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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1308. 

УКАЗ БР. 27 
14 август 2007 година 
 
Врз основа на член 18, став 1 точка 11 од Законот за 

одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 42/2001) и член 58 од Законот за служба во Армија-
та („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/02) 

 
СЕ УНАПРЕДУВА 
 
ВО ЧИН ГЕНЕРАЛ МАЈОР 
 
бригадниот генерал ДИМОВ Панче ЗОРАН  
ЕМБГ: 3004958450083 сега: Директор во Гене-

ралштабот на Армијата на Република Македонија. 
 
Овој указ да се изврши веднаш. 
 
   Бр. 07-647                                  Претседател 

14 август 2007 година            на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1309. 

УКАЗ БР. 28 
14 август 2007 година 
 
Врз основа на член 18, став 1 точка 11 од Законот за 

одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 42/2001) и член 58 од Законот за служба во Армија-
та („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/02) 

 
СЕ УНАПРЕДУВА 
 
ВО ЧИН ГЕНЕРАЛ МАЈОР 
 
бригадниот генерал ЛЕКОВСКИ Наум ЗОРАН  
ЕМБГ: 0209955434001 сега: Заменик на Коман-

датот на Здружената оперативна команда во Гене-
ралштабот на Армијата на Република Македонија. 

 
Овој указ да се изврши веднаш. 
 
   Бр. 07-648                                  Претседател 

14 август 2007 година            на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1310. 

УКАЗ БР. 9 
16 август 2007 година 
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија 
 
СЕ ОДЛИКУВА 
 
Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје 

– меѓународен семинар за македонски јазик, литера-
тура и култура 

 
со ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 
 
за исклучителен придонес во координирањето на 

активностите за што подобро презентирање на високо-
образовните и научните достигнувања од областа на 
македонистиката и за развојот на соработката со слави-
стичките центри во земјата и во странство. 

 
  Бр. 10-651                                  Претседател 

16 август 2007 година            на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

1311. 
УКАЗ БР. 10 
16 август 2007 година 
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија 
 
СЕ ОДЛИКУВА 
 
Академик Рина Павловна Усикова 
 
со МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 
 
за исклучителен придонес во афирмацијата и попула-

ризацијата на современиот македонски јазик, литература 
и култура во Руската Федерација и пошироко во светот. 

 
  Бр. 10-652                                  Претседател 

16 август 2007 година            на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1312. 

УКАЗ БР. 11 
16 август 2007 година 
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија 
 
СЕ ОДЛИКУВА 
 
Академик Иван Доровски 
 
со МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 
 
за исклучителен придонес во афирмацијата и попула-

ризацијата на современиот македонски јазик, литература 
и култура во Република Чешка и пошироко во светот. 

 
  Бр. 10-653                                  Претседател 

16 август 2007 година            на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1313. 

УКАЗ БР. 12 
16 август 2007 година 
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија 
 
СЕ ОДЛИКУВА 
 
Академик Хораст Лант 
 
со МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 
 
за исклучителен придонес во афирмацијата и попу-

ларизацијата на современиот македонски јазик, литера-
тура и култура во Соединетите Американски Држави и 
пошироко во светот. 

 
  Бр. 10-654                                  Претседател 

16 август 2007 година            на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1314. 

УКАЗ БР. 13 
16 август 2007 година 
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија 
 
СЕ ОДЛИКУВА 
 
Академик Нуло Миниси 
 
со МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 
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за исклучителен придонес во афирмацијата и попула-
ризацијата на современиот македонски јазик, литература 
и култура во Република Италија и пошироко во светот. 

 
  Бр. 10-655                                  Претседател 

16 август 2007 година            на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1315. 

УКАЗ БР. 14 
16 август 2007 година 
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија 
 
СЕ ОДЛИКУВА 
 
Академик Влоѓимјеж Пјанка  
 
со МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 
 
за исклучителен придонес во афирмацијата и попу-

ларизацијата на современиот македонски јазик, литера-
тура и култура во Република Полска и пошироко во 
светот. 

 
  Бр. 10-656                                  Претседател 

16 август 2007 година            на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
1316. 

УКАЗ БР. 15 
16 август 2007 година 
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија 
 
ПОСМРТНО СЕ ОДЛИКУВА 
 
Академик Франтишек Вацлав Мареш 
 
со МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 
 
за исклучителен придонес во афирмацијата и попу-

ларизацијата на современиот македонски јазик, литера-
тура и култура во Република Австрија и пошироко во 
светот. 

 
  Бр. 10-657                                  Претседател 

16 август 2007 година            на Република Македонија, 
     Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1317. 

Врз основа на Договорот за слободна трговија меѓу  
Република Македонија и Република Турција, Догово-
рот за слободна трговија меѓу Република Македонија и 
Украина, Договорот за слободна трговија меѓу Репуб-
лика Македонија и ЕФТА државите, Договорот за из-
менување и пристапување кон Централно-европскиот 
договор за слободна трговија меѓу Република Албани-
ја, Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Репуб-
лика Македонија, Република Молдова, Република Црна 
Гора, Република Србија и Времената административна 
мисија на Обединетите нации на Косово, во име на Ко-
сово, Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу 
Република Македонија и Европските заедници, Прото-
колот за пристапување на Република Македонија во 
Светската трговска организација и член 36 став 3 од 
Законот за Владата на Република Македонија (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 59/00, 12/03, 
55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 25.07.2007  година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ПРИ РАСПРЕДЕЛ-

БА НА СТОКИ ВО РАМКИТЕ НА ТАРИФНИ 
КВОТИ 

 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се определува начинот и постапката 
при распределбата на стоки во рамки на тарифни квоти 
за преференцијален увоз согласно Договорот за сло-
бодна трговија меѓу  Република Македонија и Републи-
ка Турција, Договорот за слободна трговија меѓу Ре-
публика Македонија и Украина, Договорот за слободна 
трговија меѓу Република Македонија и ЕФТА држави-
те, Договорот за изменување и пристапување кон Цен-
трално-европскиот договор за слободна трговија меѓу 
Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република 
Хрватска, Република Македонија, Република Молдова, 
Република Црна Гора, Република Србија и Времената 
административна мисија на Обединетите нации на Ко-
сово, во име на Косово, Спогодбата за стабилизација и 
асоцијација меѓу Република Македонија и Европските 
заедници и Протоколот за пристапување на Република 
Македонија во Светската трговска организација (во на-
тамошниот текст: стоки). 

 
Член 2 

При увозот на стоките од член 1 на оваа одлука 
плаќањето на увозните давачки се врши согласно дого-
ворите за слободна трговија, Спогодбата за стабилиза-
ција и асоцијација меѓу Република Македонија и 
Европските заедници и Протоколот за пристапување на 
Република Македонија во Светската трговска организа-
ција. 

 
Член 3 

При увозот на стоките од член 1 на оваа одлука ќе 
се користи принципот на распределба “прв дојден, прв 
корисник” (first come, first served), во согласност со 
склучениот договор за слободна трговија. 

  
Член 4 

Листите на стоки со квартално утврдени количини 
за кои се врши распределба се објавуваат во “Службен 
весник на Република Македонија” еднаш годишно од 
страна на Министерството за економија. 

Неискористените  количини на стоките на крајот на 
секој квартал се пренесуваат во првиот нареден квар-
тал како дополнување на утврдената количина на стоки 
од листата на стоки на  тарифни квоти. 

 
II. ПОСТАПКА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКИТЕ 
ПО ПРИНЦИПОТ ПРВ ДОЈДЕН, ПРВ КОРИСНИК 

 
Член 5 

Барањето за распределба на тарифни квоти се под-
несува според Образец за барање за распределување на 
тарифни квоти даден во прилог кој  е составен дел на 
оваа одлука,  во два примерока. 

Барањето од став 1 на овој член се пополнува од 
страна на увозникот или неговиот застапник и се пре-
дава во една од следниве Царински испостави: 

- Царинска испостава Скопје; 
- Царинска испостава Терминал увоз – Скопје; 
- Царинска испостава Железничка станица -Труба-

рево; 
- Царинска испостава Куманово; 
-Царинска испостава Железничка станица Гевгелија 

– Отсек за стоково царинење; 
- Царинска испостава Струмица; 
- Царинска испостава Битола; 
- Царинска испостава Штип; 
- Царинска испостава Струга, 
- Царинска испостава Делчево. 
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Барањето од став 1 на овој член се поднесува за се-
која поединечна регистрирана царинска декларација и 
за секоја  поединечна тарифна ознака. 

Царинската испостава кон која барањето е предаде-
но е должна веднаш да го испрати својот примерок од 
барањето по факс апарат кај одговорниот царински 
службеник во Царинската управа. 

Ќе се смета дека барањето од став 1 на овој член е 
прифатено од страна на царинските органи кога од 
факс апаратот ќе се добие потврда дека факс пораката е 
правилно испратена. 

 
Член 6 

Приемот на барањето од член 5 на оваа одлука во 
Царинската управа се врши непрекинато. 

Прифаќањето на барањето од член 5 на оваа одлука 
во Царинската управа се врши по ред што одговара на 
редот на нивното добивање (датум). 

Обработувањето на барањето од член 5 на оваа одлу-
ка во Царинската управа се врши секој работен ден (од 
понеделник до петок) до 15 часот истиот работен ден.  

 
Член 7 

Царинската управа по обработката на поднесените ба-
рања во 15 часот врши распределба на тарифните квоти. 

Сите поднесени барања во текот на еден календар-
ски ден подеднакво конкурираат за распределба на 
преостанатата тарифна квота. Ако вкупната количина 
на соодветна стока од барањата по поединечен ден ја 
надминува преостанатата тарифна квота, распределба-
та на тарифната квота се врши во сразмерни делови за 
секое поединечно барање во зависност од количината 
која што била барана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 8 
Распределената тарифна квота, Царинската управа 

ја потврдува на образецот од барањето поднесено во 
согласност со член 5 од оваа одлука. 

Одговорниот царински службеник во Царинската 
управа е должен истиот ден најдоцна до 16 часот да ги 
испрати дневните извештаи во секоја царинска испо-
става во која стоките треба увозно да се царинат  и на-
редниот ден по пошта да ги испрати сите потврди кои 
што се издадени во текот на работниот ден. 

 
Член 9 

За стоките кои се наоѓаат во транзитна постапка, кои 
биле привремено чувани или кои се наоѓале во постапка 
на царинско складирање во претходната календарска го-
дина може да се поднесе барање за распределување на 
тарифна квота за тековната календарска година. 

 
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

Член 10 
Со денот на отпочнување на примената на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за начинот и по-
стапката при распределба на стоките во рамките на ца-
ринските квоти  (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 29/03, 59/03, 76/03, 1/04  и 91/04). 

 
Член 11 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се применува од 01.09.2007 година. 

 
      Бр. 19-4480/1                     Заменик на претседателот 
25 јули 2007 година                 на Владата на Република 

   Скопје                                     Македонија, 
    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1318. 
Врз основа на член 9, став 1 од Законот за јавни па-

тишта („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 26/96, 40/99, 96/00, 29/02, 68/04 и 31/06) и член 36, 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 
12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 18.07.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАГИСТРАЛНИТЕ И 
РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Одлуката за утврдување на магистралните и 

регионалните патишта во Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/94, 
60/95, 41/96, 47/97, 107/00, 112/00, 26/01, 40/01, 49/01, 
72/01, 79/01, 81/01, 89/01, 36/04, 78/04, 87/04, 16/05, 
54/06, 124/06, 12/07 и 18/07), во точката 1 под Б) се вр-
ши следното изменување и дополнување: 

К1-Р-104 Врска со Р-104 – Коломот-мост с. Близан-
ско. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
       Бр. 19-657/7                 Претседател на Владата 
18 јули 2007 година               на Република Македонија, 
            Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
1319. 

Врз основа на член 45 став 6 од Законот за безбед-
ност во железничкиот сообраќај („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 40/07), министерот за 
здравство, во согласност со министерот за транспорт и 
врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА БАРАЊЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗДРАВ-
СТВЕНАТА СПОСОБНОСТ, НАЧИНОТ НА УТ-
ВРДУВАЊЕ, ПРОВЕРКИТЕ И РОКОВИТЕ ЗА РЕ-
ДОВЕН И ВОНРЕДЕН ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА  

ЖЕЛЕЗНИЧКИ РАБОТНИК 
   

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот на барањето за утврдување на 
здравствената способност, начинот на утврдување, 
проверките и роковите за редовен и вонреден здрав-
ствен преглед на железнички работник.   

 
Член 2 

Железничките работници во зависност од работите 
кои ги извршуваат треба да ги исполнат потребните 
здравствени барања и да бидат психофизички и телес-
но способен за вршење на работите од железничкиот 
сообраќај. 

 
Член 3 

Здравствената  спосбосност на железничките работ-
ниците се утврдува и се проверува со редовни и во-
нредни здравствени прегледи. 

 
Член 4 

На железничките работници им се вршат соодветни 
здравствени прегледи според следните категории: 

Прва категорија: 
1) машиноводач; 
2) отправник на возови; 
3) шеф на станица што дежура како отправник на 

возови; 
4) маневерист во ООСТ за сообраќај; 
5) возач на моторни пружни возила; 
6) возен диспечер на телекоманди. 
 
Втора категорија: 
1) машиноводач на маневра; 
2) помошник на машиноводач ложач; 
3) свртничар во ООЗТ за сообраќај; 
4) свртничар – блокар; 
5) ракувач на маневра; 
6) надзорен свртничар; 
7) водач на маневра; 
8) возоводач; 
9) прегледувач на коли; 
10) оперативен помошник на шеф на станица; 
11) чувар обиколувач. 
 
Трета категорија: 
1) надзорник на влечни возила; 
2) кондуктер; 
3) пописен возоводач; 
4) возен  диспечер; 
5) ракувач на колосечни кочници; 
6) контролор за безбедност на железничкиот соо-

браќај; 
7) инструктор на влеча; 
8) надзорник на прегледувачот на коли; 
9) чувар на косини, премини, мостови, тунели, бав-

ни возења и свртници на возење; 
10) ракувач на машини за пружни работи; 
11) водач на пружни работи; 
12) шеф на пружен отсек – пружна делница; 
13) електромеханичар на телекомуникации; 
14) електромеханичар на далечинско управување; 
15) електромеханичар на сигнално-сигурносни по-

стројки; 
16) ракувач  на телекомуникации; 
17) ракувач на сигнално-сигурносни постројки; 
18) шеф на делница на телекомуникации; 
19) електромеханичар  на контактна мрежа; 
20) електромеханичар на електровлечни  потстани-

ци; 
21) вклоничар на електровлечни потстаници; 
22) диспечер во центарот за далечинско управува-

ње; 
23) електродиспечер; 
24) шеф на делница на контактна мрежа; 
25) шеф на делница на лектровлечни потстаници; 
26) шеф  на делница за далечинско управување; 
27) шеф на електро-енергетски диспечерски центар; 
28) водач на работи за контактна мрежа; 
29) водач на работи за електровлечни потстаници; 
30) ракувач на електровлечни потстаници; 
31) свртничар во ООЗТ за влеча; 
32) маневрист во ООЗТ за влеча; 
33) шеф на станица; 
34) помошник на шеф на станица. 
 

II. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА 
СПОСОБНОСТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ РАБОТНИК 
 

Член 5 
Утврдувањето на здравствената способност на же-

лезнички работник се врши: 
1) пред засновањето на работниот однос, односно 

пред распоредувањето на железничкиот работник на 
соодветните работи од член 4 на овој правилник и 
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2) пред упатувањето на работникот на школување 
или стручно оспособување за вршење на соодветните 
работи од член 4 на овој правилник. 

Одредбите од став 1 на овој член се однесуваат и на 
работниците кои привремено се распоредуваат на соод-
ветните работи од член 4 на овој правилник. 

 
Член 6 

Утврдувањето на здравствената способност, однос-
но психофизичката и телесна способност за вршење на 
работните задачи од железничкиот сообраќај на желез-
ничките работници се врши со утврдување на општата 
здравствена способност и посебната здравствена спо-
собност со утврдување на психичките способности, со-
стојбата на сетилото за слух, состојбата на сетилото за 
вид и распознавање на бои. 

 
1. Утврдување на општата здравствена способност 

 
Член 7 

Утврдувањето на општата здравствена способност 
на железничкиот работник опфаќа: лична, фамилијар-
на, социјална и работна анамнеза на работникот: физи-
кален преглед; радиографија на белите дборови; лабо-
раториски анализи; утврдување на психолошки статус-
дијагностички тестови; специјалистички прегледи што 
се вршат во зависност од категоријата на работите 
утврдување на здравствената состојба и причините за 
упатување на здравствен преглед на железничкиот ра-
ботник, како и други прегледи што се потребни за до-
несување на правилна оцена за здравствената способ-
ност  на работникот, како и утврдување на контраидти-
кациите за работа на работите на кои железничкиот ра-
ботник непосредно учествува  во вршењето  на  желез-
ничкиот сообраќај во поглед на општата здравствена 
состојба кои се однесуваат на: 

а) психијатриски и невролошки состојби и заболу-
вања во кои влегуваат:  

1. душевни растројства и растројства во однесува-
њето (деменции и други органски душевни нарушува-
ња - Ф00-Ф09, шизофренија, шизотипни растројства и 
налудничави растројства -Ф20-Ф29, афективни рас-
тројства - Ф30-Ф39) зависно од видот, тераписките 
можности, текот на психозата, квалитетот и долготрај-
носта на ремисијата и од категоријата на работните за-
дачи кои што ги извршува работникот; 

2. невротски растројства (Ф40-Ф48) зависно од 
симптоматологијата, траењето и резистентноста на те-
рапија, од мотивацијата за работа и категоријата на ра-
ботните задачи што ги извршува; 

3. растројства на спиењето (нарколепсија и катапле-
ксија - Г47,4, психогени растројства на спиењето - Ф51); 

4. растројства на личноста (Ф60.0-Ф60.9) зависно 
од степенот на нарушување на однесувањето, социјал-
ното и работното функционирање и категоријата на ра-
ботните задачи кои што ги извршува. 

5. душевни растројства и растројства во однесува-
њетопредизвикани со употреба на психоактивни суп-
станци (Ф10-Ф19). 

6. душевна заостанатост (Ф70-Ф79). 
7. траума (С06-С09), воспалителни (Г00-Г09) и ва-

скуларни заболувања (И60-И69) на централниот нер-
вен систем со трајни последици, во зависнодт од степе-
нот на невролошките или психичките нарушувања. 

8. системски атрофии што примарно го зафаќаат 
централниот нервен систем (Г11-Г13), екстрапирамид-
ни заболувања и заболувања на движењата (Г20-Г26), 
демиелинизирачки болести на централниот нервен си-
стем (Г35-Г37), заболувања на нервни корени и нервни 
плексуси (Г54-Г59),полиневропатии и други заболува-
ња на периферниот нервен систем (Г60-Г64),  во завис-
ност од степенот на невролошките испади и текот на 
болеста. 

9. болести на невромускулната спојка и мускулни 
болести (Г70-Г73).  

10. епилепсија (Г40) и нејасни настапи на губиток 
на свест. Контраиндикација постои кога врз основа на 
хетероанамнестички податоци, неврофизиолошки ис-
питувања и клинички преглед се дијагностицира епи-
лепсија. 

11. хемиплегија, параплегија, тетраплегија и други 
паралитични синдроми -состојби кои што се стари и 
долготрајни, од непозната причина (Г81-Г83); 

б) психолошки состојби: пореметувања во кои вле-
гуваат: 

1 - интелектуална инсуфициенција, 
2 -промени на когнитивни функции (внимание, бр-

зина на перцепција, сфаќање на просторни односи). 
3 -намалени психомоторни способности (визуелно-

моторичка координација, време на реакција, координа-
ција на движења) 

4 - намалени психосензорни способности (време на 
реакција на светлосни и звучни сигнали) 

5 - емоционална нестабилност 
в) состојби и заболувања на срцето и крвните садо-

ви во кои влегуваат: 
1) вродени или стекнати срцеви маани  со пореме-

тен ритам е Ејекциона фракција помала од  60 % ; 
2) вродени и стекнати заболувања на големите крв-

ни садови со значајни хемодинамски промени; 
3) прележан инфаркт на миокардот; 
4) исхемична болест на срцето со ангинозни болки 

во мир и оптеретување, 
5) хипертонично срце, 
6) кардиомиопатија, 
7) белодробна хипертензија, со или без изразено бе-

лодробно срце 
8) констриктивни перикардитис,  
9) артериска хипертензија со вредност над 150 / 90 

ммХг (со терапија) и со знаци на оштетување на крвни-
те садови на мозокот, окото, срцето и бубрезите; 

10)  заболувања на срцето што можат да доведат до 
промена на ритамот и до синкопална состојба (компле-
тен срцев блок, АВ блок, блок на левата гранка на Хи-
совиот сноп, болест на синусниот чвор, преткоморни и 
коморни промени на ритамот пратени со тахикардија, 
коморни екстрасистоли, ЊПЊ синдром,  

11) имплантиран Пацемакер 
г) состојби и заболувања на респираторниот систем 

во кои влегуваат: 
1) хронична опструктивна и рестриктивна болест на 

белите дробови (среден и тежок степен на вентилатор-
на инсуфициенција) 

2) хронична респираторна инсуфициенција (ХРИ) ; 
3) бронхијална астма 
4) активна туберкулоза на белите дробови; 
5) неоплазми на белите дробови и плеврата 
д) заболувања на  дигестивниот и уринарниот си-

стем во кои влегуваат: 
1) рецидивирачка улкусна болест,Кронова болест, 

улцерозен колит 
2) заболувања на црниот дроб (Хроничен активен 

хепатит, компензирана и декомпензирана цироза и др. 
заболувања со тенденција кон инсуфициенција). 

3) заболувања на панкреас, (тешки форми на хрони-
чен панкреатит и пореметена гликорегулација) 

4) заболувања на бубрезите (Хронична бубрежна 
инсуфициенција, нефротски синдром со пртеинурија 
преку 3 гр. дневно, ренална гликозурија, тубулопатии, 
хроничен пиелонефрит, состојба после трансплантаци-
ја на бубрег, конгенитални малформации на везика 
уринарија и уретер) 
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ѓ) заболувања на ендокриниот систем во кои влегу-
ваат: 

1) дијабетес мелитус тип 1 и 2 под терапија ( спосо-
бен доколку нивото на гликемија се регулира со диета  
и доколку нема компликации на органот за вид, нервен 
систем, кардиоваскулерен систем, бубрези, со обавезна 
контрола, до следниот периодичен здравствен преглед, 
по потреба и вонреден преглед). 

2) диабетес инсипидус 
3) хипертиеодоза или хипотериозода од потешки 

форми - резистентни на терапија; 
4) хипер – или хипофункција на надбубрежна жлезда, 
5) Феохромоцитом,  
6) Неоплазми,  
е) состојби и заболувања на крвта и крвотворните 

органи во кои влегуваат: 
 мегалобластни анемии, некомпензирани анемии, 

тромбоцитопенија, хемофилија, спленектомија, хемо-
рагичен синдром 

ж) заболувања на кожа и поткожно ткиво во кои 
влегуваат: 

тешки форми на заболувања на кожата (контактен 
дерматит со дисиминација, неуродерматит со генерали-
зирани промен, генерализирана псоријаза, хронични 
булозни дерматози), 

з) состојби, заболувања и повреди на локомоторниот 
апарат, кои не  овозможуваат вршење на определени ра-
боти од значење за безбедноста на  железничкиот соо-
браќај (дегенеративни болести, артропатии, тумори, на-
малена функција на горни и долни екстремитети, недо-
статок на екстремитети, знатно скратување на екстреми-
тет поради вродени,стекнати или посттрауматски состој-
би, анкилоза на зглобови, реуматоиден артрит, хроничен 
остеомиелит, мускулна слабост,состојба после операција 
и вградување на имплантати, намалена функција на 
рбетниот столб од различна етиологија). 

Во поглед на оцената на психолошките способности 
на железничките работници, здравствениот прегледи ги 
опфаќа прегледите што се потребни заради оцена на ин-
телектуалните способности, психомоториката, особини-
те на личноста, памтењето, ментална брзина, брзината 
на изборна реакција и емоционалната стабилност. 

 
Член 8 

Во зависност од резултатите од општата здравстве-
на состојба  железничките работници се распоредуваат 
во здравствени групи: 

1) Прва здравствена група – ако нивната здравстве-
на состојба овозможува вршење на определени работи 
без опасност по безбедноста на железничкиот сообра-
ќај и ако не постојат контраиндикации пропишани со 
овој правилник. 

2) Втора здравствена група – ако нивните заболува-
ња, вклучувјаќи и контраиндикациите, не ги намалува-
ат функционалните способноти на организмот; како и 
работниците кај кои настанале промени во здравстве-
ната состојба поради стареење, ако тие не влијат врз 
здравствената способност на работникот која е од зна-
чење за безбедноста на железничкиот сообраќај. 

3) Трета здравствена група – ако е утврдено дека 
боледуват од заболувања, вклучувјаќи ги и контраин-
дикациите кои во поголем степен ги намалуваат функ-
ционалните способности на организмот, но битно не 
влијаат врз здравствената способност на работникот 
која е од значење за безбедноста на железничкиот соо-
браќај. 

 
2. Утврдување на посебната здравствена способност 

 
Член 9 

Утврдувањето на посебната здравствена способност 
на железничкиот работник опфаќа: утврдување на пси-
хичките способности, состојбата на сетилото за слух, 
состојбата на сетилото за вид и распознавање на бои, 

како и утврдување на контраидтикациите за работа на 
работите на кои железничкиот работник непосредно 
учествува  во вршењето  на  железничкиот сообраќај во 
поглед на посебната здравствена состојба кои се одне-
суваат на: 

а) Состојби и заболувања во оториноларингологија-
та во кои влегуваат: 

1) еднострано или двострано трајно оштетување на 
лабиринтот, со пореметување на рамнотежата и слухот; 

2) токсични, трауматски и други оштетувања на 
слухот и вестибуларниот апарат, 

3) еднострано или двострано хронично гнојно вос-
паление на средното уво со или бес мастоидитис; 

4) отосклероза; 
5) состојби после операции на средно и внатрешно 

уво, 
6) тешки форми на озена; 
7) полипоза на носните шуплини со или без поли-

поза на синусните шуплини; 
8) малигни заболувања на вратот, синусите, епифа-

ринксот, мезофаринксот и хипофаринксот; на ларин-
ксот, јазикот, штетната жлезда и плунковите жлезди; 

9) парализа на мекото непце, на фаринксот и ларин-
ксот, стеноза на езофагусот, на ларинксот и трахејата 
од било која етиологија; 

10) потешки растројства на говорот; 
б) Состојби и заболувања  на сетилото за вид во кои 

влегуваат: 
1) Птоза на горните очни капаци кои достигаат до 

половина на зениците; 
1) страбизам (хетеротропиа); 
2) пареза или парализа на очните мускули; 
3) нистагмус при поглед во право, 
4) посилни заматувања на рожницата; 
5) хиперметропиа поголема од ограничувањата спо-

ред здравствените групи, 
6) миопиа поголема од ограничувањата според 

здравствените групи, 
7) астигматизам поголем од ограничувањата според 

здравствените групи, 
8) глауком, примарен и секундарен; 
9) стеснување на видното поле повеќе од 20 степе-

ни во било кој меридијан 
10) објективен или апсолутен скотом, 
11) катаракта прогредиентна,  
12) афакија,  
13) аблација на ретината; 
14) болести на ретината  и хориоидеата, кои се пра-

тени со намалена функција на видот со склоност кон 
рецидиви, 

15) болести на очниот нерв, 
16) нераспознавање на бои. 
17) анизометропиа - мешовит астигматизам над 2,0 д; 
18) анофталмус ( монокул); 
19) пореметувања на адаптација на темно. 
Во зависност од резултатите утврдени со преглед 

на сетилото за слух железничките работници се распо-
редуваат во здравствени групи: 

1) Прва здравствена  група –  ако за слух испитан со 
тонална лиминарна аудиометрија не е утврдена поголе-
ма загуба на слухот на секое уво од 20 дб за фреквен-
ции од 500, 1000 и 2000 Хз, поголема загуба на слухот 
на секое уво посебно од 25 дб за фреквенција од 8000 
Хз кој кои не постојат  растројства на вестибуларисот; 

2) Втора здравствена група – ако за слух испитан со 
тонална лиминарна аудиометрија не е утврдена поголе-
ма загуба на слухот на секое уво посебно од 35 дб за 
фреквенции од 500, 1000 и 2000 Хз, или поголема загу-
ба на слухот на секое уво посебно од 60 дб за фреквен-
ција од 4000 Хз и кај кои не постојат растројства на  ве-
стибуларистот; 

3) Трета здравствена група – ако за слух испитан со 
тонална лиминарна аудиометрија  не е утврдена загуба 
на слухот на секое уво посебно, од 40 дБ за фреквенции-
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те од 500 и 1000 Хз, за фреквенцијата 2000 Хз 45 дБ, а за 
фрекфенција од 4000 Хз 90 дБ, двострана загуба на слу-
хот по меѓународните таблици, по Фоњлер Сабине до 50 
% и кај кои постои уредна функција на рамнотежата.  

По исклучок од одредбата на точка 3 од став 2 на 
овој член, работникот може, зависно од работното 
искуство и работите на кои работи, да се распореди во 
втора здравствена група ако има загуба на слухот пого-
лема од 10 дб од нормативите од точка 2 на став 2 на 
овој член, со тоа што тоа наголемување да се однесува 
само на една фреквенција. 

 
Член 10 

Во зависност од резултатите утврдени со преглед 
на сетилото за вид и распознавање на бои железнички-
те работници се распоредуваат во  здравствени групи: 

1) Прва здравствена група – ако е утврдена острина 
на видот на секое око посебно најмалку 0.8 без корек-
ција, кај кои способноста за распознавање на бои е нор-
мална и кај кои постои бинокуларен вид, (да постои ор-
тофорија или хетерофорија, нормална подвижност на 
булбусите и добар стерео вид) адаптабилност на тем-
нина, нормално видно поле и нормален интраокуларен 
притисок; 

2) Втора здравствена група – ако е утврдена остри-
на на видот на секое око посебно 0,5 без корекција, со 
тоа што е можно да се изврши корекција на секое око 
посебно до 0,8 при што јачината на стаклата да не биде 
поголема од ± 3,0 дспх, односно  ± 1,0 дцѕл;  кај  кои 
способноста за распознавање на бои  утврдена со ано-
малоскоп според Нагел се движи  во границите на  ано-
малниот квоциент ( во натамошниот текст: АЉ) од 0,5 
до 10,0 и кај кои постои бинокуларен вид(да постои ор-
тофорија или хетерофорија, нормална подвижност на 
булбусите и добар стереоскопски вид), нормално видно 
поле и нормален интрокуларен притисок; 

3) Трета група – ако е утврдена острина на видот  
на окото на кое подобро гледа 0,5, а на окото на кое 
гледа послабо 0,3 без корекција, со тоа што  да е можно 
да се изврши корекција на секо око посебно до 0,7, при 
што јачината на  стаклата или на контактните леќи да 
не биде поголема од ±4,0 дспх, односно од ±2,0 дцѕл; 
кај кои постои бинокуларен вид(да постои ортофорија 
или хетерофорија, нормална подвижност на булбусите 
и добар стереоскопски вид), нормално видно поле и 
нормален интраокуларен притисок и кои во поглед на 
распозавањето  на бои  не се анопи. 

 
Член 11 

Утврдувањето на способноста за распознавање на 
бои се врши според методата Исхихара или Стиллнг. 
Во нејасни случаи утврдувањето на способноста на 
распознавање на бои се врши и според методата 
Фарбсњиртг Д-15 или со аномалоксопија, при што како 
нормални се сметаат вредностите АЉ од 0,7 до 1,3.  

Утврдувањето на способноста за адаптација на тем-
нина се врши со скотоптикометар според Хеинсиус  
или со некој друг инструмент за испитување на при-
марна адаптација. 

 
Член 12 

Железничкиот работник кој врши работи од прва 
категорија  во поглед на општата здравствена состојба, 
состојбата на сетилото за слух и состојбата на сетилото 
за вид со распознавање на бои, треба да ги исполнува 
условите од првата здравствена група од член 10 од 
овој правилник. 

 
Член 13 

Железничкиот работник кој врши работи од втора ка-
тегорија, при  здравствениот преглед треба во поглeд на: 

1) општата здравствена состојба да ги исполнува 
условите од првата здравствена група; 

2) состојбата на сетилото за слух да ги исполнува 
условите од втората здравствена група; 

3) состојбата на сетилото за вид со распознавање на 
бои да ги исполнува условите од првата здравствена 
група.  

 
Член 14 

Железничкиот работник кој врши работи од третата 
категорија треба во поглед на општата здравствена со-
стојба, состојбата на сетилото за слух и состојбата на се-
тилото за вид со распознавањето на бои да ги исполнува 
здравствените услови од втората здравствена група. 

 
III. ПРОВЕРКИ И РОКОВИ ЗА РЕДОВЕН И ВОНРЕ-

ДЕН ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД 
 

Член 15 
Проверување на здравствената способност по пат 

на редовни  здравствени  прегледи на железничките ра-
ботници од член 4 од овој правилник што работат на 
работи од прва категорија се врши на секои дванаесет 
месеци, на работниците што работат на работи од вто-
ра категорија – на секои осумнаесет месеци, а на работ-
ниците што работат на работи од трета категорија – на 
секои дваесетичетири месеци. 

 
Член 16 

Проверување на здравствената способност на же-
лезничките работници со вонредни здравствени прег-
леди се врши пред истекот на роковите од член 15 од 
овој правилник, и тоа во следните случаи: 

1) пред распоредувањето на работи за кои се бара 
повисока здравствена група од групата што е пропиша-
на за работите што работникот ги вршел дотогаш; 

2) по секоја привремена неспособност за работа по-
ради  болест или  повреда  која траела подолго од шее-
сет дена; 

3) ако постои  основано сомневање во земање на ал-
кохол, опојни дроги и психоактивни лекови; 

4) кај отежната професионална адаптација на работ-
никот кон работата; 

5) по потешка повреда на работникот; 
6) по секој несреќен случај што работникот го пре-

дизвикал со своја вина; 
7) ако прекинот на работата на работникот на  рабо-

тите од член 4 од овој правилник траел подолго од 
шест месеци непрекинато; 

8) на лично барање од работникот; 
9) ако основано се посомнева дека работникот не ги 

исполнува посебните здравствени услови за вршење на 
определени работи. 

10) по барање на докторот кој врши оценка на ра-
ботната способност или лица овластени од орган над-
лежен за контрола на железничкиот сообраќај, 

11) по барање на лекар или лекарска комисија за 
оценка на привремена неспособност за работа, 

12) по барање на социјален работник. 
 

Член 17 
Железничката транспортна организација која го 

упатува работникот на здравствен преглед  до овласте-
ната здравствена установа која ќе го врши прегледот ги 
доставува и потребните податоци за видот на работите, 
условите и процесот на работата на работите што ќе ги 
врши, односно што ги врши работникот чиј здравствен 
преглед се бара. 

 
Член 18 

Железничката транспортна организација  го  изве-
стува  железничкиот работник за редовниот здравствен 
преглед најмалку  триесет дена пред истекот на роко-
вите утврдени во член 15 од овој  правилник. 
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Член 19 
На редовен или вонреден здравствен преглед не мо-

же да се упати железнички работник ако привремено е 
неспособен за работа, додека трае таа неспособност. 

На железничкиот работник кој се упатува на редо-
вен или вонреден здравствен преглед треба да му се 
обезбди најмалку дванаесет часови одмор пред почето-
кот на прегледот. 

 
Член 20 

Прегледите заради утврдување на здравствената 
способност на железничкиот работник се вршат без 
прекини, до завршувањето на здравствениот преглед. 

 
Член 21 

За резултатот од прегледот и оцената за здравстве-
ната способност, овластената здравствена установа 
писмено ја известува железничката транспортна орга-
низација која го упатила работникот на преглед. 

Ако при здравствениот преглед се утврди дека ра-
ботникот не ги исполнува пропишаните здравствнени 
услови, овластената здравствена установа  веднаш  ја 
известува железничката транспортна организација која 
го упатила работникот на преглед. 

 
Член 22 

Во оценката на здравствената способност на работ-
никот, овластената  здравствена установа назначува да-
ли со извршениот здравствен преглед е утврдено дека 
железничкиот работникот е здравствено способен за вр-
шење на определени работи во железничкиот сообраќај. 

Ако со здравствениот преглед се утврди дека жалез-
ничкиот работник не ги исполнува здравствените услови 
пропишани со овој правилник, во оцената за здравстве-
ната способност ќе се наведе дали трајно или привреме-
но е неспособен за вршење на определени работи. 

 
Член 23 

Врз основа на резултатите од извршениот преглед и 
другата расположива медицинска документација овла-
стената здравствена установа која го вршела здравстве-
ниот преглед дава оцена за исполнувањето на здрав-
ствените услови, односно за здравствената способност 
на железничкиот работник за вршење на работите од 
член 4 од овој правилник и ја внесува на извештај кој 
содржи: име, име на еден од родителите и презиме, да-
та на раѓање, занимање, стручна подготовка и работно-
то место на железничкиот работник, видот на изврше-
ниот здравствен преглед(редовен/вонреден/), резултати 
од извршениот општ и посебен здравствен преглед со 
шифра на болеста и дијагноза и оценка за здравствена-
та состојба како и потпис на овластеното лице и округ-
лиот печат на овластената здравствена установа. 

 
IV. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БА-
РАЊЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 

СПОСОБНОСТ 
 

Член 24 
Упатувањето на железничките работници на редов-

ни и вонредни здравствени прегледи заради утврдува-
ње на здравствената способност  го врши железничката 
транспортна организација во која се извршуваат рабо-
тите од член 4 од овој правилник со барање на Образец 
бр. 1 кој е даден во прилог и е составен дел на овој пра-
вилник.  

Барањето има правоаголна форма во големина од 
21х15 см, има една страна, во чиј горен лев агол има 
место за штембил на транспортната организација. 

Во средина на барањето со големи букви стои: "Ба-
рање за утврдување на здравствената способност на 
железнички работник", под него место за податоци на 
железничкиот работникот: име, име на еден од родите-
лите и презиме и работно место, на каков преглед се 

упатува (редовен/вонреден/) и рок до кога треба да се 
изврши прегледот, а на долниот десен агол стои место 
за потпис на овластениот работник и округлиот печат 
на транспортната организација.  

 
V.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 25 

Редовните и вонредните здравствени прегледи на 
железничките работници кои се започнати пред денот 
на влегувањето во сила на овој правилник ќе се довр-
шат на начинот утврден со Правилникот за посебните 
единствени и заеднички здравствени и психолошки  ус-
лови за работниците кои непосредно учествуваат  во 
вршењето на железничкиот сообраќај („Службен глас-
ник на ЗЈЖ" бр.6-7/74). 

 
Член 26 

Роковите од член 15 од овој правилник се сметаат 
од денот кога е извршен последниот здравствен прег-
лед на железничките работници врз основа на прописи-
те што се во сила до денот на влегувањето во сила на 
овој правилник. 

 
Член 27 

Редовните здравствени прегледи на железничките 
работници кои работат на работи кои до денот на вле-
гувањето во сила на овој правилник не биле утврдени 
како работи на кои работниците непосредно учествува-
ат во вршењето на железничкиот сообраќај, ќе се извр-
шат во рок од една година од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

 
 

Член 28 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да се применува Правилникот за посебните 
единствени и заеднички здравствени и психолошки  ус-
лови за работниците кои непосредно учествуваат  во 
вршењето на железничкиот сообраќај („Службен глас-
ник на ЗЈЖ" бр.6-7/74). 

 
Член 29 

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

 
   Бр. 10-9106/2 
20 јули 2007 година 
          Скопје 
 
Министер за транспорт             Министер за здравство, 

        и врски,                         
Миле Јанакиески, с.р.             д-р Имер Селмани, с.р. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место за штембил 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
 
Во Дозволата за вршење на финансиски лизинг бр. 

11–10691/3 од 11 април 2007 година, објавена во 
„Службен весник на Република Македонија“ бр.50/07 
од 20 април 2007 година, е направена грешка, поради 
што се дава следнава 

 
И С П Р А В К А 

НА ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА ФИНАНСИСКИ  
ЛИЗИНГ БР. 11-10691/3 ОД 11 АПРИЛ 2007 ГОДИНА 

 
Во точката 1 во првиот ред наместо „Друштво за 

финансиски лизинг“ треба да стои: „Друштво за фи-
нансиски услуги“. 

 
     Бр. 11-10691/11 
10 август 2007 година                       Министер, 

      Скопје                          д-р Трајко Славески, с.р. 
___________ 

 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1320. 
Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005 и 25/2007), Комисијата за хартии од вред-
ност, на седницата одржана на ден 8.08.2007 година го 
донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР 
 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Мето-

дија Динев, роден на ден 11.06.1979 во Скопје со ЕМБГ 
1106979450091. 

2. Дозволата за работење на брокер на Методија 
Динев се дава за период од пет години од денот на из-
давањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Методија 
Динев престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
     Бр. 07-1995/5           Комисија за хартии од вредност 
8 август 2007 година                   Претседател, 

      Скопје                проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
___________ 

 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1321. 
Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енер-

гетика (“Службен весник на РМ” бр. 63/06 и 36/07), член 
28 од Законот за акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 
32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), 
член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност 
(“Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 
8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина 
(“Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 20.08.2007 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

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

 
а) Моторни бензини              ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)                       до 26,276 
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)        до 26,355 
- ЕУРОСУПЕР - 95            до 26,435 
- ЕУРОСУПЕР – 98            до 27,473 
   
б) Дизел гориво               ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)               до 28,340 
- Д-Е III                до 28,972    
 
в) Масло за горење                ден/лит                             
- екстра лесно (ЕЛ)            до 29,047 
   
г) Мазут                                           ден/кг 
- М-1 (М)                до 19,129 
- М-2                 до 19,108 
 

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

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

 
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 
  
а) Моторни бензини          ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)         до 65,00 
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)     до 61,50 
- ЕУРОСУПЕР – 95         до 62,00 
- ЕУРОСУПЕР – 98         до 63,00 
 
б) Дизел гориво           ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)            до 52,50 
- Д-Е III             до 53,00 
 
в) Масло за горење           ден/лит                             
- екстра лесно (ЕЛ)         до 42,50 
 
г) Мазут              ден/кг 
- М-1 (М)           до 23,221 
- М-2            до 23,196 
   
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

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

(2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(4 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

МБ-96 (ПРЕМИУМ)    64,50 64,00 63,50 
БМБ-91 (БЕЗОЛО-
ВЕН РЕГУЛАР) 61,00 60,50 60,00 
ЕУРОСУПЕР - 95 61,50 61,00 60,50 
ЕУРОСУПЕР - 98 62,50 62,00 61,50 
Д - ДИЗЕЛ 52,00 51,50 51,00 
Д-Е III 52,50 52,00 51,50 
 Е Л   - ЕКСТРА 
ЛЕСНО  42,00 41,50 41,00 

 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

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

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

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

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

 
Член 3 

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

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

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

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

 
а) Моторни бензини           ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)            24,959 
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)             21,984 
- ЕУРОСУПЕР – 95            22,327 
- ЕУРОСУПЕР – 98            22,136 

б) Дизел гориво            ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)               12,422 
- Д-Е III                12,213 
 
в) Масло за горење                ден/лит                             
- екстра лесно (ЕЛ)                   3,230 
 
г) Мазут                     ден/кг 
- М-1 (М)                      0,100 
- М-2                      0,100 
  

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 

2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој по-
одделен нафтен дериват од секоја  ценовна група изне-
суваат: 

 

НАФТЕН  
ДЕРИВАТ 

Ед. 
мерка 

(1 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 

(2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 

(3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ)

 
(4 ГРУПА 
НА ЦЕНИ)

 
МБ - 96 (ПРЕ-
МИУМ)       

ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 

БМБ - 91  
(БЕЗОЛОВЕН  
РЕГУЛАР) 

ден/лит 3,200 
 

2,776 
 

2,353 
 

1,929 

ЕУРОСУПЕР - 95 ден/лит 3,200 
 

2,776 
 

2,353 
 

1,929 

ЕУРОСУПЕР - 98 ден/лит 3,200 
 

2,776 
 

2,353 
 

1,929 
Д - ДИЗЕЛ ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 
Д-Е III                      ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 
Е Л   - ЕКСТРА 
ЛЕСНО 

ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 

МАЗУТ М - 1 ден/кг 0,400 0,400 0,400 0,400 
МАЗУТ М - 2 ден/кг 0,400 0,400 0,400 0,400 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот  на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 21.08.2007 година. 

 
      Бр. 02-1263/1             Претседател, 
20 август 2007 година              Славе Ивановски, с.р. 

     Скопје 
_______________________________________________ 

 
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 

КОНКУРЕНЦИЈАТА 
170. 

Врз основа на член 20 став 1 точка 2 и член 26 од 
Законот за заштита на конкуренцијата (“Службен вес-
ник на Република Македонија„ бр.04/05, 70/06 и 22/07) 
и член 205 од Законот за општата управна постапка 
(“Службен весник на Република Македонија„ бр. 
38/05), а постапувајќи по известувањето за концентра-
ција поднесено од друштвото КБЦ Секјуритис НВ од 
Брисел, Белгија, преку адвокатско друштво Кнезовиќ и 
соработници од Скопје, Комисијата за заштита на кон-
куренцијата на седница одржана на ден  06.08.2007 го-
дина, го донесе следното  
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Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу 

друштвото КБЦ Секјуритис НВ, со седиште на Хава-
енлаан 12, Б-1080 Брисел, Белгија и Сензал Скопје 
АД Скопје, со седиште на Ул. Македонија бр. 11/1-2 
Скопје, Република Македонија, кој е 45% во сопс-
твеност на Сензал АД Белград, со седиште на ул. 
Цинцар Јанков бр. 3 Белград, Република Србија, по 
основ на купување на 100 % од акциите на Сензал 
АД Белград од страна на КБЦ Секјуритис НВ, преку 
договор склучен помеѓу Сензал АД Белград и КБЦ 
Секјуритис НВ, при што иако потпаѓа под одредбите 
од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да 
има за последица значително спречување, ограничу-
вање или нарушување на ефективната конкуренција 
на пазарот или на негов суштински дел, особено ка-
ко резултат на создавање или зајакнување на доми-
нантната позиција на учесниците и е во согласност 
со одредбите на Законот.  

2. Се задолжува подносителот на известувањето 
за концентрација да плати административна такса 
за известување за концентрација во износ од  
6.000,оо ден. и за решението во износ од 30.000,оо 
ден., по тарифен број 28-а од Законот за админи-
стративни такси (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 
19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Ре-
публика Македонија бр. 100000000063095, уплатна 
сметка 84017903161, приходна шифра и програма 
72231300 и при подигнување на решението да до-
стави доказ за извршена уплата на административ-
ните такси. 

 
       Бр. 07-337/3 
6 август 2007 година                      Претседател, 

      Скопје                          Чедомир Краљевски, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

171. 
Врз основа на член 20 став 1 точка 2 и член 26 од 

Законот за заштита на  конкуренцијата (“Службен вес-
ник на Република Македонија„ бр.04/05, 70/06 и 
бр.22/07) и член 205 од Законот за општата управна по-
стапка (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/05), а постапувајќи по известувањето за концен-
трација поднесено од претпријатиeто Milestone ehf. 
Sudurlandsbraut 12, 108, Reykjavik, Iceland, Комисијата 
за заштита на конкуренцијата на седница одржана на 
ден  06.08.2007 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу прет-

пријатијата Milestone ehf. Регистрирана фирма од Ис-
ланд со деловно седиште на адреса - Sudurlandsbraut 
12, 108, Reykjavik, Iceland  и Комерцијално Инвестици-
она Банка АД Куманово со деловно седиште на пло-
штад Нова Југославија бб – Куманово, Република Ма-
кедонија по основ на купување на акции, иако потпаѓа 
под одредбите од Законот за заштита на конкуренција-
та, нема да има за последица значително спречување, 
ограничување или нарушување на ефективната конку-
ренција на пазарот или на негов суштински дел, особе-
но како резултат на создавање или зајакнување на до-
минантната позиција на учесниците и е во согласност 
со одредбите на Законот. 

2. Се задолжува подносителот на известувањето за 
концентрација да плати административна такса за изве-
стување за концентрација во износ од  6.000,оо ден. и 
за решението во износ од 30.000,оо ден., по тарифен 
број 28-а од Законот за административни такси 
(“Службен Весник на РМ“ бр. 17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 
24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Ре-
публика Македонија бр. 100000000063095, уплатна 
сметка 84017903161, приходна шифра и програма 
72231300 и при подигнување на решението да достави 
доказ за извршена уплата на административните такси. 

 
        Бр. 07-342/3 
6 август 2007 година                      Претседател, 

      Скопје                          Чедомир Краљевски, с.р. 
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