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1150. Решение за именување членови на 

Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа - Би-
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1151. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа - Кру-
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1152. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа - Делчево....... 5 

1153. Решение за именување членови на 
Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштин-
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1155. Решение за разрешување и именување 
претседател на Комисијата за жалби.......... 6 

1156. Решение  за разрешување и именува-
ње член на Управниот одбор на Аген-
цијата за поттикнување на развојот на 
земјоделството - Битола........................ 6 

1157. Решение за разрешување и именување 
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1160. Решение за разрешување од должно-
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1161. Решение за именување претседател 
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1163. Правилник за известување за опасни 
производи пуштени на пазарот од 
страна на производителите и дистри-
бутерите.................................................. 8 

1164. Правилник за формата на знакот за 
производител ......................................... 11 

1165. Правилник за формата и содржината 
на налепницата за издадена дозвола 
за одобрување на потрошувачки кре-
дити......................................................... 12 

1166. Решение од Судскиот совет на Ре-
публика Македонија.............................. 12 

1167. Одлука за определување продажна 
цена на природен гас во третиот квар-
тал од 2007 година................................. 12 

1168. Одлука за издавање на лиценца за вр-
шење на енергетска дејност трговија 
со електрична енергија.......................... 13 

  
Фонд на пензиското и инвалидското 

осигурување на Македонија   
153. Одлука за утврдување на работните 

места на кои стажот на осигурување се 
смета со зголемено траење во геоло-
шките и рударските истражувања........... 14 

154. Одлука за утврдување на работните 
места на кои стажот на осигурување 
се смета со зголемено траење во град-
скиот и јавниот патен сообраќај........... 15 

 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1140. 

Врз основа на член 36 став 6 од законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005 и 37/2007) и 
член 2 од Одлуката за образување Национална комисија за 
борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 18/2001), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 10 јули 2007 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА БОРБА ПРО-
ТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ И ИЛЕГАЛНАТА 
МИГРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

1. Далибор Антовски се разрешува од должноста 
член на Националната комисија за борба против трго-
вијата со луѓе и илегалната миграција во Република 
Македонија, поради заминување на друга должност. 

2. За член на Националната комисија за борба про-
тив трговијата со луѓе и илегалната миграција во Ре-
публика Македонија се именува Сандо Китанов, начал-
ник на Секторот за трговија со луѓе и изнуди во Мини-
стерството за внатрешни работи. 

 Стр. 
155. Одлука за утврдување на работните 

места на кои стажот на осигурување 
се смета со зголемено траење во ЈП 
“Македонија пат” – Скопје................... 15 

156. Одлука за утврдување на работните ме-
ста во АД Керамичка индустрија ”Кума-
ново” - Куманово на кои стажот на осигу-
рување се смета со зголемено траење, во 
постапка на ревизија ....................................... 16 

157. Одлука за утврдување на работните 
места на кои стажот на осигурување 
се смета со зголемено траење во руд-
ниците со површинска експлоатација, 
во постапка на ревизија......................... 16 

158. Одлука за утврдување на работните 
места на кои стажот на осигурување 
се смета со зголемено траење во ФЗЦ 
“11-ти Октомври” - Куманово, во по-
стапка на ревизија.................................. 17 

159. Одлука за утврдување на работните 
места на кои стажот на осигурување 
се смета со зголемено траење на одр-
жување далноводи од 110 KW и пове-
ќе, во постапка на ревизија................... 18 

160. Одлука за утврдување на работните 
места на кои стажот на осигурување 
се смета со зголемено траење во гра-
дежништвото на пробивање тунели, 
во постапка на ревизија......................... 18 

161. Одлука за утврдување на работните 
места на кои стажот на осигурување се 
смета со зголемено траење во цивилно-
то воздухопловство во Република Ма-
кедонија, во постапка на ревизија........... 19 

162. Одлука за утврдување на работните 
места во Специјалниот завод “Демир 
Капија” - Демир Капија на кои стажот 
на осигурување се смета со зголемено 
траење, во постапка на ревизија........... 19 

  
Фонд за здравствено осигурување 

на Македонија   
163. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за начинот на 
користење на здравствени услуги на 
осигурени лица во странство................ 20 

 Огласен дел...........................................  1-60 
 
 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  
 
      Бр. 33-560/2                Претседател на Владата 
10 јули 2007 година              на Република Македонија, 

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

1141. 
Врз основа на член 138 став 1 и 2 од Законот за за-

штита на природата („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 67/2004 и 14/2006), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 10 јули  
2007 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНАТА УСТАНОВА НАЦИОНА-
ЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА, ОХРИД – ПРЕТСТАВ-

НИЦИ НА СТРУЧНИОТ ОРГАН  
1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-

нова - Национален парк Галичица, Охрид – претстав-
ници на стручниот орган се именуваат: 

- Љупчо Димиџијевски, дипл. инженер агроном 
- Огнен Достиноски, дипл. шумарски инженер 
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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. 33-1342/4                Претседател на Владата 
10 јули 2007 година              на Република Македонија, 

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

1142. 
Врз основа на член 48 став 3 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 
111/2005 и 40/2007), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 10 јули 2007 година, доне-
се  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА –ТЕТОВО 
 

1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-
нова Меѓуопштински центар за социјална работа –Те-
тово  се именуваат: 

- Роска Николовска 
- Љубе Николовски 
- Бесник Таири 
 
од Советот на општината  
- Фатмир Емурлаи, д-р на стоматологија 
 
од редот на стручните работници во Центарот  
- Алија Иљаз. 
 
2. Со именувањето на новите членови на Управниот 

одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за 
социјална работа - Тетово на досегашните членови  им 
престанува  мандатот. 

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

 
     Бр. 33-3361/3                 Претседател на Владата 
10 јули 2007 година              на Република Македонија, 

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

1143. 
Врз основа на член 63 – в став 4 од Законот за дена-

ционализација („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 20/98, 31/2000, 42/2003 и 44/2007) и член 3 
од Одлуката за основање Фонд на холокаустот на Евре-
ите од Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 28/2002), Владата на Република Маке-
донија на седницата одржана на 10 јули 2007 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК ВО 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ХОЛОКА-

УСТОТ НА ЕВРЕИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА 
 
1. За претставник во Управниот одбор на Фондот на 

холокаустот на Евреите од Македонија  се определува 
Пепо Леви. 

2. На Здравко Шами мандатот претставник во Управни-
от одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од Ма-
кедонија му престанува, на негово барање. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  
 
      Бр. 33-4201/2                  Претседател на Владата 
10 јули 2007 година              на Република Македонија, 

    Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

1144. 
Врз основа на член 48 став 3 од Законот за социјална-

та заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 111/2005 и 
40/2007), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 10 јули 2007 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА – ВЕЛЕС 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-

нова Меѓуопштински центар за социјална работа – Ве-
лес се именуваат: 

- Снежана Мечалова, дипл. социолог 
- Антонио Пановски, дипл. економист 
- Соња Стојанова, дипл. дефектолог 
 
од Советот на општината  
- Петре Ќурчиев, дипл. економист 
 
од редот на стручните работници во Центарот  
- Јагода Димовска, социолог. 
2. Со именувањето на новите членови на Управниот 

одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за 
социјална работа – Велес на досегашните членови  им 
престанува  мандатот. 

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

 
     Бр. 33-4306/1                 Претседател на Владата 
10 јули 2007 година              на Република Македонија, 

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

1145. 
Врз основа на член 48 став 3 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 
111/2005 и 40/2007), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 10 јули 2007 година, доне-
се  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА – БЕРОВО  
1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-

нова Меѓуопштински центар за социјална работа – Бе-
рово се именуваат: 

- Бранко Каширски 
- Зоран Мазновски, дипл. ликовен уметник 
- Жаклина Кржовска, економски техничар  
од Советот на општината 
- Маријан Соколчевски 
 
од редот на стручните работници во Центарот 
- Бистра Гошевска, референт за детски и посебен 

додаток. 
  
2. Со именувањето на новите членови на Управниот 

одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за 
социјална работа – Берово на досегашните членови  им 
престанува  мандатот. 

 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
     Бр. 33-4307/1                 Претседател на Владата 
10 јули 2007 година              на Република Македонија, 

   Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
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1146. 
Врз основа на член 48 став 3 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 
111/2005 и 40/2007), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 10 јули 2007 година, доне-
се  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА –ДЕБАР 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-

нова Меѓуопштински центар за социјална работа – Де-
бар се именуваат: 

- Ракип Малоски, дипл. економист 
- Џемо Данмировски, дипл. професор 
- Асан Кадриоски, дипл.професор 
 
од Советот на општината  
- Астрит Чутра, текстилен инженер 
 
од редот на стручните работници во Центарот  
- Назиф Бекири, социолог. 
 
2. Со именувањето на новите членови на Управниот 

одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за 
социјална работа – Дебар на досегашните членови  им 
престанува  мандатот. 

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

 
     Бр. 33-4308/1                 Претседател на Владата 
10 јули 2007 година              на Република Македонија, 

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

1147. 
Врз основа на член 48 став 3 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 
111/2005 и 40/2007), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 10 јули 2007 година, доне-
се   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА - ПРОБИШТИП  
1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-

нова Меѓуопштински центар за социјална работа – 
Пробиштип се именуваат: 

- Данчо Алексов 
- Јорданчо Јакимов 
- Сашка Моневска 
 
од Советот на општината 
- Светлана Трифунова, економски техничар 
 
од редот на стручните работници во Центарот  
- Гоце Колев, дипл. правник. 
 
2. Со именувањето на новите членови на Управниот 

одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за 
социјална работа – Пробиштип на досегашните члено-
ви  им престанува  мандатот. 

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

 
     Бр. 33-4309/1                 Претседател на Владата 
10 јули 2007 година              на Република Македонија, 

   Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

1148. 
Врз основа на член 48 став 3 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 
111/2005 и 40/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 10 јули 2007 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА – ПРИЛЕП 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-

нова Меѓуопштински центар за социјална работа – 
Прилеп се именуваат: 

- Снежана Тодорчева, дипл. социолог 
- Стеван Боцевски, стручен учител по музика 
- Ирена Јорданоски, професор по историја 
 
од Советот на општината  
- Анета Наумоска, дипл. економист 
 
од редот на стручните работници во Центарот 
- Убавка Шипинкоска, психолог  
 
2. Со именувањето на новите членови на Управниот 

одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за 
социјална работа – Прилеп на досегашните членови  
им престанува  мандатот. 

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

 
     Бр. 33-4310/1                Претседател на Владата 
10 јули 2007 година              на Република Македонија, 

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

1149. 
Врз основа на член 48 став 3 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 
111/2005 и 40/2007), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 10 јули 2007 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА – СТРУМИЦА 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-

нова Меѓуопштински центар за социјална работа – 
Струмица  се именуваат: 

- Сашо Динев 
- Миле Ристов 
- Александар Тушев, дипл. правник 
 
од Советот на општината  
- Ѓорѓи Стојков, дипл. правник 
 
од редот на стручните работници во Центарот  
- Кирил Поп Трајков, дипл. социјален работник 
 
2. Со именувањето на новите членови на Управниот 

одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за 
социјална работа – Струмица на досегашните членови  
им престанува  мандатот. 

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

 
     Бр. 33-4311/1                 Претседател на Владата 
10 јули 2007 година              на Република Македонија, 

   Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
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1150. 
Врз основа на член 48 став 3 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004,  62/2005,  
111/2005 и 40/2007), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 10 јули 2007 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА – БИТОЛА 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-

нова Меѓуопштински центар за социјална работа – Би-
тола се именуваат: 

- Ленче Пенев, дипл. социјален работник 
- Мирјана Велеска 
- Билјана Митревска, дипл. педагог 
 
од Советот на општината  
- Јасна Дурлова 
 
од редот на стручните работници во Центарот  
- Павлина Коловска. 
 
2. Со именувањето на новите членови на Управниот 

одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за 
социјална работа – Битола на досегашните членови  им 
престанува  мандатот. 

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

 
     Бр. 33-4312/1                 Претседател на Владата 
10 јули 2007 година              на Република Македонија, 

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

1151. 
Врз основа на член 48 став 3 од Законот за социјална-

та заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 111/2005 и 
40/2007), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 10 јули 2007 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА – КРУШЕВО 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-

нова Меѓуопштински центар за социјална работа – 
Крушево се именуваат: 

- Лилјана Дамјановска, социолог 
- Велко Костовски, професор по географија 
- Димче Николовски, маш. техничар 
 
од Советот на општината  
- Георги Николовски 
 
од редот на стручните работници во Центарот  
- Живка Талевска, дипл. социјален работник. 
2. Со именувањето на новите членови на Управниот 

одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за 
социјална работа – Крушево на досегашните членови  
им престанува  мандатот. 

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

 
     Бр. 33-4313/1                 Претседател на Владата 
10 јули 2007 година              на Република Македонија, 

   Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

1152. 
Врз основа на член 48 став 3 од Законот за социјалната 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 111/2005 и 
40/2007), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 10 јули 2007 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА – ДЕЛЧЕВО 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-

нова Меѓуопштински центар за социјална работа – 
Делчево  се именуваат: 

- Горан Даневски 
- Слобода Јовановска 
- Дејан Стоименовски 
 
од Советот на општината  
- Голубинка Анастасовска, дипл.правник 
   
од редот на стручните работници во Центарот  
- Иванчо Прчоски. 
  
2. Со именувањето на новите членови на Управниот 

одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за 
социјална работа – Делчево на досегашните членови  
им престанува  мандатот. 

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

 
     Бр. 33-4314/1                Претседател на Владата 
10 јули 2007 година              на Република Македонија, 

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

1153. 
Врз основа на член 48 став 3 од Законот за социјална-

та заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 111/2005 и 
40/2007), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 10 јули 2007 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА – СВЕТИ НИКОЛЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-

нова Меѓуопштински центар за социјална работа – 
Свети Николе се именуваат: 

- Марјан Стојковски 
- Александар Арсов, магистар по музика 
- Маја Јосева, дипл. правник 
 
од Советот на општината 
- Ангелчо Миланов  
 
од редот на стручните работници во Центарот  
- Светланка Ангелова, психолог. 
 
2. Со именувањето на новите членови на Управниот 

одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за 
социјална работа – Свети Николе на досегашните чле-
нови  им престанува  мандатот. 

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

 
     Бр. 33-4315/1                Претседател на Владата 
10 јули 2007 година              на Република Македонија, 

   Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
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1154. 
Врз основа на член 48 став 3 од Законот за социјална-

та заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005, 111/2005 и 
40/2007), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 10 јули 2007 година, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНА РАБОТА – ГОСТИВАР  
1. За членови на Управниот одбор на Јавната уста-

нова Меѓуопштински центар за социјална работа – Го-
стивар се именуваат: 

- Александар Брезовски 
- Иванка Наумчевска 
- Иљаз Хусеин 
од Советот на општината  
- Јусуф Салиу 
од редот на стручните работници во Центарот 
- Мирјана Јакимовска. 
2. Со именувањето на новите членови на Управниот 

одбор на Јавната установа Меѓуопштински центар за 
социјална работа – Гостивар на досегашните членови  
им престанува  мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.   
     Бр. 33-4316/1                Претседател на Владата 
10 јули 2007 година              на Република Македонија, 

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

1155. 
Врз основа на член 48 став 2 и 5 од Законот за едно-

шалтерскиот систем и за водење на трговскиот реги-
стар и регистар на други правни лица („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 84/2005 и 13/2007), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 10 јули 2007 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-

ДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ  
1. Д-р Јосиф Талевски се разрешува од должноста 

претседател на Комисијата за жалби, поради презафа-
теност. 

2. За претседател на Комисијата за жалби се имену-
ва Љубомир Павловски, адвокат од Скопје. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.   
     Бр. 33-4317/1              Претседател на Владата 
10 јули 2007 година             на Република Македонија, 

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

1156. 
Врз основа на член 5 став 1 од Законот за основање 

Агенција за поттикнување на развојот на земјоделство-
то („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
3/98), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 10 јули 2007 година, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТ-
ТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА  ЗЕМЈОДЕЛС-

ТВОТО - БИТОЛА  
1. Велко Бачевски се разрешува од должноста член  

на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на 
развојот на  земјоделството – Битола. 

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за 
поттикнување на развојот на  земјоделството – Битола 
се именува д-р Димче Китановски. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.   
     Бр. 33-4318/1                Претседател на Владата 
10 јули 2007 година              на Република Македонија, 

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

1157. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 10 
јули 2007 година, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ВОДОСТОПАНИ-
СУВАЊЕ СО ХИДРОСИСТЕМОТ „ДОЈРАНСКО 

ЕЗЕРО“ – СТАР ДОЈРАН  
1. Игор Марков се разрешува од должноста член  на 

Управниот одбор на ЈП за водостопанисување со Хи-
дросистемот „Дојранско Езеро“ – Стар Дојран. 

2. За член на Управниот одбор на ЈП за водостопа-
нисување со Хидросистемот „Дојранско Езеро“ – Стар 
Дојран се именува  Евгенија Ќука. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.   
     Бр. 33-4319/1                Претседател на Владата 
10 јули 2007 година              на Република Македонија, 

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

1158. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата 
на Република Македонија,  на седницата одржана на 12 
јули 2007 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА УПРАВУВАЊЕ И 

ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО ПО-
ДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“- СКОПЈЕ  

1. Влатко Илиевски се разрешува од должноста 
член на Управниот одбор на Јавното претпријатие  за 
управување и заштита на повеќенаменското подрачје 
„ЈАСЕН“-Скопје. 

2. За  член на Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие за управување и заштита на повеќенаменското 
подрачје „ЈАСЕН“-Скопје се именува Виолета Јанева. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.   
      Бр. 33-730/3                Претседател на Владата 
12 јули 2007 година              на Република Македонија, 

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

1159. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија,  
на седницата одржана на 12 јули 2007 година, донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ПО 
ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“ 

- СКОПЈЕ  
1. Влатко Илиевски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 
на ЈЗУ Специјална болница по хируршки болести „Св. 
Наум Охридски“ – Скопје. 



17 јули 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 89 - Стр. 7 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Специјална болница по хируршки боле-
сти „Св. Наум Охридски“ – Скопје се именува Јасмин-
ка Васкова Ташкова. 

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

 
      Бр. 33-2335/3                Претседател на Владата 
12 јули 2007 година              на Република Македонија, 

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

1160. 
Врз основа на член 99 од Законот за јавните набавки 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/2004 
и 109/2005), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12 јули 2007 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВ-
НИ НАБАВКИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Слободан Поповски се разрешува од должноста 

претседател на Комисијата за жалби по јавни набавки 
на Владата на Република Македонија, на негово бара-
ње. 

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

 
      Бр. 33-4336/2                 Претседател на Владата 
12 јули 2007 година              на Република Македонија, 

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

1161. 
Врз основа на член 99 од Законот за јавните набавки 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/2004 
и 109/2005), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 12 јули 2007 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИ-
ЈАТА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ НА ВЛА-

ДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За претседател на Комисијата за жалби по јавни 

набавки на Владата на Република Македонија се 
именува Стојан Тодоров. 

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

 
      Бр. 33-4337/1                Претседател на Владата 
12 јули 2007 година              на Република Македонија, 

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

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

1162. 
Врз основа на член 12 став 2 од Царинскиот закон 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
39/05), министерот за финансии донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИДОТ И ИЗНОСОТ НА ЦАРИНСКИТЕ НА-
ДОМЕСТОЦИ ЗА НАПРАВЕНИ УСЛУГИ ВО ЦА-

РИНСКАТА ПОСТАПКА 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува видот и износот на 

царинските надоместоци кои царинскиот орган ги нап-
латува за услугите направени  во царинските постапки.   

Член 2 
Видот и износот на царински надоместоци кои ца-

ринскиот орган ги наплатува за услугите направени во 
царинските постапки се следните: 

 
 Реден 
број Опис на надоместокот Износ во денари 
1. Преглед на стока на ме-

сто различно од место 
одредено за таа цел од 
страна на царинскиот 
орган, на барање на 
декларантот 

600,00 денари за 
еден час ангажиран 
еден царински служ-
беник, при што, се-
кој започнат час се 
смета како цел час 

2. Преглед на стока во 
време различно од ра-
ботното време на ца-
ринскиот орган, на ба-
рање на декларантот 
 

600,00 денари за 
еден час ангажиран 
еден царински служ-
беник, при што, се-
кој започнат час се 
смета како цел час  

3. Царинска придружба ка-
ко дополнителна мерка 
за обезбедување на евен-
туален царински долг за 
стока во транзитна по-
стапка 

600,00 денари за 
еден час ангажиран 
еден царински служ-
беник, при што, се-
кој започнат час се 
смета како цел час  

4. Лабараториско испиту-
вање на земена мостра 
од стока која се цари-
ни, само доколку со ис-
питувањето се утврди 
дека се работи за по-
грешна тарифна ознака 
во однос на декларира-
ната или доколку е зе-
мена мостра на барање 
на декларантот 

 

 - Растителни и животин-
ски производи (Глава 02-
24 од Царинската Тарифа)  

4.000,00 денари 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Минерални произво-
ди, хемиски производи, 
пластични маси и про-
изводи од нив, каучук и 
производи од каучук, 
кожа, дрво, хартија 
(Глава  25-40 од Царин-
ската Тарифа)  

3.600,00 денари 
 
 
 

 -Текстил, обувки и по-
кривки (Глава 41-67 од 
Царинската Тарифа) 

    3.600,00 денари 

          - Производи од камен, 
цемент, керамика, стак-
ло (Глава  68-70 од Ца-
ринската Тарифа) 

3.200,00 денари 

 
 
 

- Прости метали и про-
изводи од метали (Гла-
ва 71-83 од Царинската 
Тарифа) 

2.800,00 денари 

 - Машини, апарати, во-
зила, мебел, играчки, 
старини (Глава 84-97 
од Царинската Тарифа) 

4.000,00 денари 

 - Мислење само врз ос-
нова на техничка доку-
ментација 

2.000,00 денари 

 Трошоците направени 
во други институции се 
наплатуваат на износот 
на фактурираните тро-
шоци од страна на тие 
институции 

 

5. Образец ЕУР 1 кој го про-
дава царинскиот орган  

60,00 денари за еден 
образец  
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6. За стока која што се на-
оѓа на привремено чу-
вање или во постапка 
на складирање во склад 
на царинскиот орган, 
лицето кое ја дало сто-
ката на привремено чу-
вање или ја ставило во 
постапка на складира-
ње плаќа надоместок 
согласност со следните 
стапки: 

 
 
 
 
 
 
 

 - ако времето на чува-
ње или складирање не е 
подолго од пет дена 
сметајќи го и денот ко-
га стоката била ставена 
во склад на царинскиот 
орган  

5% од царинската 
вредност на предмет-
ната стока, односно 
минимален надоме-
сток од 700,00 дена-
ри доколку вредно-
ста на стоката е по-
мала од 35.000,00 
денари,  

 - ако времето на чува-
ње или складирање е 
подолго од пет дена а 
помалку од дваесет де-
на сметајќи го и денот 
кога стоката била ста-
вена во склад на царин-
скиот орган  

10% од царинската 
вредност на предмет-
ната стока, односоно 
минимален надоме-
сток од 1.400,00 дена-
ри доколку вредноста 
на стоката е помала 
од 140.000,00 денари, 

 - ако времето на чува-
ње или складирање е 
подолго од дваесет де-
на сметајќи го и денот 
кога стоката била ста-
вена во склад на царин-
скиот орган 

20% од царинската 
вредност на пред-
метната стока; 

 -  ако времето на чува-
ње или складирање не е 
подолго од дваесет де-
на сметајќи го и денот 
кога стоката која се со-
стои од документи, до-
кументација и други 
пишани материјали, би-
ла ставена во склад на 
царинскиот орган 

700,00 денари 

 - ако времето на чува-
ње е подолго од двае-
сет дена, сметајќи го и 
денот кога стоката која 
се состои од докумен-
ти, документација и 
други пишани матери-
јали, била ставена во 
склад на царинскиот 
орган 

1.400 денари 

7. За испраќање на прег-
лед на доспеани непла-
тени обврски заедно со 
опомена  од член 467 
од Уредбата за спрове-
дување на Царинскиот 
закон  

500,00 денари 

 
Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за видот и износот на 
царинските надоместоци за направени услуги во ца-
ринската постапка („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 114/05 и 62/06). 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија.” 
 
мај 2007 година                   Министер за финансии,  
     Скопје                                д-р Трајко Славески, с.р.  

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
1163. 

Врз основа на член 15 став 2 на Законот за безбед-
ност на производите (“Службен весник на Република 
Македонија”  бр.33/06 и 63/07),  министерот за еконо-
мија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОПАСНИ ПРОИЗВОДИ 
ПУШТЕНИ НА ПАЗАРОТ ОД СТРАНА НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ДИСТРИБУТЕРИТЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот, постап-

ката и роковите за известување, како и  начинот, по-
стапката, критериумите и методите за процената на 
опасноста од страна на производителите и дистрибуте-
рите и формата и содржината на образецот за известу-
вање. 

 
Член 2 

Известувањето се врши во случај на ризик кој про-
излегува од производот кој се користи или има интерес 
за него од страна  на потрошувачите, вклучувајќи и 
производи набавени со цел на вршење на услуга или 
користени производи или производи опфатени со тех-
нички прописи доколку тие не содржат постапки за из-
вестување за опасни производи, за да се утврди дека: 

1)  производот е пуштен на пазарот, 
2) производителите или дистрибутерите имаат до-

каз од следењето на безбедноста на производот на па-
зарот, тестирањето, контролата на квалитетот или дру-
ги извори дека производот е опасен  (не ги задоволува 
општите барања за безбедност или не ги задоволува су-
штествените барања определени во техничките пропи-
си за негово производство), 

3) ризикот е таков да поради тоа производот не мо-
же да остане на пазарот и производителите и дистрибу-
терите треба да превземат соодветни превентивни и ко-
рективни активности.  

 
Член 3 

Производителите и дистрибутерите не вршат изве-
стување за: 

1) производи кои не се наменети за употреба од 
страна на потрошувачите и нема интерес за нивна упо-
треба,  

2) користени производи набавени за поправка и ан-
тиквитети, 

3) производи кои се опфатени со други прописи кои 
содржат постапки за известување за опасни производи, 

4) производи за кои производителот бил во мож-
ност да преземе веднаш корективни активности  за си-
те парчиња кои биле засегнати, 

5) недостатоци кои се ограничени на идентифику-
ван број на парчиња или серија на парчиња и произво-
дителот ги има повлечено сите проблематични парчи-
ња, 

6) проблеми кои се однесуваат на функционалниот 
квалитет на производот, а не на неговата безбедност, 

7) проблеми кои се однесуваат на неусогласеност 
со соодветните правила кои не влијаат на безбедноста  
на начин на кој производот може да се смета за опасен, 
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8) производи за кои Државниот пазарен инспекто-
рат веќе бил соодветно информиран од други лица или 
од друг органи и ги имал сите потребни информации за 
тој производ. 

 
Член 4 

Производителите кои први имаат доказ дека произ-
водот е опасен, го информираат Државниот пазарен 
инспекторат и испраќаат копија од информацијата и до 
дистрибутерите.  

Доколку дистрибутерот на производот е првиот кој 
има доказ дека тој производ е опасен, го информира 
Државниот пазарен инспекторат и испраќа копија од 
информацијата и на производителот.    

Член 5 
Во случај на сериозна опасност, од страна на произ-

водителите или дистрибутерите до Државниот пазарен 
инспекторат се доставуваат особено следните подато-
ци: 

1) информација за овозможување на прецизна иден-
тифкација на производот или серијата на производи, 

2) целосен опис на ризикот кој го предизвикува 
производот, 

3) сите потребни информации релевантни за следе-
ње на производот, 

4) опис на преземените дејствија заради заштита на 
потрошувачите од опасностите предизвикани од произ-
водот. 

 
Член 6 

Образецот за известување за опасни производи пу-
штени на пазарот е со димензии на А4 и е изработен во 
бела боја. 

Во образецот за известување за опасни производи 
пуштени на пазарот се внесуваат следните податоци за: 
назив и седиште на производителите или дистрибуте-
рите кои го доставуваат известувањето; одговорното 
лице на производителот или дистрибутерот; детален 
опис на производот; опасноста и можните здравствени 
и безбедносни штети; превземените корективни актив-
ности; други правни лица кои ги имаат опасните произ-
води; датум и место на пополнување на известувањето 
и место за печат и потпис на одговорното лице. 

Образецот од став 1 на овој член е составен дел  на 
овој правилник.   

Член 7 
Производителот или дистрибутерот може да даде 

на Државниот пазарен инспекторат прелиминарна ин-
формација за потенцијалниот ризик на производот вед-
наш, додека релевантната информација не стане до-
стапна и во тој случај известувањето треба да биде 
обезбедено во рок не подолг од 10 дена од кога ја има 
добиено потребната информација.  

Во случај на сериозен ризик, производителите и ди-
стрибутерите го известуваат Државниот пазарен инспе-
кторат веднаш и не подоцна од три дена откако ја до-
биле информацијата за која треба да поднесат известу-
вање. 

Во итни случаи, кога соодветна активност е презе-
мена веднаш од страна на производителите и дистри-
бутерите, тие го известуваат Државниот пазарен инспе-
кторат веднаш и со најбрзи средства.  

Во случај кога информацијата релевантна за следе-
ње на производот одзема подолго време за да се обез-
беди, тогаш производителот и дистрибутерот може да 
ја поднесе таа информација до Државниот пазарен инс-
пекторат кога ќе биде достапна.  

Член 8 
Кога се проценува опасноста, производителите или 

дистрибутерите ги земаат во предвид следните работи: 
1) значењето на опасноста која може да произлезе 

како резултат, во зависност од сериозноста и веројат-
носта на можните штети по здравјето или безбедноста 
кои може да настанат (проценка на сериозноста на ри-
зикот), 

2) веројатноста од штета по здравјето или безбедно-
ста  за вообичаен потрошувач кој е изложен на соод-
ветна употреба на производот со недостаток која е воо-
бичаена и реална, како и веројатноста од појавување на 
дефект на производот, 

3)  можноста да има штета од опасниот производ  
врз многубројни производи на пазарот или на многу 
потрошувачи, особено за да се одлучи за видот на 
активноста која ќе се преземе со цел решавање на 
проблемот, 

4) факторот кој што влијае на нивото на ризик како 
што е видот на потрошувачот (деца и стари лица), дали 
производот има соодветно предупредување и безбед-
носни клаузули кога опасноста е очигледна,   

5) видот на потрошувачот, доколку производот се 
користи од страна на деца, или стари лица, тогаш и ни-
вото на ризикот е на повисоко ниво, 

6) дали опасноста е очигледна и неопходна за функ-
ционирањето на производот и дали производителот 
презел соодветна грижа за да обезбеди предупредува-
ња, особено ако опасноста не е очигледна. 
 

Член 9 
По добивање на известувањето, доколку е потреб-

но, Државниот пазарен инспекторат може да побара 
дополнителна информација или да испрати барање до 
производителот или дистрибутерот за да преземе до-
полнителни активности или мерки.  

 
Член 10 

Производителот или дистрибутерот, на барање на 
Државниот пазарен инспекторат, доколку е потребно, 
обезбедува:  

1) документација за производот, сертификати за те-
стови и друга соодветна документација која му овозмо-
жува на производот да биде проценет во поглед на ри-
зикот и 

2) бесплатни производи за тестирање, особено про-
изводи кои имаат предизвикано повреди.  

 
Член 11 

Заради известувањето, Државниот пазарен инспе-
кторат може да побара од производителот или од ди-
стрибутерот следење на пазарот или информирање на 
јавноста за производот, во зависност од природата на 
ризикот и од мерките кои се преземаат, земајќи ги во 
предвид професионалните тајни. 

 
Член 12 

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

 
Бр. 25-4942/2              Министер,  

6 јули 2007 година                    Вера Рафајловска, с.р. 
     Скопје  



Стр. 10 - Бр. 89 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 17 јули 2007 
 

 
          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 јули 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 89 - Стр. 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1164. 
Врз основа на член 23 став 1 од Законот за контрола на предмети од скапоцени метали (,,Службен весник 

на Република Македонија”, бр. 23/95 и 22/07), министерот за економија донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА НА ЗНАКОТ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата на знакот за производител со кој треба да бидат обележани пред-
метите од скапоцени метали, што се произведуваат во Република Македонија. 

 
Член 2 

Знакот за производител се состои од правоаголна рамка во која се втиснати две букви во комбинација со 
три броеви кои го означуваат редниот број од Регистарот за решенија за знак за производител на предмети од 
скапоцени метали.  

Буквите и броевите на знакот за производител се исправени, а буквите треба да се големи и испишани со 
кирилично писмо.    

    Максималната димензија на правоаголната рамка на знакот за производител е 0,8 mm х 2,2 mm. 
 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да се применува Наредбата за формата на 

знакот на производителот (,,Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/82 и 68/82) и престанува да важи Наредбата за 
формата на знакот на производителот (,,Службен весник на Република Македонија”, бр. 81/92 и бр.02/95). 

 
Член 4 

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

 
Бр. 25-5064/3                                                            Министер, 

12 јули 2007 година                                    Вера Рафајловска, с.р. 
   Скопје    
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1165. 
Врз основа на член 26 став 3 од Законот за заштита 

на потрошувачите при договори за потрошувачки кре-
дити (“Службен весник на Република Македонија” бр. 
63/2007),  министерот за економија  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НАЛЕПНИЦА-
ТА ЗА ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА ЗА ОДОБРУВАЊЕ  

НА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се уредува формата и содржина-

та на налепницата, која Министерството за економија  
ја издава на давателот на потрошувачки кредити, при 
давање на дозвола за одобрување на потрошувачки 
кредити. 

 
Член 2 

Налепницата од член 1 на овој правилник  има   че-
тириаголна форма, со  димензии 16,5 х 11,7 см., сина 
боја и црвени  букви и го содржи следното:  

- на горниот дел во средината треба да стои грб на 
Република Македонија, а под него натпис со големи 
букви  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА и МИНИСТЕРС-
ТВО ЗА ЕКОНОМИЈА; 

- на средината на налепницата со големи букви тре-
ба да стои натпис: “ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА ЗА ОДОБ-
РУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ” ; и  

- на долниот дел , од десната страна треба да стои 
четвороцифрен реден број на налепницата.  

 
Член 3 

Формата на налепницата е дадена во Прилог, кој  е 
составен дел на овој правилник.                                         

 
Член 4 

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

 
Бр.25-5494/5                       Министер,  

6 јули 2007 година                    Вера Рафајловска, с.р. 
   Скопје  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1166. 
Судскиот совет на Република Македонија по спро-

ведената постапка за утврдување на нестручно и несо-
весно вршење на судиската функција према Неџат Mе-
меди, судија на Основниот суд – Гостивар и расправата 
на седницата, согласно член 58 став 4 алинеја 2 од За-
конот за Судски совет и член 20 став 1 алинеја 2 од 
Правилникот за постапката и начинот за утврдување на 
нестручно и несовесно вршење на судиската функција, 
на седницата одржана на ден 19.04.2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се разрешува од судиската функција Неџат Мемеди 

судија на Основниот суд – Гостивар, поради нестручно 
и несовесно вршење на судиската функција. 

 
Бр. 07-9/14             Претседател,  

19 април 2007 година                   Беќир Исени, с.р. 
    Скопје 

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1167. 
Врз основа на член 19, алинеа 6 од Законот за енер-

гетика (“Службен весник на РМ” бр.63/06 и 36/07), а во 
врска со член 6 од Тарифниот систем за продажба на 
природен гас на тарифни потрошувачи (“Службен вес-
ник на РМ” бр.94/05), Регулаторната комисија за енер-
гетика на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 13 јули 2007 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 
ПРИРОДЕН ГАС ВО ТРЕТИОТ КВАРТАЛ ОД 

2007 ГОДИНА 
 

Член 1 
Продажна цена на природниот гас во третиот квар-

тал од 2007 година  се определува да изнесува 13,0163 
ден/нм3. 

Во продажната цена на природниот гас од ставот 1 
на овој член, содржани се трошоците сврзани со наба-
вката на природниот гас (набавна цена) во износ од 
12,8451ден/нм3 и цена за трговија и снабдување на та-
рифните потрошувачи непосредно приклучени на си-
стемот за пренос на природен гас во износ од  0,1712 
ден/нм3. 

Во продажната цена од став 1 на овој член, не  е со-
држана цената  за  пренос и управување со системот за 
пренос на природниот гас во износ од 2,2170 ден/нм3, 
која тарифниот потрошувач непосредно приклучен на 
системот за пренос е должен да ја плати за вршењето 
на овие услуги. 

Во продажната цена од став 1 на овој член и во це-
ната за преносот и управување со системот за пренос 
на природниот гас од став 3 на овој член, не  е содржан 
и данокот на додадена вредност во вкупен износ од  
2,7420 ден/нм3. 

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат та-
рифните потрошувачи непосредно приклучени на си-
стемот за пренос на природен гас, во согласност со 
став 1, 3 и 4  на овој член, во третиот квартал од 2007 
година изнесува 17,9753 ден/нм3.  

Член 2 
Продажната цена на природниот гас од членот 1 на 

оваа одлука е утврдена со примена на просечен прода-
жен курс на САД доларот од 46,3219 денари за еден 
САД долар. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува вo сила со денот на објавува-

њето во “Службен весник на Република Македонија”.  
 

     Бр. 02-1120/1          Заменик претседател,  
13 јули 2007 година         м-р Радомир Цветковиќ, с.р. 
          Скопје    

__________ 
 

1168. 
Врз основа на член 19, став 1, алинеја 7 од Законот 

за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/2006 и 
36/2007), Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 12 јули 
2007 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 трговија и услуги КОРЛЕА 

ДОО Скопје, му сe издава лиценца за вршење на енер-
гетската 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 енергетска дејност трговија со електрична 
енергија“ кој што е составен дел на оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
     Бр. 02-1109/1                              Претседател,  
12 јули 2007 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 трговија и услуги КОРЛЕА ДОО Скоп-

је ул. “Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр.36-3-3, 1000 
Скопје, Република Македонија   

2. Енергетската дејност за која се издава лицен-
цата  

Трговија со електрична енергија  
3. Датум на издавање на лиценцата:  
12 јули 2007 година 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
12 јули 2017 година  
6. Евидентен број на издадената  лиценца:  
ЕЕ- 18.10.1/07 
7. Број на деловниот субјект - 6146279 
8. Единствен даночен број - 4030006606319 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње 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 

електрична енергија на носителот на лиценца за снаб-
дување на тарифни потрошувачи на големо и квалифи-
куваните потрошувачи во согласност со склучените до-
говори; 

- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен ка-
пацитет и регулирани услуги во согласност со примен-
ливата тарифа, пазарните правила, мрежните правила 
за пренос и мрежните правила за дистрибуција, за ко-
личините на електрична енергија кои се обврзал да ги 
испорача; 

- обезбеди исполнување на условите за квалитет на 
електрична енергија која што ја испорачува, согласно 
со пропишаните норми за квалитетот и склучените до-
говори; 

- 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 тех-
ничките нормативи и стандарди  за работа на системот 
за пренос 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 нa лиценци за вршење на енер-
гетски дејности. 

13. Обврска за  одвоена сметководствена евиден-
ција  

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 прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието, како 
и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски изве-
штаи. 

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. 

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: 



Стр. 14 - Бр. 89 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 17 јули 2007 
 

- информации за набавените и испорачаните коли-
чини на електрична енергија согласно купопродажните 
договори склучени со носителот на лиценцата за снаб-
дување со електрична енергија на тарифни потрошува-
чи на големо и квалификуваните потрошувачи, соглас-
но 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 обје-

ктите и непосреден увид во документацијата  
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика да овозможи непо-
среден увид во целокупната документација која што се 
однесува на вршењето на енергетската дејност за која  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

153. 
Врз основа на член 127, а во врска со член 125 од 

Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(“Службен весник на РМ” бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 
32/97, 24/2000, 96/2000,  50/2001, 85/2003, 50/2004, 
4/2005, 101/2005 и 70/2006), член 40 од Статутот на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија (“Сл.весник на Република Македонија” бр. 
50/94, 34/95, 53/97, 10/2002, 5/2004, 23/2004 и 88/2005), 
и Одлуката за утврдување на работните места на кои 
стажот на осигурување се смета со зголемено трање во 
геолошките и рударските истражувања бр.02-3079/1 од 
11.06.2001 година (“Службен весник на РМ” бр. 
46/2001), Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седница-
та одржана на 11 јули 2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА 
СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ГЕОЛОШКИТЕ И 

РУДАРСКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА 
 

Член 1 
Во геолошките и рударските истражувања, како ра-

ботни места на кои стажот на осигурување се смета со 
зголемено  траење,  се утврдуваат следните работни 
места: 

што е издадена лиценцата, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување и одземање нa лиценци за вршење на енергет-
ски 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 нa 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 нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Реден 
број Работно место Предложен 

степен 
1. Дупчач за истражно дупчење 12/15 
2. Дупчач-инјектирец и  

торкретирец 
12/15 

 
Член 2 

Стажот  на осигурување што се смета со зголемено 
траење на работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 на оваа одлука се смета од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од 
кога се распоредени на тие работни места, под услов за 
тој период да е платен додатниот придонес за стажот 
на осигурување што се смета со зголемено траење. 

 
Член 3 

Врз основа на документацијата со која располага 
работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Фактичката состојба за работниците што се распо-
редени на работните места од член 1 на оваа одлука ја 
утврдува Комисијата, составена од по еден претстав-
ник на Стручната служба надлежна единица на Фондот 
на пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, работодавецот и на органот на управата надлежен 
за работите на инспекцијата на трудот. 
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Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во  “Службен весник на Република Маке-
донија”. 

 
   Бр. 02-4320/1                       Управен одбор 
11 јули 2007 година                       Претседател, 

 Скопје                 Ангел Максимов, с.р. 
__________ 

154. 
Врз основа на член 127 а во врска со член 125 од 

Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(“Службен весник на РМ” бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 
32/97, 24/2000, 96/2000,  50/2001, 85/2003, 50/2004, 
4/2005, 101/2005 и 70/2006), член 40 од Статутот на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 50/94, 34/95, 
53/97, 10/2002, 5/2004, 23/2004 и 88/2005) и Одлуката 
за утврдување на работните места на кои стажот на 
осигурување се смета со зголемено трање во градскиот 
и јавниот патен сообраќај бр.02-4612/1 од 18.09.2001 
година, (“Службен весник на РМ” бр.76/2001), Управ-
ниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржана на 
11 јули 2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА 
СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ГРАДСКИОТ И  

ЈАВНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ 
 

Член 1 
Во градскиот и јавниот патен сообраќај, како работ-

ни места на кои стажот на осигурување се смета со зго-
лемено  траење, се утврдуваат следните работни места: 

 
1. Возач на тешко товарно моторно 
    возило со носивост од 7 и повеќе тони         12/14 
 
2. Возач на автобус во градскиот, 
    приградскиот и меѓуградскиот јавен 
    сообраќај (возач на минибус)            12/14  

Член 2 
Стажот  на осигурување што се смета со зголемено 

траење на работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 на оваа одлука се смета од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од 
кога се распоредени на тие работни места, под услов за 
тој период да е платен додатниот придонес за стажот 
на осигурување што се смета со зголемено траење.  

Член 3 
Врз основа на документацијата со која располага 

работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Фактичката состојба за работниците што се распо-
редени на работните места од член 1 на оваа одлука ја 
утврдува Комисијата, составена од по еден претстав-
ник на Стручната служба надлежна единица на Фондот 
на пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, работодавецот и на органот на управата надлежен 
за работите на инспекцијата на трудот. 

 
Член 5 

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

 
   Бр. 02-4321/1                             Управен одбор 
11 јули 2007 година                            Претседател, 

 Скопје                           Ангел Максимов, с.р. 

155. 
Врз основа на член 127 а во врска со член 125 

од Законот за пензиското и инвалидското осигуру-
вање (“Службен весник на РМ” бр. 80/93, 3/94, 
14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 
85/2003, 50/2004, 4/2005, 101/2005 и 70/2006), член 
40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија (“Службен вес-
ник на РМ” бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/2002, 5/2004, 
23/2004 и 88/2005) и Одлуката за утврдување на ра-
ботните места на кои стажот на осигурување се 
смета со зголемено трање во ЈП “Македонија пат” – 
Скопје, бр.08-3940 од 06.10.1995 година (“Службен 
весник на РМ” бр. 76/95), Управниот одбор на Фон-
дот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, на седницата одржана на 11 јули 2007 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ 
СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГО-
ЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ЈП “МАКЕДОНИЈА ПАТ” –  

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Во ЈП “Македонија пат” - Скопје, како работно 

мест на кое стажот на осигурување се смета со зголе-
мено  траење, се утврдува следното работно место: 

 
- Сменоводител на наплатна станица-инкасант    12/14 
 

Член 2 
Стажот на осигурување што се смета со зголеме-

но траење на работниците распоредени на работните 
места од член 1 на оваа одлука, се смета од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од де-
нот од кога се распоредени на тие работни места, 
под услов за тој период да е платен додатниот при-
донес за стажот на осигурување што се смета со зго-
лемено траење. 

 
Член 3 

Врз основа на документацијата со која располага 
работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Фактичката состојба за работниците што се распо-
редени на работните места од член 1 на оваа одлука ја 
утврдува Комисијата, составена од по еден претстав-
ник на Стручната служба надлежна единица на Фондот 
на пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, работодавецот и на органот на управата надлежен 
за работите на инспекцијата на трудот. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во  “Службен весник на Република Маке-
донија”. 
  
  Бр. 02-4322/1                       Управен одбор 
11 јули 2007 година                         Претседател, 

 Скопје                            Ангел Максимов, с.р. 
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156. 
Врз основа на член 163, а во врска со член 127 од 

Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(“Службен весник на РМ” бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 
32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 
4/2005, 101/2005 и 70/2006), член 40 од Статутот на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 50/94, 34/95, 
53/97, 10/2002, 5/2004, 23/2004 и 88/2005) и Одлуката 
за утврдување на работните места на кои стажот на 
осигурување се смета со зголемено траење во Керамич-
ка индустрија “Куманово” - Куманово, бр.02-3082/1 од 
11 јуни 2001 година (“Службен весник РМ” бр. 
46/2001), Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седница-
та одржана на 11 јули 2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО 
АД КЕРАМИЧКА ИНДУСТРИЈА”КУМАНОВО” - 
КУМАНОВО НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУ-
ВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, ВО  

ПОСТАПКА НА РЕВИЗИЈА 
 

Член 1 
Во АД Керамичка индустрија “Куманово” - Кума-

ново во постапка на ревизија, како работни места на 
кои стажот на осигурување се смета со зголемено  тра-
ење,  се утврдуваат следните:  

 
Ред. 
број Работно место Степен на 

зголемување 
1. Ракувач на градежна 

машина 
          12/14 

2. Ракувач на машини 12/14 
3. Слагач на фигури      12/15 
4. Печач  12/14 
5. Вилушкарист  12/15 
 

Член 2 
Стажот  на осигурување што се смета со зголемено 

траење на работниците распоредени на работното ме-
сто од член 1 на оваа одлука се смета од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од 
кога се распоредени на тие работни места, под услов за 
тој период да е платен додатниот придонес за стажот 
на осигурување што се смета со зголемено траење. 

 
Член 3 

Врз основа на документацијата со која располага 
работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Фактичката состојба за работниците што се распо-
редени на работните места од член 1 на оваа одлука ја 
утврдува Комисијата, составена од по еден претстав-
ник од подрачната единица на Стручната служба на 
Фоднот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, работодавецот и на органот на управата 
надлежен за работите на инспекцијата на трудот.  

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во  “Службен весник на Република Маке-
донија”. 
 
   Бр. 02-4323/1                        Управен одбор 
11 јули 2007 година                     Претседател, 

 Скопје                            Ангел Максимов, с.р. 

157. 
Врз основа на член 127, а во врска со член 125 од 

Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(“Сл.весник на Република Македонија” бр. 80/93, 3/94, 
14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 
50/2004, 4/2005, 101/2005 и 70/2006), член 40 од Стату-
тот на Фондот на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 
50/94, 34/95, 53/97, 10/2002, 5/2004, 23/2004 и 88/2005) 
и Одлуката за утврдување на работните места на кои 
стажот на осигурување се смета со зголемено трање во 
рудниците со површинска експлоатација бр.02-5937/1 
од 4.12.2001 (“Службен весник на РМ” бр. 97/2001), 
Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 11 јули 2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ 
СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕ-
МЕНО ТРАЕЊЕ ВО РУДНИЦИТЕ СО ПОВРШИНСКА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА, ВО ПОСТАПКА НА РЕВИЗИЈА 

 
Член 1 

Во во рудниците со површинска експлоатација како 
работни места на кои стажот на осигурување се смета 
со зголемено  траење,  се утврдуваат следните работни 
места: 

 
I.   РУДНИЦИ ЗА НЕМЕТАЛИ 
Ред. 
број 

Р.Е. ПОВРШИНСКИ КОП  Степен на     
зголемува-

ње 
1. Дупчач - минер со рачна дуп-

чалка  
12/16 

2. Дупчач - минер  12/14 
3. Ракувач на багер   12/14 
4. 
 

Ракувач на товарна машина и 
булдожер 

12/14 

5. 
 

Возач на товарно возило од 7 и 
повеќе тони 

12/14 

6. Возач на дампер  12/14 
7. Сменски работоводител   12/14 
8. Сигналист - работник  12/13 
9. Работник на дупчење и минирање 12/13 
10. Рудар (работник) за коп  12/16 
11. Сменски машинобравар  12/13 
12. 
 

Бравар-подмачкувач (подмачку-
вач) 

12/13 

13. Сменски автомеханичар  12/13 
14. Сменски електричар  12/13 
Р.Е. СЕПАРАЦИЈА  
1. Сменски работоводител  12/13 
2. Ракувач на примарна дробилка 12/15 
3.  Ракувач на постројка за класи-

рање и дробење  
12/15 

4.  Ракувач на сита, ленти и отпра-
шување 

12/14 

5. Ракувач на ленти и додавачи 12/14 
6.  Ракувач на постројка за фино 

класирање  
12/14 

7.  Ракувач на постројки во руден  
двор  

12/14 

8.  Ракувач на пулт и постројка за 
фино класирање 

12/13 

9.  Мелничар  12/14 
10.  Ракувач на опрема и фино кла-

сирање  
12/14 

11.  Работник на ленти во руден 
двор 

12/14 

12.  Работник на  машина за товаре-
ње и булдожер 

12/14 
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13. Работник  во сепарација  12/14 
14.  Сменски машинобравар 12/13 
15.  Бравар-подмачкувач 12/13 
16. Сменски електричар  12/13 
17.  Електромеханичар на коп и се-

парација 
12/13 

Р.Е.ВАРНИ ПЕЧКИ  
1. Ракувач на гасен систем и обѕи 

дување 
12/13 

2. Работник на технолошко одржу-
вање 

12/13 

3. 
 

Ракувач на печка и командна ка 
бина 

12/13 

4.  Пом.ракувач на печка и команд-
на кабина  

12/13 

5. Ракувач на ленти и шаржирање 
(работник за ленти и одржување) 

12/13 

6. Сменски машинобравар  12/13 
7. Сменски електричар  12/13 
-Рудници со високосиликатни суровини-  
1. Дупчач - минер со рачна дуп-

чалка  
12/16 

2. 
 

Механичар - дробиличар (работ-
ник на дробилка) 

12/16 

3. Каменорезец - валкар  12/14 
4. 
 

Дупчач - минер со лафетна дуп-
чалка 

12/14 

5.  Рудар-пом.работник на коп за 
транспорт на суровини 

12/14 

6. 
 

Возач на товарно возило од 7 и 
повеќе тони 

12/14 

7. Дамперист  12/14 
8. Механичар  на машина за руда 12/13 
9. 
 

Машинобравар (бравар, бравар 
на постројки) 

12/13 

10 Заварувач  12/13 
11. 
 

Електричар на коп, дробење и 
микронизирање 

12/13 

12. 
 

Сменоводител на преработка 
(надзорник) 

12/13 

13. Ракувач на утоварувач на коп 12/14 
14. Багерист  12/14 
II. РУДНИЦИ ЗА УКРАСЕН КАМЕН 
1.  Минер-дупчач на рачна дуп-

чалка 
12/16 

2.  Ракувач со жични пили и по-
тсекувачи 

12/15 

3.  Ракувач со подвижни маши-
ни-булдожер и багер 

12/14 

4. Ракувач со утоварувач 12/14 
5.  Возач на товарно возило од  7 

и повеќе тони 
12/14 

6. Работник на обработка на гра-
нит (сите видови гатери, 
фрези машини за полирање) 

12/14 

7.  Сме нски надзорник на повр-
шински коп 

12/13 

8. Работник на транспорт   12/13 
9.   Работник на обработка на 

мермер (сите видови гатери, 
фрези и машини за полирање 

12/14 

10.  Работник на изработка на спо-
меници  

12/14 

11. Помошен работник на повр-
шински коп 

12/13 

 
Член 2 

Стажот  на осигурување што се смета со зголемено 
траење на работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 на оваа одлука се смета од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од 

кога се распоредени на тие работни места, под услов за 
тој период да е платен додатниот придонес за стажот 
на осигурување што се смета со зголемено траење.  

Член 3 
Врз основа на документацијата со која располага 

работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука.  

Член 4 
Фактичката состојба за работниците што се распо-

редени на работните места од член 1 на оваа одлука ја 
утврдува Комисијата, составена од по еден претстав-
ник на Стручната служба надлежна единица на Фондот 
на пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, работодавецот и на органот на управата надлежен 
за работите на инспекцијата на трудот.  

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во  “Службен весник на Република Маке-
донија”.  
   Бр. 02-4324/1                     Управен одбор 
11 јули 2007 година                       Претседател, 

 Скопје                            Ангел Максимов, с.р. 
__________ 

158. 
Врз основа на член 163, а во врска со член 127 од 

Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(“Службен весник на РМ” бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 
32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 
4/2005, 101/2005 и 70/2006), член 40 од Статутот на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 50/94, 34/95, 
53/97, 10/2002, 5/2004, 23/2004 и 88/2005) и Одлуката 
за утврдување на работните места на кои стажот на 
осигурување се смета со зголемено трање во ФЗЦ “11 
Октомври” - Куманово бр.02-5576/01 од 18.12.2000 го-
дина, (“Службен весник на РМ” бр.110/2000), Управни-
от одбор на Фондот на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, на седницата одржана на 11 
јули 2007 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО 
ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ФЗЦ “11-ТИ ОКТОМ-
ВРИ” - КУМАНОВО, ВО ПОСТАПКА НА РЕВИЗИЈА   

Член 1 
Во ФЗЦ “11-ти Октомври”- Куманово, во постапка на ре-

визија како работни места на кое стажот на осигурување се 
смета со зголемено  траење,  се утврдуваат следните:   
Ред.
број Работни места Степен на 

зголемување 
 РЕ валавница и профили 

“Аѓустажа” 
 

1. Сменоводител   12/13 
2. 
  

Ракувач со машини исправу-
вање 
Ракувач на машина за обра-
ботка на краеви 

12/14 

3. Ракувач на преса  12/13 
4. Помошник работник 12/14 
 
  

РЕ валавница за цевки и профиле 
“Површинска заштита-цинкара” 

 

5. Сменоводител   12/13 
6. Ракувач на печка-ложач 12/14 
7. Ракувач-сечач на навој 12/13 
8. Крановодител  12/13 
9. Неутрализатор 12/14 
10. Помошник работник на печка     12/14 
11. Чистач  12/13 
12. Извлекувач на цевки  12/14 
13 Бајцер   12/13 
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14. Крановодител бајцер  12/13 
15. Помошен работник 12/13 
 
  

РЕ Валавница за цевки и про-
фили “Муфара” 

 

16.  Ракувач на печка и уред за 
бајцување 

12/13 

17. Крановодител-бајцер 12/13 
18. Помошник работник 12/13 
  РЕ Валавница за надолжно 

заварени цевки 
 

19. Декапер      12/14 
20. Крановодител на декопирање 12/14 
  Сектор за техничка контрола  
21. Контролор за цинкара 12/13 
22. Контролор мерач 12/13 

 
Член 2 

Стажот  на осигурување што се смета со зголемено 
траење на работниците распоредени на работното ме-
сто од член 1 на оваа одлука се смета од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од 
кога се распоредени на тие работни места, под услов за 
тој период да е платен додатниот придонес за стажот 
на осигурување што се смета со зголемено траење.  

Член 3 
Врз основа на документацијата со која располага 

работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука.  

Член 4 
Фактичката состојба за работниците што се распо-

редени на работните места од член 1 на оваа одлука ја 
утврдува Комисијата, составена од по еден претстав-
ник од подрачната единица  на Стручната служба на 
Фоднот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, работодавецот и на органот на управата 
надлежен за работите на инспекцијата на трудот.  

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во  “Службен весник на Република Маке-
донија”.  
   Бр. 02-4325/1                      Управен одбор 
11 јули 2007 година                       Претседател, 

 Скопје                            Ангел Максимов, с.р. 
__________ 

159. 
Врз основа на член 127 а во врска со член 125 од 

Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(“Службен весник на РМ” бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 
32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 
4/2005, 101/2005 и 70/2006), член 40 од Статутот на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 50/94, 34/95, 
53/97, 10/2002, 5/2004, 23/2004 и 88/2005) и Одлуката 
за утврдување на работните места на кои стажот на 
осигурување се смета со зголемено трање на одржува-
ње далноводи од 110 КЊ и повеќе, бр.02-4613/1 од 
18.09.2001 година, (“Службен весник на РМ” 
бр.76/2001), Управниот одбор на Фондот на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 11 јули 2007 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ 
СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕ-
МЕНО ТРАЕЊЕ НА ОДРЖУВАЊЕ ДАЛНОВОДИ ОД 
110 KW И ПОВЕЌЕ, ВО ПОСТАПКА НА РЕВИЗИЈА  

Член 1 
На одржување  далноводи од 110 KW и повеќе како 

работно место на кое стажот на осигурување се смета 
со зголемено  траење, се утврдува следното работно 
место: 

1. Монтер за одржување далноводи од 110 KW и 
повеќе               12/15  

Член 2 
Стажот  на осигурување што се смета со зголемено 

траење на работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 на оваа одлука се смета од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од 
кога се распоредени на тие работни места, под услов за 
тој период да е платен додатниот придонес за стажот 
на осигурување што се смета со зголемено траење. 

 
Член 3 

Врз основа на документацијата со која располага 
работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Фактичката состојба за работниците што се распо-
редени на работните места од член 1 на оваа одлука ја 
утврдува Комисијата, составена од по еден претстав-
ник на Стручната служба надлежна единица на Фондот 
на пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, работодавецот и на органот на управата надлежен 
за работите на инспекцијата на трудот. 

 
Член 5 

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

 
   Бр. 02-4326/1                      Управен одбор 
11 јули 2007 година                       Претседател, 

 Скопје                           Ангел Максимов, с.р. 
__________ 

160. 
Врз основа на член 127 а во врска со член 125 од 

Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(“Службен весник на РМ” бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 
32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 
4/2005, 101/2005 и 70/2006), член 40 од Статутот на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 50/94, 34/95, 
53/97, 10/2002, 5/2004, 23/2004 и 88/2005) и Одлуката 
за утврдување на работните места на кои стажот на 
осигурување се смета со зголемено трање во градеж-
ништвото на пробивање тунели, бр.02-3081/1 од 
11.06.2001 (“Службен весник на РМ” бр. 46/2001), 
Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 11 јули 2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ 
СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕ-
МЕНО ТРАЕЊЕ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО НА ПРО-
БИВАЊЕ ТУНЕЛИ, ВО ПОСТАПКА НА РЕВИЗИЈА 

 
Член 1 

Во градежништвото на пробивање тунели, како ра-
ботни места на кои стажот на осигурување се смета со 
зголемено  траење, се утврдуваат следните работни ме-
ста: 

 
Реден  
број 

Работно место 
 

Предложен 
сте пен  

1. Дупчач   12/15 
2. Минер 12/15 
3. Запалувач на мини 12/15 
4. Натоварувач 12/15 

 
Член 2 

Стажот  на осигурување што се смета со зголемено 
траење на работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 на оваа одлука се смета од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од 
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кога се распоредени на тие работни места, под услов за 
тој период да е платен додатниот придонес за стажот 
на осигурување што се смета со зголемено траење. 

 
Член 3 

Врз основа на документацијата со која располага 
работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Фактичката состојба за работниците што се распо-
редени на работните места од член 1 на оваа одлука ја 
утврдува Комисијата, составена од по еден претстав-
ник на Стручната служба надлежна единица на Фондот 
на пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, работодавецот и на органот на управата надлежен 
за работите на инспекцијата на трудот. 

 
Член 5 

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

 
   Бр. 02-4327/1                           Управен одбор 
11 јули 2007 година                         Претседател, 

 Скопје                           Ангел Максимов, с.р. 
__________ 

161. 
Врз основа на член 127 а во врска со член 125 од 

Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(“Службен весник на РМ” бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 
32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 
4/2005, 101/2005 и 70/2006), член 40 од Статутот на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 50/94, 34/95, 
53/97, 10/2002, 5/2004, 23/2004 и 88/2005) и Одлуката 
за утврдување на работните места на кои стажот на 
осигурување се смета со зголемено трање во Цивилно-
то воздухопловство во РМакедонија бр.02-1038/1 од 
27.02.2002 година, (“Службен весник на РМ” бр. 
17/2002), Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седница-
та одржана на 11 јули 2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА 
НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ 
СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ВО ЦИВИЛ-
НОТО ВОЗДУХОПЛОВСТВО ВО РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА, ВО ПОСТАПКА НА РЕВИЗИЈА 

  
Член 1 

Во Цивилното воздухопловство на Република Ма-
кедонија како работни места на кои стажот на осигуру-
вање се смета со зголемено  траење,  се утврдуваат 
следните работни места: 

 
Ред. 
број Работно место Степен на 

зголемување 
1. Домаќинка-домаќин на 

авион (стјуардеса-стјуард) 
12/16 

2. 
 

STW/STD (домаќин-ка на 
авион)  

      12/16 

3. 
 

Персер (посетар-а дома-
ќин-ка на авион) 

      12/16 

4. Инструктор STW/STD       12/16 
5. Шеф STW/STD(со дозвола)

  
12/16 

 
Член 2 

Стажот  на осигурување што се смета со зголемено 
траење на работниците распоредени на работните ме-
ста од член 1 на оваа одлука се смета од денот на вле-

гувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од 
кога се распоредени на тие работни места, под услов за 
тој период да е платен додатниот придонес за стажот 
на осигурување што се смета со зголемено траење. 

 
Член 3 

Врз основа на документацијата со која располага 
работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Фактичката состојба за работниците што се распо-
редени на работните места од член 1 на оваа одлука ја 
утврдува Комисијата, составена од по еден претстав-
ник на Стручната служба надлежна единица на Фоднот 
на пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, работодавецот и на органот на управата надлежен 
за работите на инспекцијата на трудот. 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во  “Службен весник на Република Маке-
донија”. 
 
   Бр. 02-4328/1                      Управен одбор 
11 јули 2007 година                       Претседател, 

 Скопје                            Ангел Максимов, с.р. 
__________ 

162. 
Врз основа на член 163, а во врска со член 127 од 

Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
(“Службен весник на РМ” бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 
32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 
4/2005, 101/2005 и 70/2006), член 40 од Статутот на 
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 50/94, 34/95, 
53/97, 10/2002, 5/2004, 23/2004 и 88/2005) и Одлуката 
за утврдување на работните места на кои стажот на 
осигурување се смета со зголемено трање во Специјал-
ниот завод “Демир Капија” - Демир Капија бр.02-
5575/1 (“Службен весник на РМ” бр.110/2000), Управ-
ниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржана на 
11 јули 2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО 
СПЕЦИЈАЛНИОТ ЗАВОД “ДЕМИР КАПИЈА” -
ДЕМИР КАПИЈА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУ-
РУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ,  

ВО ПОСТАПКА НА РЕВИЗИЈА 
 

Член 1 
Во Специјалниот завод “Демир Капија” - Демир Ка-

пија, во постапка на ревизија како работни места на кое 
стажот на осигурување се смета со зголемено  траење,  
се утврдуваат следните:  

 
Ред. 
број Работно место 

 
Степен на 

зголемување 
 

1. Лекар  12/15 
2. Главна медицинска сестра  

-медицинска сестра 12/15 
3. Неговател  12/16 
4. Чистач  12/15 
5. Перачка-крпачка(без крпач.) 12/14 
6. Дефектолог  12/15 
7. Инструктор  12/15 
8. Воспитувач  12/15 
9. Социјален работник  12/15 
10. Физиотерапевт  12/15 
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Член 2 
Стажот на осигурување што се смета со зголемено 

траење на работниците распоредени на работното ме-
сто од член 1 на оваа одлука се смета од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од 
кога се распоредени на тие работни места, под услов за 
тој период да е платен додатниот придонес за стажот 
на осигурување што се смета со зголемено траење. 

 
Член 3 

Врз основа на документацијата со која располага 
работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши 
работи и задачи од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

Фактичката состојба за работниците што се распо-
редени на работните места од член 1 на оваа одлука ја 
утврдува Комисијата, составена од по еден претстав-
ник од подрачната единица на Стручната служба на 
Фоднот на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија, работодавецот и на органот на управата 
надлежен за работите на инспекцијата на трудот. 

 
Член 5 

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

 
   Бр. 02-4329/1                     Управен одбор 
11 јули 2007 година                          Претседател, 

 Скопје                         Ангел Максимов, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА 

163. 
Врз основа на член 24 став 1, член 30 став 4 и член 56 

став 1  точка 3 од Законот за здравствено осигурување 
(“Службен весник на РМ“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
11/2002, 50/2002, 31/2003 и 84/2005), Управниот одбор на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на 05.07.2007 година,  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИ ЛИЦА  

ВО СТРАНСТВО 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на користење на здрав-

ствени услуги на осигурените лица во странство 
(“Службен весник на РМ“ бр. 111/2000, 31/2003, 
113/2005 и 41/2007), во член 27 став 5 зборовите: “ќе 
му се признаат според член 20 од овој правилник“, се 
заменуваат со зборовите: “паѓаат на товар на осигуре-
ното лице.“ 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на РМ“, а ќе 
се објави по добивањето на согласност од министерот 
за здравство. 

 
     Бр. 02-9068/4       Управен одбор,  
5 јули 2007 година                 Претседател,  
          Скопје                                Аљбон Џемаили, с.р.  
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