОПРЕМАТА И ДЕЛО-
ВИТЕ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВГРАДАТ И/ИЛИ ДА СЕ 

КОРИСТАТ НА НИВ 
 

Член 5 
Возилата, опремата и деловите кои можат да се вгра-

дат и/или да се користат на нив треба да ги исполнуваат 
суштествените барања од соодветните ЕСЕ (Економска 
комисија за Европа на Обединетите Нации) правилници, 
кои се дадени во Прилог 2, кој е составен дел на овој 
правилник, а кои се применуваат врз основа на меѓуна-
родниот „Договор за донесување на униформните тех-
нички прописи за возилата на тркала, опремата и дело-
вите кои можат да се вградат и/или да се користат на во-
зила на тркала, како и условите за реципрочно признава-
ње на одобрувањата издадени на база на тие прописи“ 
на Економската комисија за Европа на Обединетите На-
ции, ревидиран на 5 октомври 1995 година. 

 
Член 6 

Возилата што сериски се произведуваат или увезу-
ваат, треба да ги исполнуваат суштествените барања од 
Прилогот 2 на овој правилник. 

Опремата и деловите на ново произведените моторни 
возила што единечно се произведуваат и доработуваат, 
треба да ги исполнуваат суштествените барања во Прило-
гот 2 на овој правилник, а овие возила како целина треба 
да ги исполнуваат основните хомологациски барања.  

 
III. ПОСТАПКА ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ 
 

Член 7 
Хомологација се врши за тип возило која важи за не-

определен број на возила од ист тип или за поединечно 
возило кога се работи само за едно возило, на поедини 
карактеристики на возилото и на неговата опрема и де-
лови. Хомологацијата се состои од два дела: 

Во првиот дел се проверуваат карактеристиките на 
возилото и на неговите делови и опрема како и поодел-
ните елементи од возилото. 

Во вториот дел се проверува сообразноста на вози-
лото како целина.   

Член 8 
Со хомологација на типот на возилото како целина 

се проверува и утврдува сообразност на возилото со 
хомологациските прописи што се однесуваат на вози-
лата, а кои важат во Република Македонија на денот на 
увозот односно на прегледот на возилото. 

Возилото е во согласност со хомологациските про-
писи доколку има поединечни хомологации согласно 
суштествените барања од колона 4а од Прилог 2 на 
овој правилник.  

За новите возилa од ставот 2 на овој член хомолога-
цијата на типот важи се додека не се појави ново хомо-
логациско барање согласно колоната 4б од Прилогот 2 
на овој правилник. 

Сообразноста на тип на возило со суштествените 
барања се потврдува сo сертификат зa хомологација на 
тип возило (Прилог 3) издаден од страна на админи-
стративно тело за хомологација во Бирото за метроло-
гија при Министерството за економија (во натамошни-
от текст: комисија).  
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Комисијата го издава сертификатот од став 4 на 
овој член врз основа на технички извештај со хомоло-
гиран тип возило изработен од техничкиот сервис за 
хомологација. 

За возила произведени во Република Македонија 
сертификатот се издава на барање на производителот, а 
за возилата произведени во странство на барање на не-
говиот овластен застапник за хомологација.  

Сертификатот зa хомологација на тип возило за-
стапникот го приложува во постапката при увоз на во-
зила од конкретниот тип. 

Изјава за сообразност на возило со хомологиран 
тип возило (Прилог 4) се издава врз основа на сертифи-
катот за хомологација на тип возило. За сериски произ-
ведените возила во Република Македонија изјавата ја 
издава производителот на возилото, а за увезените ов-
ластениот застапник – увозник.  

Изјавата за сообразност со хомологиран тип возило 
се приложува со секое возило кое се продава. 

Изјавата за сообразност на возилото со хомологира-
ниот тип возило е задолжителен документ што сопс-
твеникот на возилото го приложува со барањето за пр-
ва регистрација на возилото во Република Македонија. 

Комисијата од став 4 на овој член е составена од екс-
перти за хомологација со соодветно работно искуство. 

Прилозите 3 и 4 од ставовите 4 и 8 на овој член се 
составен дел на овој правилник.  

Член 9 
Со хомологација на единечно возило како целина 

се проверува и утврдува сообразност на возилото со 
хомологациските прописи што се однесуваат на вози-
лата, а кои се применуваат  во Република Македонија 
на денот на увозот. 

Возилото е во согласност со хомологациските про-
писи доколку има поединечни хомологации согласно 
суштествените барања од Прилог 2 (колона 4б за нови 
возила, односно колона 4в за половни возила). 

Како половно возило при   извршување на хомолга-
циските активности ќе се смета она возило кога од де-
нот на првата регистрација поминало најмалку три ме-
сеци и за тоа време возилото поминало најмалку 3000 
km. Условот за поминати најмалку 3000 km не се одне-
сува за приклучни возила. 

Сообразноста на единечното возило со суштествените 
барања се потврдува со потврда за сообразност на единеч-
но прегледано возило (Прилог 5) издадена од страна на 
комисијата, а врз основа на изјава на сообразност на еди-
нечно прегледано возило (Прилог 6), издадена од овласте-
но тело. Изјава за сообразност на единечно возило може 
да издаде овластениот увозник, за возила за кои веќе по-
седува сертификат зa хомологација на тип возило. 

Увозникот на возилото потврдата за сообразност на 
единечно прегледано возило ја поднесува при увозното ца-
ринење, а изјавата за сообразност на единечно прегледано 
возило се поднесува при првата регистрација на возилото. 

Прилозите 5 и 6 од став 4 на овој член се составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 10 

Хомологацијата може да биде и повеќефазна, до-
колку при изработка на целокупното возило учествува-
ат повеќе произведувачи.  

Во случаите од став 1 на овој член  пред увозот се 
издава: сертификат за хомологација за некомплетен 
тип возило (за сериски произведени возила), а за еди-
нечно возило потврда за сообразност за некомплетно 
возило. По комплетирањето, врз основа на дополните-
лен преглед се издава сертификат за хомологација на 
тип возило, од страна на комисијата, а врз основа на 
изјавата за сообразност за единечно прегледано возило 
издадена од страна на овластено тело.  

Член 11 
Хомологацијата на поедини карактеристики на во-

зилото, на неговите делови и опрема опфаќа: технички 
дел на испитувањата, тестирања, преглед на докумен-
тацијата и издавање соопштение за хомологација.  

Техничкиот дел од испитувањето го врши технички сер-
вис за хомологација, согласно ECE/TRANS/WP.29/343.  Врз 
основа на позитивниот технички извештај, на барање на про-
изводителот, соопштението може да го издаде комисијата.   

Член 12 
Хомологација по еден од ЕСЕ правилниците, ЕЕС 

директивите за хомологација или други технички про-
писи за карактеристиките на возилата и на нивните де-
лови и опрема, производителот  на возилото, деловите 
или опремата за возилата ја започнува со поднесување 
барање до комисијата.  

Комисијата пред да издаде одобрение за хомолога-
ција на возилото, на неговите делови и опрема по еден 
од ECE правилниците за хомологација, утврдува дека 
производителот го задоволува бараниот квалитет во 
оној дел на производниот процес во кој се произведува 
производот за кој се бара хомологација, односно да 
има потврда за признавање на системот за квалитет 
според  МКС ЕN 9001:2000.   

Член 13 
Утврдување на сообразност на возилата со суштес-

твените барања од овој правилник не е потребна во 
случаи кога се работи за: 

1. возила увезени за членовите на дипломатските и 
конзуларните претставништва на странските држави во 
Република Македонија, а кои ќе имаат регистерски таб-
лички на дипломатско или конзуларно претставништво. 

2. употребувани возила со музејска вредност, а како 
такви возила се сметаат одделни возила постари од 30 
години, на кои таков статус е утврден од страна на ко-
мисијата врз основа на мислење од овластена стручна 
организација. 

3. возила кои привремено се увезуваат заради учес-
тво во натпревари, саеми и други приредби, организи-
рани на подрачјето на Република Македонија при што  
привремениот увоз на овие возила може да трае најм-
ногу 30 дена. 

4. возила кои не се предвидени за возење по патни-
от сообраќај и кои нема да бидат регистрирани.  

5. противпожарни возила, со претходно мислење на 
Министерството за внатрешни работи. 

6. специјални возила наменети за потребите на Ар-
мијата на Република Македонија и на Министерството 
за внатрешни работи, освен комерцијалните возила и 
возилата за превоз на патници. 

7. спортски моторни возила од аматерска самоград-
ба кои не се направени за возење во патниот сообракај 
и не се регистрираат, а се наменети само за употреба на 
натпревари. 

8. возила, подарени на хуманитарните организации 
исклучиво за вршење на нивната хуманитарна дејност.  

9. возила кои пред внесувањето во Република Маке-
донија биле регистрирани во Република Македонија. 

10. моторните и приклучните возила за кои се води 
постапка за одземање или веќе се ставени на  располагање  
за  јавна продажба (лицитација), како и за возилата од 
истиот контингент кои се наменети за бесплатно отстапу-
вање и продажба, согласно член 87 од Царинскиот закон 
(„Службен весник на Република Македонија“, број 
39/2005) и Уредбата за начинот на продажба и постапува-
ње со стока која е одземена или отстапена во корист на 
државата и за распределба на средствата („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 108/2005).  

Член 14 
Постапката на единечен преглед на  возило, по пис-

мено одобрение од страна на комисијата, може  да се 
изврши и во услови  кога одделни документи не се 
приложени, односно не можат да се обезбедат.  

За возилата од став 1 од овој член, комисијата може 
да одобри издавање потврда и изјава за сообразност 
врз основа на извештај од страна на  овластеното тело 
за оцена на сообразноста на единечно прегледано вози-
ло, но само во следните случаи: 

1. подарени возила од странски органи и организа-
ции на домашни правни субјекти, врз основа на мисле-
ње за прифаќање на подарокот издадено од надлежните 
органи на државата. 



25 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 134 - Стр. 7 

2. возила со специјална намена, односно со специ-
јални изведби, во согласност со тарифниот број 8705, 
од царинските прописи, како и блиндирани возила. 

3. возила што се изработени според важечки ECE и 
EEC прописи од областа на хомологацијата,  а со кои 
прописите  во Република Македонија не се усогласени. 

4. привремен увоз на возилата за посебни потреби 
за кои се бара претходно мислење од надлежен држа-
вен орган.   

Член 15 
Во случаите на единечно ново произведени и дора-

ботени возила од членот 6 став 2 на овој правилник, одо-
брение за издавање изјава за сообразност на единечно 
прегледано возило се издава од страна на комисијата, 
врз основа на технички извештај базиран на проверка на 
пресметките, вграденост на хомологирани делови и 
опрема, основни испитувања и инженериски проценки 
изготвен од техничкиот сервис за хомологација. 

 
Член 16 

За сите возила кои имаат единствена европска хомо-
логација на овластениот застапник - увозник му се издава 
сертификат за сообразност на типот на возило врз основа 
на веродостојна копија на изворниот хомологациски до-
кумент без да се приложат единечни хомологации. 

 
Член 17 

За произведените и увезените возила во Република 
Македонија од ист изведен тип на возило, на произво-
дителот, застапникот или увозникот му се издава изја-
ва за сообразност на возилата за единечно произведени 
возила до три примероци од ист изведен тип на возило.  

Член 18 
Овластениот увозник на кого му е издаден сертифи-

кат за хомологација на тип возило, може да увезе вкуп-
но до десет примероци од возила од категоријата (утвр-
дени во Прилогот 1) L, М1, N1, О1 и О2 или пет приме-
роци од категоријата М2, МЗ, N2, N3, О3 и О4, кои се 
изведби од некој хомологиран тип возило, што типска-
та хомологација не ги опфаќа, односно еднаков број на 
примероци од новиот тип на возило, доколку се работи 
за тип и марка на возило, од која некој тип возило веќе 
добил документ за хомологација за тип возило, или 
оној нов тип кој сеуште не е хомологиран.  

За добивање на изјава за сообразност на возилото 
се применува постапката што е пропишана во члeн 9 од 
овој правилник.   

Член 19 
Увозник кој веќе има сертификат за хомологација 

за типот на возилото за основно возило, наменето за 
надградба, односно доработка, може по постапката за 
поединечно одобрување без количински ограничувања 
да увезува и целосни возила кои се произведени на хо-
мологираното основно возило.  

Член 20 
Увозниците кои немаат сертификат за хомологација 

на тип возило, можат да увезуваат возила само на на-
чин пропишан за поединечно увезените возила соглас-
но член 17 од овој правилник.  

Член 21 
Хомологациски активности можат да се извршуваат 

и на оштетени возила, но само доколку не е оштетен 
ниеден елемент кој влијае на безбедноста на возилото, 
односно елемент кој е опфатен со суштествените бара-
ња наведени во Прилог 2 од овој правилник.  

Член 22 
При царинењето на возилото увозникот приложува 

сертификат за хомологација на тип возило, односно по-
тврда за сообразност на единечно прегледано возило. 

Увозникот не ги приложува наведените документи 
само во случаите од член 13 на овој правилник и во 
случај на привремен увоз на возило – мостра заради до-
бивање документ за хомологација на тип возило однос-
но добивање изјава за сообразност на единечно прегле-
даното возило. 

Член 23 
За сите составни делови и опрема на возилата, за 

кои според соодветни правилници е пропишана хомо-
логација, производителот, увозникот или продавачот 
може да пушти во промет на пазарот само оригинални 
резервни делови, односно хомологирани резервни де-
лови опремени со хомологациска ознака и ознака на 
производителот. Тоа се однесува за резервните делови, 
што се непосредно вклучени во поедини хомологирани 
склопови односно системи на возила, како што се об-
логи за кочници, издувни колектори, светлосно сигнал-
на електрична опрема и друго. 

 
IV. УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ 
ПРАВНИТЕ ЛИЦА ШТО УЧЕСТВУВААТ ВО ПО-

СТАПКАТА ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ 
 

Член 24 
Овластеното тело треба да ги исполнува следните 

услови: 
1. Соодветен стручен кадар, со следните квалифи-

кации: 
- за секое испитно место по најмалку еден дипломиран 

машински или сообраќаен инженер за вршење на стручни 
и технички работи во постапката за хомологација, 

- најмалку еден машински, сообраќаен или електро-
техничар  за помагање при прегледот и вршење на ад-
министративни работи. 

Вработениот стручен кадар треба да има најмалку 
две години работно искуство од кои една година во об-
ласта на прегледот на моторните возила како и извр-
шен посебен аудит за нивната обученост според одо-
брена програма за односните категории возила. 

2. Соодветна просторна опременост за секое испит-
но место заради обезбедување на услови за вршење на 
работите на хомологација на возилата и тоа:  

- соодветен затворен работен простор во кој е мож-
но да се вршат прегледите на возилата, а кој треба да 
ги задоволи условите во врска со надворешните димен-
зии на возилата и во кој е овозможено непречено рабо-
тење на испитувачите кои вршат преглед на возилата и 
другите стручни и технички работи согласно постапка-
та за хомологацијата и истиот да биде оддалечен нај-
малку 10 km од населено место, 

- канцелариски простор кој треба да биде одделен 
од просторот за испитувања и вршење на преглед на 
возилата соодветно опремен за водење на евиденција и 
архивирање на документацијата, 

- согласност од страна на Министерството за жи-
вотна средина и просторно планирање по основа на из-
вршената оцена на влијанието врз животната средина. 

3. Соодветна техничка опременост согласно норма-
тивите во прописите за кои вршат хомологациски ис-
питувања. 

4. Независност и непристрасност во однос на субје-
ктите кои се непосредно или посредно поврзани со 
производите чија сообразност се оценува. 

5. Доверливост во работата - одговорност за извр-
шената работа.  

Овластеното тело од став 1 на овој член треба по-
стојано да ги исполнува условите пропишани со тех-
ничките прописи и соодветните критериуми за акреди-
тација утврдени од Институтот за акредитација на  Ре-
публика Македонија.  

 
Член 25 

Правното лице кое е овластено како технички сер-
вис за хомологација на возила, освен поседување на ка-
дровски, просторни, техничко лабораториски услови и 
компетенции за извршување на своите работи, треба да 
ги обезбеди следните дополнителни услови: 

- поседување и познавање на националните и меѓу-
народните прописи од областа на возилата, 

- познавање на националните и меѓународните 
стандарди од областа на возилата, 

- поседување и познавање на мултиратералните и 
билатералните спогодби од областа на сообраќајот, 
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- следење на подготовката на материјалите во WP29 
во ЕСЕ при Обединетите Нации,  

- обезбедување учество на националните експерти 
во соодветни работни подгрупи во ЕСЕ,  

- познавање на системот за хомологација во Европ-
ската унија, 

- поседување и познавање на прописите на Европ-
ската унија за возилата во сообраќајот, 

- познавање на националните капацитети за произ-
водство, доработка и преправка на возила,  

- поседување на соодветни технички знаења за тол-
кување на одделни технички прописи, 

- проценка на административно-техничката состој-
ба во однос на одделни прашања од технолошкиот раз-
вој (развој на домашнио производство) и организирање  
на систем за негова подршка, 

- преведување, прилагодување и предлагање на тех-
нички прописи,  

- мрежно поврзување и комуникација со национал-
ни и меѓународни технички центри, како и центри на 
производителите и транспортерите заради размена (до-
бивање и давање) информации, 

- проверка на пресметки, основни хомологациски 
испитувања, инженериски проценки и изготвување из-
вештаи.  

 Правното лице кое е овластено како технички сервис 
за хомологација на возила води централна евиденција на 
сите возила кои се одобрени (типски и единечно). 

 
V.  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 26 

Комисијата ќе се формира за 10 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник.   

Член 27 
Овластените стручни организации кои се имаат стек-

нато со овластување за утврдување на сообразноста на во-
зилата врз основа на Наредбата за задолжително атестира-
ње (хомологација) на возилата на тркала на опремата и 
делови за моторни возила („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 84/01, 21/02, 31/02, 52/02, 26/04, 35/04 
и 83/04), можат да вршат оцена на сообразноста на вози-
лата, до добивање на овластување согласно одредбите на 
овој правилник, најмногу уште една година од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник.  

Член 28 
Со денот на влегување на сила на овој правилник 

престанува да важи Наредба за задолжително атестира-
ње (хомологација) на возилата на тркала на опремата и 
делови за моторни возила („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 84/01, 21/02, 31/02, 52/02, 26/04, 
35/04 и 83/04) и Правилникот за суштествените барања 
што треба да ги исполнуваат возилата на тркала, опре-
мата и деловите кои можат да се вградат и/или да се 
користат на возилата на тркала („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 70/2006). 

 
Член 29 

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

 
   Бр. 25-8704/3                       Министер, 

19 декември 2006 година            Вера Рафајловска, с.р. 
         Скопје 
 

ПРИЛОГ 1 
 

КЛАСИФИКАЦИЈА НА ВОЗИЛА 
 
Категорија L: Моторни возила со помалку од чети-

ри тркала 
L1: Возила на две тркала со работна зафатнина на ци-

линдрите на моторот која не преоѓа 50 (cm3) и максимал-
на конструктивна брзина која не преоѓа 50 (km/h). 

L2: Возила на три тркала со работна зафатнина на ци-
линдрите на моторот која не преоѓа 50 (cm3) и максимал-
на конструктивна брзина која не преоѓа 50 (km/h). 

L3: Возила на две тркала со работна зафатнина на 
цилиндрите на моторот која преоѓа 50 (cm3) или ма-
ксимална конструктивна брзина поголема од 50 (km/h). 

L4: Возила на три тркала, асиметрично поставени 
во однос на средната подолжна оска, со работна зафат-
нина на цилиндрите на моторот преку 50 (cm3) или ма-
ксимална конструктивна брзина поголема од 50 (km/h) 
(моторцикл со бочна приколка). 

L5: Возила на три тркала, симетрично поставени во 
однос на средната подолжна оска, чија што работна за-
фатнина на цилиндрите на моторот преоѓа 50 (cm3) или 
максимална конструктивна брзина надминува 50 (km/h). 

L6: Возила со четири тркала чија што сопствена маса 
не преоѓа 350 kg, во која што не е вклучена масата на ба-
териите во случај на возила со електричен погон, чија нај-
голема конструктивна брзина не преоѓа 45 km/h и чија 
најголема зафатнина на цилиндрите, за мотори со запалу-
вање со искра, не преоѓа 50 cm3 или чија што најголема 
излезна снага не преоѓа 4 kW во смисла на други мотори 
со внатрешно согорување или електрични мотори чија 
што најголема ефективна моќност не преоѓа 4 kW. 

L7: Возила со четири тркала, освен категоризирани 
со L6, чија што сопствена маса не преоѓа 400 kg (550 
kg за возила наменети за носење на стока), во која што 
не е вклучена масата на батериите во случај на возила 
со електричен погон и чија што најголема ефективна 
моќност не преоѓа 15 kW.  

Категорија M: Моторни возила сo најмалку четири 
тркала кои се наменети за превоз на патници: 

М1: Возила за превоз на патници кои, покрај седи-
штето на возачот, имаат најмногу осум седишта. 

М2: Возила за превоз на патници кои, покрај седи-
штетото на возачот, имаат повеќе од осум седишта и 
чија најголема маса не преоѓа 5000 (kg). 

МЗ: Возила за превоз на патници кои покрај седи-
штетото на возачот, имаат повеќе од осум седишта и 
чија најголема маса преоѓа 5000 (kg). 

Категорија N: Моторни возила со најмалку четири 
тркала кои се наменети за превоз на товар: 

N1: Возила за превоз на товар чија најголема маса 
не преоѓа 3500 (kg). 

N2: Возила за превоз на товар чија најголема маса 
преоѓа 3500 (kg), а е помала од 12000 (kg). 

N3: Возила за превоз на товар чија најголема маса 
преоѓа 12000 (kg). 

Категорија О: Приколки (вклучително полупри-
колки). 

O1: Едноосни приколки (исклучувајќи ги полупри-
колките) чија што најголема маса не преоѓа 750 (kg). 

O2: Приколки чија што најголема маса преоѓа 750 
kg, а не преоѓа  3500 (kg).  

O3: Приколки чија што најголема маса преоѓа 3500 
(kg), но не и 10000 (kg). 

O4: Приколки чија што најголема маса преоѓа 
10000 (kg). 

Забелешки 
за категориите М и N: 
Во случаj на влечно возило кое е наменето за влече-

ње на полуприколка, за најголема маса за категориза-
ција на возилото се зема масата на влечното возило (во 
состојба спремно за возење) зголемена за најголемата 
маса која му се пренесува од полуприколката и за нај-
големата маса на баластот – товарот на влечното вози-
ло (ако тоа е предвидено). 

Опремата и инсталациите, монтирани на некои спе-
цијални возила, кои не се наменети за превоз на патнл-
ци (автодигалки, подвижни работилници, продавници, 
се сметаат како товар во смисла на класисфикацијата 
на возилата). 

за категоријата О: 
При полуприколките, на најголема маса за опреде-

лување на категоријата на возилото се смета делот од 
вкупната маса на целосно оптоварената полуприколка 
кој, кога таа е прикачена на влечното возило, се потпи-
ра на оската, односно на оските на полуприколката. 
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
2225. 

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 
катастар и запишување на правата на недвижностите 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 
109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Барбарос - Оп-
штина Македонски Брод. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во “Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

Со денот на примената на катастарот на недвижно-
стите од став 1 од ова решение, престанува да се приме-
нува катастарот на земјиштето за КО Барбарос, устано-
вен според Законот за премер и катастар на земјиштето 
(“Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
 Бр. 09-10094/1                                 Директор, 

20 декември 2006 година        Љупчо Георгиевски, с.р. 
       Скопје 

___________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2226. 
Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енер-

гетика (“Службен весник на РМ” бр. 63/06 од 
23.05.2006 година), член 28 од Законот за акцизите 
(“Службен весник на РМ” бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 
98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за 
данокот на додадена вредност (“Службен весник на 
РМ” бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), 
Законот за животната средина (“Службен весник на 
РМ” бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
25.12.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

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

а) Моторни бензини                  ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)                 до  25,323 
- БМБ-91  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)        до  25,375 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)      до  25,574 
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)             до  26,646 
б) Дизел гориво               ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                  до 28,277 
- Д-Е III                                                         до 28,930    
в) Масло за горење             ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)                          до 28,624 
г) Мазут                                       ден/кг 
- М-1 (М)                                                      до 15,379 
- М-2                                                             до 15,354 
 

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

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

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

 а) Моторни бензини               ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)                                до 63,50 
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)        до 60,00 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)    до 60,50 
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)           до 61,50 
б) Дизел гориво                     ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                               до 52,50 
- Д-Е III                                                       до 53,00 
в) Масло за горење            ден/лит                                   
- екстра лесно (ЕЛ)                       до 42,00 
г) Мазут                                      ден/кг 
- М-1 (М)                                                  до 18,796 
- М-2                                                         до 18,767 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

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

    

НАФТЕН ДЕРИВАТ 
( 2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

( 3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

( 4 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

МБ - 96 (ПРЕМИУМ)            63,00 62,50 62,00 
БМБ - 91 (БЕЗОЛОВЕН 
РЕГУЛАР) 

59,50 59,00 58,50 

БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН 
ПРЕМИУМ) 

60,00 59,50 59,00 

БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН 
СУПЕР) 

61,00 60,50 60,00 

Д - ДИЗЕЛ 52,00 51,50 51,00 
Д-Е III 52,50 52,00 51,50 
Е Л   - ЕКСТРА ЛЕСНО 41,50 41,00 40,50 

 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

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

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-
1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените  на ма-
зутот М-1 и М-2 важат франко производител во земјата. 

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

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

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

а) Моторни бензини          ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)           0,150 
- БМБ-91  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)         0,080 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)       0,080 
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)            0,080 
б) Дизел гориво           ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                    0,030 
- Д-Е III                0,030 
в) Масло за горење           ден/лит                                   
- екстра лесно (ЕЛ)           0,040 
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г) Мазут                 ден/кг 
- М-1 (М)                          0,050 
-  М-2                 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

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

а) Моторни бензини            ден/лит 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)           24,641 
- БМБ-91  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)        21,692 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)      21,917 
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)             21,692 
б) Дизел гориво          ден/лит 
- Д  (ДИЗЕЛ)                  12,485 
- Д-Е III              12,256 
в) Масло за горење          ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)           3,229 
г) Мазут             ден/кг 
- М-1 (М)                    0,100 
- М-2               0,100 
      

Член 5 
 Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 

од оваа одлука , трошоците на прометот  на секој поодде-
лен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

њето во “Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 26.12.2006 година. 

 
         Бр. 02-1898/1 
25 декември 2006 година                    Претседател, 
              Скопје                             Славе Ивановски, с.р. 

___________ 
2227. 

Врз основа на член 19 алинеја 6 од Законот за енер-
гетика („Службен весник на РМ” бр 63/06), Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25.12.2006 година, ја донесе 
следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА БР. 02-1868/1 ЗА ПРОСЕЧНА ЦЕНА НА 
ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУ-
ВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ 
ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД НА СКОПЈЕ СЕВЕР АД 

СКОПЈЕ 
 
1. Во Одлуката за просечна цена на производство, 

дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за 
греење за регулиран период на Скопје Север АД Скоп-
је бр. 02-1868/1 од 19.12.2006 година („Службен весник 
на РМ” бр. 133/06), по точката 2 се додава нова точка 
2-а која гласи: 

„2-а. Скопје Север АД – Скопје, во регулираниот 
период од 15 септември до 31 декември 2006 година ќе 
ја применува цената на топлинска енергија која ја при-
менувал во периодот пред 15 септември 2006 година.” 

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

 
   Бр. 02-1905/1 

25 декември 2006 година                    Претседател, 
             Скопје                              Славе Ивановски, с.р. 
_______________________________________________ 

 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

136. 
Врз основа на член 18 од Законот за заштита и спа-

сување (,,Службен весник на РМ” бр 36/04), член 46 од 
Законот за пожарникарство (,,Службен весник на РМ” 
бр. 67/04) и член 174 од Законот за општа управна по-
стапка (,,Службен весник на РМ” бр. 38/05), Дирекци-
јата за заштита и спасување издава  
 

О В Л А С Т У В А Њ Е 
ЗА ОДРЖУВАЊЕ, СЕРВИСИРАЊЕ И ИСПИТУ-

ВАЊЕ НА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ  
 

Се дава овластување за одржување, сервисирање и 
испитување на противпожарни апарати на следните 
правни лица:  

-  Друштво за производство,промет и услуги ,, ПА-
СТОР  С-9”  Гоце ДООЕЛ Скопје под рег. бр. 09-002 
од 04.10.2006 година; 

-  Друштво за трговија и услуги ,,ПАСТОР ЛУКС” 
ДООЕЛ Скопје под рег.бр. 09-005 од 08.10.2006 година; 

-  Друштво за противпожарна заштита ,,ПРЕВЕН-
ТИВА” ДПД Перо Чичо ДООЕЛ Куманово под рег. бр. 
09-006 од 08.10.2006 година; 

-  Друштво за производство, технички услуги и тр-
говија ,,БЕЗБЕДНОСТ КОМЕРЦ” ДОО Радовиш под 
рег. бр. 09-007 од 09.10.2006 година; 

-  Трговско друштво за производство, сервисирање, 
одржување и промет на противпожарни апарати и 
опрема за заштита ,,ХЕЛИУМ” ДОО Скопје под рег. 
бр. 09-001 од 04.10.2006 година; 

-  Рудници и Железарница ,,УСЛУГИ” АД Скопје 
под рег. бр. 09-008 од 09.10.2006 година; 

-  Друштво за производство,трговија и услуги ,,ХК-
СИГУРНОСТ” Соколче и Борче ДОО Прилеп под рег. 
бр. 09-010 од 28.11.2006 година; 

-  Друштво за производство,сервис,одржување и 
промет на противпожарна опрема,опрема за заштита и 
инженеринг ,,ОГНОПРЕВЕНТ-ИНЖЕНЕРИНГ” ДОО 
Скопје под рег. бр. 09-012 од 04.12.2006 година; 

-  Друштво за производство, трговија и услуги ,,ПА-
СТОР-ПЛАМ’’ Панче ДООЕЛ Скопје под рег. бр. 09-
014 од 04.12.2006 година; 

-  Друштво за производство,промет и услуги ,,ПА-
СТОР ТРЕЈД’’ДООЕЛ Скопје под рег. бр. 09-015 од 
11.12.2006 година; 

-  Трговско друштво за производство, сервисирање 
и инженеринг ,,ЕЛМОНТ’’ Мите и други ДОО Велес 
под рег. бр. 09-016 од 11.12.2006 година; 

Корисникот на овластувањето е должен да плати 
надоместок за овластувањето кој изнесува 200 евра во 
денарска противвредност по среден курс на Народна 
банка на Република Македонија што се применува на 
денот на уплатата. 

Уплатата на средствата се вршат во Буџетот на Репуб-
лика Македонија на трезорска сметка 100000000063095,на 
жиро сметка 0500360100631-15, единствен даночен 
број 4030004532350, приходна шифра725939, програма 
20 и банка на примачот: Народна банка на Република 
Македонија. 
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Потврдата за уплатениот износ од точка 2, корисни-
кот на овластувањето ја доставува до Дирекцијата за 
заштита и спасување. 

Овластувањето корисникот не може да го пренесе. 
   
 Бр. 09-1627/3 

18 декември 2006 година          Директор,   
              Скопје                     Ѓорѓи Трендафилов, с.р. 

___________ 
 

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РМ 
137. 

Собранието на Комората на извршители на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на ден 
21.12.2006 год., согласно чл. 46 ст. 2 од Законот за из-
вршување („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 35/2005; 50/2006 и 129/2006), по претходна сог-
ласност на Министерот за правда дадена со Заклучок 
бр. 07-5471/2 од 21.12.2006 година, донесе 
 

Т А Р И Ф А 
ЗА НАГРАДА И ДРУГИ ТРОШОЦИ ЗА РАБОТА  

НА ИЗВРШИТЕЛИТЕ 
 

Член 1 
Со оваа тарифа се пропишуваат наградата  на извр-

шителите и другите трошоци на извршување за изврш-
ните дејствија. 

 
Член 2 

Извршителот за извршните дејствија наплаќа награ-
да и други трошоци  според ставките за: 

- Цена за администрирање на предметот, 
- Цена за извршните дејствија, 
- Награда за реализирање на извршната исправа. 

 
Член 3 

Висината на цената за администрирање и наградата 
за реализирање на извршната исправа извршителот ги 
определува според: 

- Видот на извршната исправа и видот на побарува-
њето кое треба да се изврши; 

- Износот кој треба присилно да се наплати кај па-
рични побарувања, односно вредноста на предметот на 
извршување кај непаричните побарувања; 

- Износот на нaплатените средства кај паричните 
побарувања, односно вредноста на предметот што се 
реализира кај непаричните побарувања. 

Во зависност од видот на извршната исправа, од-
носно видот на побарувањето кое треба да се изврши, 
цената за администрирање и  наградата за реализирање 
на извршната исправа, извршителот ги наплатува сог-
ласно Табела 1 и  Табела 2 од оваа тарифа. 

 
Член 4 

Извршителот наплатува износ на име цена за адми-
нистрирање на предметот, во зависност од износот кој 
треба присилно да се наплати определен во Табела 1, 
според висината на главното побарување во извршната 
исправа, односно од вредноста на предметот на извр-
шување определен во Табела 2 од оваа Тарифа. 

Цената за администрирање на предметот извршителот 
ја наплатува пред да започне со извршните дејствија. 

Доколку вредноста на предметот на извршување кај 
непаричните побарувања, не може да се определи во 
моментот на поднесување на барањето за извршување, 
извршителот наплатува износ од 50 € на име аванс, а 
потоа во текот на извршувањето, дополнително го 
утврдува износот на цената на администрирање врз ос-
нова на процена на предметот за извршување. 

Доколку доверителот поднел барање за извршува-
ње, но не ја платил цената за администрирање пред за-
почнувањето со извршните дејствија, извршителот има 
право да му го врати барањето за извршување на из-
вршната исправа. 

 
Член 5 

Цената за извршните дејствија извршителот ја напла-
тува од доверителот пред отпочнување на превземање на 
извршни дејствија согласно Табела 3 од оваа Тарифа. 

 Доверителот и извршителот може да се договорат 
да ги одложат овие плаќања до завршување на извршу-
вањето, освен плаќањата за трошоците за такси и реал-
ните трошоци. 

 
Член 6 

Наградата кај паричните побарувања, извршителот 
ја определува и наплатува според износот кој треба 
присилно да се наплати и според висината  на наплате-
ната сума со примена на ставката определена при утвр-
дување на цената за администрирање. 

При извршување заради наплата на парични поба-
рувања, извршителот во налогот за извршување, во из-
вршните трошоци ќе ја утврди и наградата за реализи-
рање на извршната исправа. 

Наградата за реализирана извршна исправа не може 
да биде поголема од 10.000 €, без оглед на висината и 
видот на побарувањето. 

По исклучок од став 3 кога извршувањето се спро-
ведува согласно чл. 202 од Законот за извршување, на-
градата не може да биде поголема од 5.000 €. 

При извршување заради остварување на непарично 
побарување, кога вредноста на предметот на извршува-
ње не може да се определи со процена, извршителот ќе 
утврди и наплати награда во износ од 400 € за реализи-
рање на извршната исправа. 

При извршување заради остварување на непарично 
побарување, сите трошоци за извршување  извршите-
лот ги наплатува од доверителот авансно, а потоа дове-
рителот ги побарува од должникот врз основа на Зак-
лучок за утврдување на трошоци предвиден како из-
вршна исправа во Законот за извршување. 

 
Член 7 

Доколку должникот постапи по поканата на извр-
шителот од член 17 став 2 од Законот за извршување, 
во која е определен рокот за доброволно исполнување 
на обврската утврдена во извршната исправа, се напла-
туваат само цената за администрирање на предметот и 
цената за преземените извршни дејствија. 

 
Член 8 

Кога извршната исправа е извршена, должникот ја 
плаќа наградата, цената на администрирање на предме-
тот и цената за извршните дејствија. 

Во случај кога извршувањето е запрено по барање 
на доверителот или доколку извршната исправа е уки-
ната, преиначена или ставена вон сила, цената на пре-
земените извршни дејствија ги плаќа доверителот. 

 
Член 9 

Цените утврдени во табелите 1, 2 и 3 се наплатуваат 
во денарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република Македонија на денот на плаќање. 

Табелите 1, 2 и 3 кои се прикажани во Прилог број 
1 се составен дел од оваа Тарифа. 

 
Член 10 

Оваа тарифа влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
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                                                  Претседател, 
                                           Горан Тошевски, с.р. 
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