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за исклучителен придонес за развојот и промоцијата 

на образованието и науката, за поттикнувањето на вкуп-
ниот развој и напредокот на Република Македонија, ка-
ко прва македонска научнообразовна институција со 
долгогодишна дејност, која претставуваше нуклеус за 
основање и развој на низа други врвни наставно-научни, 
културни и други институции од национално значење. 

 
   Бр. 10-1161                               Претседател 

6 декември 2006 година         на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2167. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ТРГОВИЈАТА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за трговијата, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 29 ноември 2006 година. 
 

        Бр. 07-4433/1                            Претседател 
29 ноември 2006 година        на Република Македонија,                       
             Скопје                        Бранко Црвенковски, с.р. 

 
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Љубиша Георгиевски, с.р. 
 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  

НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈАТА 
 

Член 1 
Во Законот за трговијата (“Службен весник на Ре-

публика Македонија” број 16/2004), во членот 14 пред 
ставот 1 се додава нов став 1, кој гласи:  

“Трговецот кој организира зелен пазар на кој се вр-
ши трговија на големо и мало е должен да обезбеди 
фискален систем на опрема за регистрирање на гото-
винските плаќања за корисниците на продажните места 
кои се должни да го користат од моментот на пуштање 
на продажното место во работа, согласно со закон.” 

Во ставот 1 кој станува став 2, на крајот, по зборот 
“дејност” точката се брише и се додаваат зборовите: “и 
кои имаат обезбедено фискален систем на опрема за 
регистрирање на готовинските плаќања, освен ако со 
закон поинаку не е уредено”. 

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4. 
 

Член 2 
Во членот 25 ставот 4 се брише. 
 

Член 3 
Во членот 26 ставот 2 се менува и гласи:  
“Трговецот е должен часот на почетокот и часот на 

завршувањето на работното време, времето за пауза и 
распоредот на работното време да го пријави на оп-
штината, односно на Градот Скопје и на Државниот 
инспекторат за труд, Управата за јавни приходи, Др-
жавниот пазарен инспекторат и Државниот санитарен 
и здравствен инспекторат  најмалку 15 дена пред  поче-
токот на работењето, односно пред измената на часот 
на почетокот и часот на завршувањето на работното 
време, времето за пауза и распоредот на работното вре-
ме на продавниците, магацините, складовите, бензин-
ските станици и деловните простори.” 

Во ставот 4 по зборовите: “Државниот инспекторат 
за труд” се става запирка и се додаваат зборовите: 
“Управата за јавни приходи, Државниот пазарен инспе-
кторат и Државниот санитарен и здравствен инспекто-
рат”.  

Во ставот 5 по зборот “часот” се додаваат зборови-
те: “на почетокот и часот на завршувањето на работно-
то време, времето за пауза”.  

Член 4 
Во членот 49 став 1 по зборовите: “решение за” се 

додава зборот   “привремена” . 
Во ставот 2 по зборовите: “решение за” се додава 

зборот “привремена”, а зборовите: “90 дена” се замену-
ваат со зборовите: “15 дена за трговецот физичко лице 
или од 30 дена за трговецот правно лице”. 

Ставот 3 се брише. 
Во ставот 4 кој станува став 3 броевите: “1, 2 и 3” 

се заменуваат со броевите:  “1 и 2”.  
Во ставот 5  кој станува став 4 броевите: “1, 2 и 3” 

се заменуваат со броевите: “1 и 2”.  
 

Член 5 
Во членот  50 став 1 по точката 5 се  додава нова 

точка 6, која гласи: 
“6) кој организира зелен пазар на кој се врши трго-

вија на големо и мало не обезбеди фискален систем на 
опрема за регистрирање на готовинските плаќања за 
корисниците на продажните места кои се должни да го 
користат од моментот на пуштање на продажното ме-
сто во работа, согласно со закон (член 14 став 1);”. 

Точката 6 која станува точка 7 се менува и гласи: 
“7) кој организира пазар ги издава продажните ме-

ста на лица кои не се регистрирани во соодветниот ре-
гистар, односно не се евидентирани согласно со закон 
и кои немаат обезбедено фискален систем на опрема за 
регистрирање на готовинските плаќања, освен ако пои-
наку не е уредено со закон (член 14 став 2);”. 

Точките 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 стануваат точ-
ки 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16.   

Точката 16 се брише. 
Во ставот 1 по зборовите: “решение за” се додава 

зборот “привремена”.  
Во ставот 2 по зборовите: “решение за” се додава 

зборот “привремена”,    а зборовите: “90 дена” се заме-
нуваат со зборовите: “15 дена за трговецот физичко ли-
це или од 30 дена за трговецот правно лице”. 

Во ставот 3 броевите: “18 и 19” стануваат броеви: 
“17 и 18”. 

 
Член 6 

Во членот 51 став 1 по зборовите: “решение за” се 
додава зборот   “привремена”. 

Во ставот 2 по зборовите: “решение за” се додава 
зборот  “привремена”, а зборовите: “90 дена” се заме-
нуваат со зборовите: “15 дена за трговецот физичко ли-
це или од 30 дена за трговецот правно лице”. 

 
Член 7 

Во членот 52 став 2 по  зборовите: “решение за” се 
додава зборот “привремена”, а зборовите: “90 дена” се 
заменуваат со зборовите: “15 дена за трговецот физич-
ко лице или од 30 дена за трговецот правно лице”. 

Ставот 3 се брише. 
Ставовите  4 и 5 стануваат ставови 3 и 4. 
 

Член 8 
Во членот 54 став 2 по  зборовите: “решение за” се 

додава зборот  “привремена”, а  зборовите: “90 дена” 
се заменуваат со зборовите: “15 дена за трговецот фи-
зичко лице или од 30 дена за трговецот правно лице”. 

 
Член 9 

Насловот на Главата VII “КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ” се 
менува и гласи: "VII. ПРЕКРШОЧНИ САНКЦИИ”. 

 
Член 10 

По членот 54 се додава нов член 54-а, кој гласи: 
 

“Член 54-а 
Прекршочни органи за водење на прекршочна по-

стапка согласно овој закон се Државниот пазарен инс-
пекторат и Државниот инспекторат за труд. 
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Постапката пред Државниот пазарен инспекторат за 
одлучување по прекршок ја води тричлена комисија од 
службени лица овластени од министерот за економија. 

Постапката пред Државниот инспекторат за труд за 
одлучување по прекршок ја води тричлена комисија од 
службени лица овластени од министерот за труд и со-
цијална политика. 

Комисијата од ставовите 2 и 3 на овој член донесу-
ва одлука за прекршоците од овој закон и за изрекува-
ње на прекршочни санкции.” 

 
Член 11 

Во членот  55 став 1 воведната реченица се менува 
и гласи: 

“Глоба во износ од 3.500 до 5.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на прав-
ното лице, ако:”. 

Ставот 2 се менува и гласи:  
“За дејствијата од ставот 1 на овој член, покрај гло-

бата на правното лице ќе му се изрече и санкција при-
времена забрана за вршење на дејност - трговија во 
траење од една до три години.” 

Во ставот 3 зборовите: “ќе се изрече казна за прекр-
шок од 20.000 до 50.000 денари” се заменуваат со збо-
ровите: “ќе се изрече глоба за прекршок од 350 до 
1.000 евра во денарска противвредност”. 

Во ставот 4 зборовите: “мерка на безбедност одзе-
мање на привремено одземените предмети - стоки” се 
заменуваат со зборовите: “посебна прекршочна мерка 
одземање на предмети”. 

Ставот 5 се менува и гласи: 
“За дејствијата од ставот 1 на овој член покрај гло-

бата на одговорното лице во правното лице ќе му се 
изрече прекршочна санкција забрана на вршење профе-
сија, дејност или должност во траење од една до пет го-
дини.”  

  
Член 12 

Во членот  56 став 1 воведната реченица се менува 
и гласи: 

“Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на прав-
ното лице, ако:”.  

Пред точката 4 се додава нова точка 4, која гласи: 
“4) не обезбеди фискален систем на опрема за реги-

стрирање на готовинските плаќања за корисниците на 
продажните места кои се должни да го користат од мо-
ментот на пуштање на продажното место во работа, 
согласно со закон (член 14 став 1);”. 

Во точката 4 која станува точка 5, на крајот, по збо-
рот “закон” се додаваат зборовите: “и кои немаат обез-
бедено фискален систем на опрема за регистрирање на 
готовинските плаќања, освен ако поинаку не е уредено 
со закон”. 

Точките 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11  стануваат точки 6, 7, 8, 
9, 10, 11 и 12. 

Точката 12 која станува точка 13 се менува и гласи:  
“не го пријави часот на почетокот и часот на завр-

шувањето на работното време, времето за пауза и рас-
поредот на работното време на општината, односно на 
градот Скопје, како и на Државниот инспекторат за 
труд, Управата за јавни приходи, Државниот пазарен 
инспекторат и Државниот санитарен и здравствен инс-
пекторат најмалку 15 дена пред  почетокот на работе-
њето, односно пред измената на часот на почетокот и 
часот на завршувањето на работното време, времето за 
пауза и распоредот на работното време на продавници-
те, магацините, складовите, бензинските станици и де-
ловните простори (член 26 став 2);”. 

Ставот 2 се менува и гласи:  
“За дејствијата од ставот 1 на овој член,  покрај гло-

бата на правното лице ќе му се изрече и санкција при-
времена забрана за вршење на дејност - трговија во 
траење од една до три години.” 

Во ставот 3 зборовите: “ќе се изрече казна за прекр-
шок од 20.000 до 50.000 денари” се заменуваат со збо-
ровите: “ќе се изрече глоба за прекршок од 350 до 
1.000 евра во денарска противвредност”. 

Во ставот 4 зборовите: “мерка на безбедност одзе-
мање на привремено одземените предмети - стоки” се 
заменуваат со зборовите: “посебна прекршочна мерка 
одземање на предмети”. 

 Ставот 5 се менува и гласи: 
“За дејствијата од ставот 1 на овој член покрај гло-

бата на одговорното лице во правното лице ќе му се 
изрече прекршочна санкција забрана на вршење профе-
сија, дејност или должност во траење од една до пет го-
дини.”  

  
Член 13 

Во членот  57 став 1 воведната реченица се менува 
и гласи: 

“Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на прав-
ното лице, ако:”. 

Точката 10 се брише , а точките 11 и 12 стануваат 
точки 10 и 11. 

Во ставот 2 зборовите: “мерка на безбедност одзе-
мање на привремено одземените предмети - стоки” се 
заменуваат со зборовите: “посебна прекршочна мерка 
одземање на предмети”. 

Во ставот 3 зборовите: “ќе се казни за прекршок од 
10.000 до 50.000 денари” се заменуваат со зборовите: 
“ќе се изрече глоба за прекршок од 600 до 1.000 евра во 
денарска противвредност”. 

Ставот 4 се менува и гласи:  
“За дејствијата од ставот 1 на овој член државниот 

пазарен инспектор може да изрече глоба на самото ме-
сто од 600 евра за правното лице, а за одговорното ли-
це во правното лице од 200 евра во денарска против-
вредност.” 

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
“За дејствијата од ставот 1 на овој член покрај гло-

бата на одговорното лице во правното лице ќе му се 
изрече прекршочна санкција забрана на вршење профе-
сија, дејност или должност во траење од една до пет го-
дини.”  

  
Член 14 

Во членот  58 ставот 1 се менува и гласи:  
“Глоба од 500 до 1.000 евра во денарска против-

вредност ќе му се изрече за прекршок на  физичко лице 
кое врши трговија за дејствијата од членовите 55 став 
1, 56 став 1 и 57 став 1 на овој закон.” 

Во ставот 2 зборовите: “мерка на безбедност одзе-
мање на привремено одземените предмети - стоки” се 
заменуваат со зборовите: “посебна прекршочна мерка 
одземање на предмети”. 

Во ставот 3 зборовите: “може да наплати парична 
казна на лице место  од 5.000 денари” се заменуваат со 
зборовите: “може да изрече глоба на самото место од 
100 евра во денарска противвредност”. 

  
Член 15 

Членот 59 се брише.  
 

Член 16 
Трговецот е должен, часот на почетокот и часот на 

завршувањето на работното време, времето за пауза и 
распоредот на работното време да го пријави на оп-
штината, односно на градот Скопје како и на Државни-
от инспекторат за труд, Управата за јавни приходи, Др-
жавниот пазарен инспекторат и Државниот санитарен 
и здравствен инспекторат, во рок од 15 дена од денот 
на  влегувањето во сила на овој закон. 
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Член 17 
Одредбите од членот 1 на овој закон ќе се примену-

ваат од 1 јули 2007 година, а одредбите од членот 10 на 
овој закон ќе се применува од 27 мај 2007 година.  

 
Член 18 

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

___________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR TREGTI 
 

Neni 1 
Në Ligjin për tregti (“Gazeta zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë”  numër 16/2004), në nenin 14 para paragrafit 
1 shtohet paragraf i ri 1, si vijon:  

“Tregtari i cili organizon treg të gjelbër, në të cilin 
bëhet tregti me shumicë e pakicë, është i obliguar që të 
sigurojë sistem fiskal të pajisjes për regjistrimin e pagesave 
me para në dorë të konsumatorëve në vendet e shitjes të 
cilët janë të obliguar që ta shfrytëzojnë nga momenti i 
lëshimit në punë të vendit të shitjes, në pajtim me ligjin.” 

Në paragrafin 1 i cili bëhet paragraf 2, në fund, pas 
fjalës “veprimtari” pika fshihet dhe shtohen fjalët: “dhe që 
kanë siguruar sistem fiskal të pajisjes për regjistrimin e 
pagesave me para në dorë, përveç nëse me ligj nuk është 
rregulluar ndryshe”. 

Paragrafët 2 dhe 3 bëhen paragrafë 3 dhe 4. 
 

Neni 2 
Në nenin 25 paragrafi 4 fshihet. 
 

Neni 3 
Në nenin 26 paragrafi 2 ndryshon si vijon:  
“Tregtari është i detyruar që orën e fillimit dhe orën e 

përfundimit të orarit të punës, kohën për pauzë dhe orarin e 
kohës së punës t’ia paraqesë komunës, respektivisht Qytetit 
të Shkupit dhe Inspektoratit Shtetëror për Punë, Drejtorisë së 
të Hyrave Publike, Inspektoratit Shtetëror të Tregut dhe 
Inspektoratit Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor së paku 15 
ditë para fillimit të punës, respektivisht para ndërrimit të orës 
së fillimit dhe orës së përfundimit të kohës së punës, kohës 
për pauzë dhe orarit të kohës së punës së dyqaneve, depove, 
magazinave, pikave të karburantit dhe lokaleve afariste.” 

Në paragrafin 4 pas fjalëve: “Inspektorati shtetëror për 
punë” vihet presje dhe shtohen fjalët: “Drejtoria e të 
Hyrave Publike, Inspektorati Shtetëror i Tregut dhe 
Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor”.  

Në paragrafin 5 pas fjalës “ora” shtohen fjalët: “e 
fillimit dhe ora e përfundimit të orarit të punës, koha për 
pauzë”.  

 
Neni 4 

Në nenin 49 në paragrafin 1 pas fjalëve: “vendim për” 
shtohet fjala “të përkohshëm”.  

Në paragrafin 2 pas fjalëve: “vendim për” shtohet fjala 
“të përkohshëm”, ndërsa fjalët: “90 ditë” zëvendësohen me 
fjalët: “15 ditë për tregtarin person fizik ose prej 30 ditësh 
për tregtarin person juridik”. 

Paragrafi 3 fshihet. 
Në paragrafin 4 i cili bëhet paragraf 3 numrat: “1, 2 dhe 

3” zëvendësohen me numrat: “1 dhe 2”.  
Në paragrafin 5 i cili bëhet paragraf 4 numrat: “1, 2 dhe 

3” zëvendësohen me numrat: “1 dhe 2”.  
 

Neni 5 
Në nenin 50 paragrafi 1 pas pikës 5 shtohet pikë e re 6, 

që thotë: 

“6) i cili organizon treg të gjelbër në të cilin kryhet 
tregti me shumicë dhe pakicë nuk siguron sistem fiskal të 
pajisjes për regjistrimin e pagesave me para në dorë për 
shfrytëzuesit në pikat e shitjes të cilët janë të detyruar ta 
përdorin nga momenti i lëshimit në punë të pikës së shitjes, 
në pajtim me ligjin (neni 14 paragrafi 1);”. 

Pika 6 e cila bëhet pikë 7 ndryshohet si vijon: 
“7) që organizon treg, iu jep me qira pikat e shitjes 

personave që nuk janë të regjistruar në regjistrin përkatës, 
përkatësisht nuk janë të evidentuar në pajtim me ligjin dhe 
të cilët nuk kanë të siguruar sistem fiskal të pajisjes për 
regjistrimin e pagesave me para në dorë, përveç nëse nuk 
është rregulluar ndryshe me ligj (neni 14 paragrafi 2);”. 

Pikat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dhe 15 bëhen pika 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15 dhe 16. 

Pika 16 fshihet. 
Në paragrafin 1 pas fjalëve: “vendim për” shtohet fjala 

“e përkohshme”. 
Në paragrafin 2 pas fjalëve: “vendim për” shtohet fjala 

“e përkohshme”, ndërsa fjalët: “90 ditë” zëvendësohen me 
fjalët: “15 ditë për tregtarin person fizik ose prej 30 ditësh 
për tregtarin person juridik”. 

Në paragrafin 3 fjalët: “18 dhe 19” bëhen numra: “17 
dhe 18”. 

 
Neni 6 

Në nenin 51 në paragrafin 1 pas fjalëve: “vendim për” 
shtohet fjala “të përkohshëm”.  

Në paragrafin 2 pas fjalëve: “vendim për” shtohet fjala 
“të përkohshëm”, ndërsa fjalët: “90 ditë” zëvendësohen me 
fjalët: “15 ditë për tregtarin person fizik ose prej 30 ditësh 
për tregtarin person juridik”. 

 
Neni 7 

Në nenin 52 në paragrafin 2 pas fjalëve: “vendim për” 
shtohet fjala “të përkohshëm”, ndërsa fjalët “90 ditë” 
zëvendësohen me fjalët: “15 ditë për tregtarin person fizik 
ose prej 30 ditësh për tregtarin person juridik”. 

Paragrafi 3 fshihet. 
Paragrafët 4 dhe 5 bëhen paragrafë 3 dhe 4. 
 

Neni 8 
Në nenin 54 në paragrafin 2 pas fjalëve: “vendim për” 

shtohet fjala “të përkohshëm”, ndërsa fjalët “90 ditë” 
zëvendësohen me fjalët “15 ditë për tregtarin person fizik 
ose prej 30 ditësh për tregtarin person juridik”. 

 
Neni 9 

Titulli i Kapitullit VII “DISPOZITAT NDËSHKUESE” 
ndryshon si vijon:’’ VII. SANKSIONE PËR KUNDËRVAJTJE”. 

 
Neni 10 

Pas nenit 54 shtohet neni i ri 54-a, si vijon: 
      

“Neni 54-a 
Organet për kundërvajtje për mbajtjen e procedurës për 

kundërvajtje në pajtim me këtë ligj janë Inspektorati 
Shtetëror i Tregut dhe Inspektorati Shtetëror për Punë. 

Procedurën para Inspektoratit Shtetëror të Tregut për 
vendosjen sipas kundërvajtjes e mban komisioni prej tre 
anëtarësh nga personat zyrtarë të autorizuar nga ministri i 
Ekonomisë. 

Procedurën para Inspektoratit Shtetëror për Punë për 
vendosjen sipas kundërvajtjes e mban komisioni prej tre 
anëtarësh nga personat zyrtarë të autorizuar nga ministri i 
Punës dhe Politikës Sociale. 

Komisioni nga paragrafi 2 dhe 3 të këtij neni merr 
vendim për kundërvajtjet nga ky ligj dhe për kumtimin e 
sanksioneve për kundërvajtje”. 
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Neni 11 
Në nenin 55, në paragrafi 1 fjalia hyrëse ndryshon si 

vijon: 
“Gjobë në shumë prej 3500 euro deri 5000 euro në 

kundërvlerë me denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje 
personit juridik, nëse:” 

Paragrafi 2 ndryshon si vijon:  
“Për veprimet nga paragrafi 1 të këtij neni, përveç 

gjobës personit juridik do t’i kumtohet edhe sanksioni 
ndalim i përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë - tregti në 
kohëzgjatje prej një viti deri tre vjet.” 

Në paragrafin 3 fjalët: “do të kumtohet dënim për 
kundërvajtje prej 20.000 deri 50.000 denarë” zëvendësohen 
me fjalët: “do të kumtohet gjobë për kundërvajtje prej 350 
euro deri 1000 euro në kundërvlerë me denarë”. 

Në paragrafin 4 fjalët: “masa e sigurisë marrja e 
sendeve-mallrave’’ të marra përkohësisht” zëvendësohen 
me fjalët: “masa e veçantë për kundërvajtje marrje e 
sendeve”.  

Paragrafi 5 ndryshon si vijon: 
“Për veprimet nga paragrafi 1 të këtij neni, përveç 

gjobës personit përgjegjës në personin juridik do t’i 
kumtohet sanksioni për kundërvajtje ndalim i  kryerjes së 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës në kohëzgjatje prej 
një viti deri pesë vjet.”  

  
Neni 12 

Në nenin 56, në paragrafin 1 fjalia hyrëse ndryshon si 
vijon: 

“Gjobë në shumë prej 4000 euro deri 5000 euro në 
kundërvlerë me denarë do ti’ kumtohet për kundërvajtje 
personit juridik, nëse:”. 

Para pikës 4 shtohet pikë e re 4, si vijon: 
“4) nuk siguron sistem fiskal të pajisjes për regjistrimin 

e pagesave me para në dorë për shfrytëzuesit në pikat e 
shitjes të cilët janë të detyruar ta përdorin nga momenti i 
lëshimit në punë të pikës së shitjes, në pajtim me ligjin 
(neni 14 paragrafi 1);”. 

Në pikën 4 e cila bëhet pikë 5, në fund, pas fjalës “ligj” 
shtohen fjalët: “dhe të cilët nuk kanë të siguruar sistem 
fiskal të pajisjes për regjistrimin e pagesave me para në 
dorë, përveç nëse nuk është rregulluar ndryshe me ligj”. 

Pikat 5, 6, 7, 8, 9, 10 dhe 11 bëhen pika 6, 7, 8, 9, 10 11 
dhe 12. 

Pika 12 e cila bëhet pikë 13 ndryshon si vijon:  
“nuk ia paraqet orën e fillimit dhe orën e përfundimit të 

orarit të punës, kohën për pauzë dhe orarin e kohës së 
punës komunës, respektivisht Qytetit të Shkupit, si dhe 
Inspektoratit Shtetëror për Punë, Drejtorisë së të Hyrave 
Publike, Inspektoratit Shtetëror të Tregut dhe Inspektoratit 
Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor së paku 15 ditë para 
fillimit të punës, respektivisht para ndryshimit të orës së 
fillimit dhe orës së përfundimit të orarit të punës, kohës për 
pauzë dhe orarit të kohës së punës së dyqaneve, 
magazinave, depove, pikave të karburantit dhe lokaleve 
afariste (neni 26 paragrafi 2);”. 

Paragrafi 2 ndryshon si vijon:  
“Për veprimet nga paragrafi 1 të këtij neni, përveç 

gjobës personit juridik do t’i kumtohet edhe sanksioni 
ndalim i përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë - tregti në 
kohëzgjatje prej një viti deri tre vjet.” 

Në paragrafin 3 fjalët: “do të kumtohet dënim për 
kundërvajtje prej 20.000 deri 50.000 denarë” zëvendësohen 
me fjalët: “do të kumtohet gjobë për kundërvajtje prej 350 
euro deri 1000 euro në kundërvlerë me denarë”. 

Në paragrafin 4 fjalët: “masa e sigurisë marrje e 
sendeve-mallrave të marra përkohësisht” zëvendësohen me 
fjalët: “masa e veçantë për kundërvajtje marrje e sendeve”.  

 Paragrafi 5 ndryshon si vijon: 

“Për veprimet nga paragrafi 1 të këtij neni, përveç 
gjobës personit përgjegjës në personin juridik do t’i 
kumtohet sanksioni për kundërvajtje ndalim i  kryerjes së 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës në kohëzgjatje prej 
një viti deri pesë vjet.”  

  
Neni 13 

Në nenin 57, në paragrafi 1 fjalia hyrëse ndryshon si 
vijon: 

“Gjobë në shumë prej 4000 euro deri 5000 euro në 
kundërvlerë me denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje 
personit juridik, nëse:”. 

Pika 10 fshihet, ndërsa pikat 11 dhe 12 bëhen pika 10 
dhe 11. 

Në paragrafin 2 fjalët: “masa e sigurisë marrje e 
sendeve-mallrave të marra përkohësisht” zëvendësohen me 
fjalët: “masa e veçantë për kundërvajtje marrje e sendeve”.  

Në paragrafin 3 fjalët: “do të dënohet për kundërvajtje 
prej 10.000 deri 50.000 denarë” zëvendësohen me fjalët: 
“do të kumtohet gjobë për kundërvajtje prej 600 euro deri 
1000 euro në kundërvlerë me denarë”. 

Paragrafi 4 ndryshon si vijon:  
“Për veprimet nga paragrafi 1 të këtij neni Inspektorati 

shtetëror i tregut mund të kumtojë gjobë aty për aty prej 
600 euro për personin juridik, ndërsa për personin 
përgjegjës në personin juridik prej 200 euro në kundërvlerë 
me denarë.” 

Pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5, si vijon: 
“Për veprimet nga paragrafi 1 të këtij neni, përveç 

gjobës personit përgjegjës në personin juridik do t’i 
kumtohet sanksioni për kundërvajtje ndalim i kryerjes së 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës në kohëzgjatje prej 
një viti deri pesë vjet”.  

  
Neni 14 

Në nenin 58 paragrafi 1 ndryshon si vijon:  
“Gjobë prej 500 deri në 1000 euro në kundërvlerë me 

denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje personit fizik i cili 
bën tregti për veprimet nga nenet 55 paragrafi 1,  56 
paragrafi 1 dhe 57 paragrafi 1 të këtij ligji.” 

Në paragrafin 2 fjalët: “masa e sigurisë marrje e 
sendeve - mallrave përkohësisht të sekuestruara” 
zëvendësohen me fjalët: “masa e veçantë për kundërvajtje 
sekuestrim i sendeve”.  

Në paragrafin 3 fjalët: “mund t’i arkëtojë dënim me 
para personit aty për aty prej 5000 denarësh” zëvendësohet 
me fjalët: “mund të kumtojë gjobë aty për aty prej 100 euro 
në kundërvlerë me denarë”. 

  
Neni 15 

Neni 59 fshihet. 
 

Neni 16 
Tregtari është i detyruar, orën e fillimit dhe orën e 

përfundimit të orarit të punës, kohën për pauzë dhe orarin e 
kohës së punës t’ia paraqesë komunës, respektivisht Qytetit 
të Shkupit, si dhe Inspektoratit Shtetëror për Punë, 
Drejtorisë së të Hyrave Publike, Inspektoratit Shtetëror të 
Tregut dhe Inspektoratit Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor 
në afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

   
Neni 17 

Dispozitat nga neni 1 të këtij ligji do të zbatohen prej 1 
korrik 2007, ndërsa dispozitat nga neni 10 të këtij ligji do 
të zbatohen prej 27 maj të vitit 2007.  

 
Neni 18 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2168. 

Врз основа на член 36, став 3 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 28.11.2006 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА МЕСЕЧНАТА ЗАКУПНИНА 
НА СТАНОВИ ВО КОИ ЌЕ БИДАТ СМЕСТЕНИ 
ВНАТРЕШНО РАСЕЛЕНИТЕ ЛИЦА И ВИСИНАТА НА 
МЕСЕЧНАТА ПАРИЧНА ПОМОШ ЗА ВНАТРЕШНО  

РАСЕЛЕНИТЕ ЛИЦА 
 

Член 1 
Заради подобрување на условите за живеење на 

внатрешно раселените лица кои се сместени во коле-
ктивни центри се одредува висината на месечната за-
купнина за нивно сместување во приватни станови која 
ќе ја покрива Министерството за труд и социјална по-
литика, како и висината на месечната парична помош. 

 
Член 2 

Висината на месечната закупнина за сместување во 
стан се определува во зависност од бројот на членови на 
семејството на внатрешно раселените лица и изнесува: 

- За едночлено семејство до 6.000 денари; 
- За семејство од 2 до 4 члена до 9.000 денари; 
- За семејства со 5 и повеќе членови до 12.000 денари. 
 

Член 3 
На внатрешно раселените лица од член 1 на оваа од-

лука им се обезбедува и месечна парична помош во за-
висност од бројот на членови на семејството и изнесува: 

- За едночлено семејство 3.000 денари; 
- За двочлено семејство 4.600 денари; 
- За трочлено семејство 5.200 денари; 
- За четворочлено семејство 6.200 денари; 
- За семејства со 5 и повеќе членови 7.500 денари. 
 

Член 4 
Средствата од член 2 и 3 на оваа одлука ќе се обез-

бедат од Буџетот на Министерството за труд и социјал-
на политика, Раздел 15020 - Социјална заштита, Пот-
програма 45 - Згрижување на азиланти и внатрешно 
раселени лица. 

 
Член 5 

За реализација на оваа одлука се задолжува Мини-
стерството за труд и социјална политика. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 19-5787/1                      Заменик на претседателот 

28 ноември 2006 година           на Владата на Република  
     Скопје                                          Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2169. 

Врз основа на член 15 став 4 од Законот за правата 
на Претседателот на Република Македонија и неговото 
семејство по престанувањето на функцијата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 46/04), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
28.11.2006 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ 
НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ГРАДЕЖНО  

НЕИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ 
 

Член 1 
Во Одлуката за пренесување на правото на сопстве-

ност на градежно неизградено земјиште („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 52/04), во членот 
1, зборовите: „(без право на натамошно отуѓување)“, се 
бришат.  

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 19-5773/1                    Заменик на претседателот 

28 ноември 2006 година         на Владата на Република  
     Скопје                                     Македонија, 
                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2170. 

Врз основа на член 15, став 6 од Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за правата на Претсе-
дателот на Република Македонија и неговото семејство 
по престанување на функцијата (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 109/06), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 28.11.2006 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО 
НА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗГРАДБА 
НА СЕМЕЈНА КУЌА НА СЕМЕЈСТВОТО НА 
ПОЧИНАТИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА БОРИС ТРАЈКОВСКИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува начинот на остварување 

на правото на надоместок на трошоците за изградба на 
семејната куќа на семејството на починатиот Претседа-
тел на Република Македонија Борис Трајковски. 

 
Член 2 

Средствата за покривање на трошоците за изградба 
на семејната куќа на семејството на починатиот Пре-
тседател на Република Македонија Борис Трајковски 
во висина од 18.600.000,00 денари се обезбедуваат од 
Буџетот на Република Македонија за 2007 година, раз-
дел 09002 - Министерство за финансии - функции на 
државата, Програма 2 - Функции, Потпрограма 20 - 
функции, ставка 482 - Други градежни објекти. 

Средствата од став 1 на овој член ќе се реализираат 
преку Јавното претпријатие за стопанисување со стан-
бен и деловен простор на Република Македонија. 

Јавното претпријатие за стопанисување со станбен 
и деловен простор на Република Македонија врз осно-
ва на оваа одлука е должно да ги преземе сите потреб-
ни активности за изградба на семејна куќа. 

 
Член 3 

Исплатата на средствата ќе се врши на Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија, по претходно до-
ставена комплетна финансиска документација потврде-
на од Надзорен орган за извршените градежни работи. 

 
Член 4 

За спроведување на оваа одлука во делот на гра-
дежните активности е надлежно Јавното претпријатие 
за стопанисување со станбен и деловен простор на Ре-
публика Македонија, а во делот на обезбедувањето на 
финансиските средства е надлежно Министерството за 
финансии. 



7 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 128 - Стр. 7 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

 
  Бр. 19-5756/1                    Заменик на претседателот 

28 ноември 2006 година         на Владата на Република  
     Скопје                                     Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2171. 
Врз основа на член 64 точка 22 од Законот за На-

родна банка на Република Македонија (“Службен вес-
ник на РМ” бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04 и 61/05), Сове-
тот на Народна банка на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА СОСТОЈ-
БАТА НА ДЕНАРСКАТА ГОТОВИНА НА БАНКИТЕ 

 
1. Банките се должни да доставуваат податоци за 

состојбата на денарската готовина во благајната (сме-
тка 101), вклучително и готовината во трезорот, до На-
родна банка на Република Македонија, секој работен 
ден до 9 часот, за претходниот работен ден. 

Податоците од став 1 банките ги доставуваат до На-
родна банка на Република Македонија по електронска 
пошта. 

2. Оваа одлука влегува во сила осум дена од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе се применува од 01.01.2007 година. 

3. Со денот на примената на оваа одлука престанува 
да важи Одлуката за доставување на дневни податоци 
од банките и штедилниците („Службен весник на РМ” 
бр. 19/03). 

 
  О.бр.02-15/XI-1/2006                         Претседател 
30 ноември 2006 година    на Советот на Народна банка 

       Скопје                         на Република Македонија   
                                                           Гувернер,  

        м-р Петар Гошев, с.р.   
__________ 

2172. 
Врз основа на член 42 и член 64 став 1 точка 6 од 

Законот за Народна банка на Република Македонија 
(“Службен весник на РМ” бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04 и 
61/05), Советот на Народна банка на Република Маке-
донија донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНИ ПАРИ ВО АПОЕНИ  
ОД 10 И 50 ДЕНАРИ 

 
Член 1 

Народна банка на Република Македонија издава ко-
вани пари во апоени од 10 и 50 денари. 

 
Член 2 

Основните белези на кованите пари од 10 и 50 дена-
ри и пуштањето во оптек ќе се утврди со посебна одлу-
ка на Народна банка на Република Македонија. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од 

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

  
  О.бр.02-15/XI-2/2006                      Претседател 
30 ноември 2006 година    на Советот на Народна банка 

       Скопје                         на Република Македонија   
                                             Гувернер, 

                                              м-р Петар Гошев, с.р. 
__________  

2173. 
Врз основа на член  64 став 1 точка 14 од Законот за 

Народна банка на Република Македонија (“Службен вес-
ник на РМ” бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04 и 61/05), Советот 
на Народна банка на Република Македонија донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕ-
НАТА ТАРИФА  НА  НАДОМЕСТОЦИ ЗА  УСЛУГИ  

ШТО ГИ ВРШИ НАРОДНА БАНКА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Во Одлуката за единствената тарифа на надоме-

стоци за услуги што ги врши Народна банка на Репуб-
лика Македонија (“Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 2/05, 22/05 и 16/06) во глава V “Други ра-
боти”, точка 20 “Работи на чувар на имот на пензиски 
фондови” потточката 20 1 се менува и гласи: “Посреду-
вање во врска со трансакции со хартии од вредност, де-
позити и плаќања за друштва кои управуваат со пензи-
ски фондови”. 

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена 
од денот на објавувањето во “Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
  О.бр.02-15/XI-3/2006                        Претседател 
30 ноември 2006 година    на Советот на Народна банка                       

       Скопје                        на Република Македонија  
             Гувернер, 

       м-р Петар Гошев, с.р.   
__________ 

2174. 
Врз основа на член 68 став 2 од Законот за Народна 

банка на Република Македонија (“Службен весник на 
РМ” бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04 и 61/05) и член 40 став 1 
од Законот за девизно работење (“Службен весник на 
РМ” бр. 34/01, 49/01, 103/01, 54/02 и 51/03), гувернерот  
на Народна банка на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА НАРОДНА 
БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СО-
СТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ ЗА 
СТРАНСКА ВАЛУТА  НА ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ 

 
1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

начинот на известување на Народна банка на Републи-
ка Македонија за состојбата на средствата и обврските 
во странска валута на овластените банки (“Службен 
весник на РМ” бр. 83/02). 

2. Оваа одлука влегува во сила од 01.01.2007 година 
и ќе се објави во “Службен весник на Република Маке-
донија”. 

 
  О.бр.02-14/167/2006                              Гувернер, 
23 ноември 2006 година                м-р Петар Гошев,с.р.   

       Скопје  



Стр. 8 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 декември 2006 
 

                         ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
2175. 

Државната изборна комисија, врз основа на член 31 став 2 точка 10 и став 4 од 
Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2006), на седницата 
одржана на 17 ноември 2006 година ги пропиша следните обрасци: 



7 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 128 - Стр. 9 



Стр. 10 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 декември 2006 
 



7 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 128 - Стр. 11 



Стр. 12 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 декември 2006 
 



7 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 128 - Стр. 13 



Стр. 14 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 декември 2006 
 



7 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 128 - Стр. 15 



Стр. 16 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 декември 2006 
 



7 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 128 - Стр. 17 



Стр. 18 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 декември 2006 
 



7 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 128 - Стр. 19 



Стр. 20 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 декември 2006 
 



7 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 128 - Стр. 21 



Стр. 22 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 декември 2006 
 



7 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 128 - Стр. 23 



Стр. 24 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 декември 2006 
 



7 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 128 - Стр. 25 



Стр. 26 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 декември 2006 
 



7 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 128 - Стр. 27 



Стр. 28 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 декември 2006 
 



7 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 128 - Стр. 29 



Стр. 30 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 декември 2006 
 



7 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 128 - Стр. 31 



Стр. 32 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 декември 2006 
 



7 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 128 - Стр. 33 



Стр. 34 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 декември 2006 
 



7 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 128 - Стр. 35 



Стр. 36 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 декември 2006 
 



7 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 128 - Стр. 37 



Стр. 38 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 декември 2006 
 



7 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 128 - Стр. 39 



Стр. 40 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 декември 2006 
 



7 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 128 - Стр. 41 



Стр. 42 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 декември 2006 
 



7 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 128 - Стр. 43 



Стр. 44 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 декември 2006 
 



7 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 128 - Стр. 45 



Стр. 46 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 декември 2006 
 



7 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 128 - Стр. 47 



Стр. 48 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 декември 2006 
 



7 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 128 - Стр. 49 



Стр. 50 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 декември 2006 
 



7 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 128 - Стр. 51 



Стр. 52 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 декември 2006 
 



7 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 128 - Стр. 53 



Стр. 54 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 декември 2006 
 



7 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 128 - Стр. 55 



Стр. 56 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 декември 2006 
 



7 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 128 - Стр. 57 

 



Стр. 58 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 декември 2006 
 



7 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 128 - Стр. 59 



Стр. 60 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 декември 2006 
 



7 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 128 - Стр. 61 



Стр. 62 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 декември 2006 
 



7 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 128 - Стр. 63 



Стр. 64 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 декември 2006 
 



7 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 128 - Стр. 65 



Стр. 66 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 декември 2006 
 



7 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 128 - Стр. 67 



Стр. 68 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 декември 2006 
 



7 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 128 - Стр. 69 



Стр. 70 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 декември 2006 
 



7 декември 2006 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 128 - Стр. 71 



Стр. 72 - Бр. 128 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 декември 2006 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

 
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02 и 37/05), 
Министерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
Просечната месечна нето плата по работник за ме-

сец ноември 2006 година не може да изнесува помалку 
од утврдената на ниво на оддел и тоа:  

 
Оддел Назив на одделот Износ 

01 Земјоделство, лов и соодветни ус-
лужни активности 6.488 

02 Шумарство, искористување на 
шуми и соодветни услужни актив-
ности 7.968 

05 Улов на риба, одгледување на 
риби и услужни активности во ри-
барството 8.412 

10  Вадење на камен, јаглен и лигнит, 
вадење на тресет 6.897 

11 Вадење на сурова нафта и природен 
гас и услужни активности во произ-
водството на нафта и гас, освен ис-
тражувања 0 

12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 11.346 
14 Вадење на други руди и камен   10.725 
15 Производство на прехранбени про-

изводи и пијалаци 9.461 
16 Производство на тутунски произво-

ди и ферментација на тутун 7.587 
17 Производство на текстилни ткае-

нини 4.693 
18 Производство на облека; доработка 

и боење на крзно 3.512 
19 Штавење и доработка на кожа, про-

изводство на куфери, рачни торби, 
седла, сарачки производи и обувки 2.683 

20 Преработка на дрво, производи од 
дрво и плута, освен мебел, произ-
водство на предмети од слама и пле-
тарски материјал 5.424 

21 Производство на целулоза, хартија и 
производи од хартија 7.753 

22 Издавачка дејност, печатење и реп-
родукција на снимени медиуми 9.693 

23 Производство на кокс, деривати и 
нафта и нуклеарно гориво 13.471 

24 Производство на хемикалии и хеми-
ски производи 16.212 

25 Производство на производи од гума 
и производи од пластични маси 4.264 

26 Производство на производи од дру-
ги неметални минерали 

  
10.531 

27 Производство на основни метали 10.327 
28 Производство на метални производи 

во металопреработувачката фаза, ос-
вен машини и уреди 5.738 

29 Производство на машини и уреди, 
неспомнати на друго место 8.601 

30 Производство на канцелариски ма-
шини и компјутери 10.984 

31 Производство на електрични маши-
ни и апарати, неспомнати на друго 
место 7.006 

32 Производство на радио, телевизиска 
и комуникациона опрема и апарати 5.346 

33 Производство на прецизни медицин-
ски и оптички инструменти и часов-
ници 12.579 

34 Производство на моторни возила, 
приколки и полуприколки 5.981 

35 Производство на други сообраќајни 
средства 8.622 

36 Производство на мебел и други раз-
новидни производи, неспомнати на 
друго место 5.216 

37 Рециклажа 4.456 
40 Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 14.704 
41 Собирање, пречистување и дистри-

буција на вода 8.230 
45 Градежништво 6.733 
50 Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, про-
дажба на мало на моторни горива 10.938 

51 Трговија на големо и посредничка 
трговија, освен трговија со моторни 
возила и мотоцикли 10.867 

52 Трговија на мало, освен трговија со 
моторни возила и мотоцикли; поп-
равка на предмети за лична употре-
ба и за домаќинствата 6.194 

55 Хотели и ресторани 7.281 
60  Копнен сообраќај, цевоводен транс-

порт 7.738 
61  Воден сообраќај 0 
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62 Воздушен сообраќај  18.481 
63 Придружни и помошни активности 

во сообраќајот; активности на пат-
ничките агенции 12.806 

64 Поштенски активности и телекому-
никации 13.730 

65 Финансиско посредување, освен 
осигурување и пензиски фондови 16.798 

66 Осигурување, реосигурување, пен-
зиски фондови, освен задолжителна 
социјална заштита 19.630 

67 Помошни активности во финансис-
кото посредување  28.945 

70 Активности во врска со недвижен 
имот 11.181 

71 Изнајмување на машини и опрема 
без ракувач и изнајмување на пред-
мети за лична употреба и за дома-
ќинствата   5.938 

72 Компјутерски и сродни активности 10.194 
73 Истражување и развој 9.124 
74 Други деловни активности 8.012 
75 Јавна управа и одбрана; задолжител-

на социјална заштита 10.312 
80 Образование 8.130 
85 Здравство и социјална работа 8.008 
90 Отстранување на отпадни води и 

ѓубре, санитарни и слични актив-
ности 7.857 

91 Дејност на организации врз база на 
зачленување 11.938 

92 Рекреативни, спортски, културни и 
забавни активности 7.888 

93 Други услужни дејности 7.949 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 Дејност на домаќинставата како ра-
ботодавачи на домашен персонал 0 

96 Неиздиференцирани дејности на 
приватните домаќинства за произ-
водство на стоки за сопствени 
потреби 0 

97 Неиздиференцирани дејности на 
приватните домаќинства за извршу-
вање услуги за сопствени потреби 0 

99 Екстериторијални организации и 
тела 0 

 
Месечно даночно ослободување 2.966. 
 

                                                        Министер, 
                                         Љупчо Мешков, с.р. 

___________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
 

Врз основа на член 63 од Законот за данокот на до-
бивка - пречистен текст („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 27/06),  Државниот завод за стати-
стика го утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ 

НОЕМВРИ 2006 ГОДИНА 
 

Движењето на цените на мало во Република Маке-
донија во периодот јануари-ноември 2006 година во 
однос на просечните цени на мало во 2005 година изне-
сува 3,8%. 
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