
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Стр.
956. Одлука за испраќање на припадник 

на Армијата на Република Македони-
ја за учество во мировна операција на 
Европската унија во Босна и Херцего-
вина ЕУФОР,  Алтеа............................. 2

957. Одлука за испраќање на единици на 
Армијата на Република Македонија за 
учество во мировна операција во 
Авганистан............................................. 2

958. Уредба за обврската за давање прио-
ритет за задоволување на потребите 
на Армијата, органите на државната 
власт, републичките сили за заштита 
и спасување, трговските друштва, јав-
ните претпријатија, установи и служ-
би од посебно значење за одбраната 
во воена состојба, од страна на јавни-
те претпријатија и трговските друш-
тва од областа на енергетиката, соо-
браќајот, врските, комуналните дејно-
сти и градежништвото.......................... 2

959. Уредба за применување на регулативи-
те на Комисијата на европските заедни-
ци за распоредување на одредени стоки  
во Комбинираната номенклатура............ 3

960. Правилник за формата и содржината 
на образецот на поканата за наплата 
на глоба во мандатна постапка и за 
формата и содржината на образецот 
на платниот налог за наплата на глоба 
со платен налог..................................... 14

961. Правилник за носењето и времето на 
траење на униформата на полицијата.. 16

962. Правилник за начинот на избор на 
полициски службеник кој се упатува 
на работа во странство.......................... 19

 Стр.
963. Правилник за техничките услови 

што производителот на предмети од 
скапоцени метали треба да ги испол-
ни за добивање на знак за производи-
тел……………………………………… 20

964. Правилник за образецот на легити-
мацијата на овластените работници 
кои вршат надзор над исправноста и 
жигосаноста на предметите од скапо-
цени метали и за начинот на издавање  
на легитимација………………………. 21

965. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за формата и содржината на 
барањето за добивање на дозвола за 
преработка, третман и/или за склади-
рање на отпад, формата и содржината 
на дозволата како и минималните тех-
нички услови за вршење на дејноста 
преработка, третман и/или складира-
ње на отпад……………………………. 23

 Нотарска комора на РМ 
124. Правилник за нотарска тарифа…...... 23
 Дирекција за заштита и спасување 
125. Измени и дополнувања на Правил-

никот за начинот на одредување на 
местата на кои задолжително треба да 
се наоѓаат уредите и инсталациите за 
заштита од пожари, другата против-
пожарна опрема, средствата за гасне-
ње на пожари и противпожарните 
апарати, нивното одржување во исп-
равна состојба, посебното обележува-
ње и достапноста за употреба („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 74/06)………... 27

Број 76        Год. LXIII Понеделник, 18 јуни 2007   Цена на овој број е 150 денари

www.slvesnik.com.mk  contact@slvesnik.com.mk

С О Д Р Ж И Н А



Стр. 2 - Бр. 76 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 18 јуни 2007 
 

 Стр.
 Агенција за супервизија на 

капитално финансирано пензиско 
осигурување 

126. Правилник за измена и дополнување 
на Правилникот за надоместоци…….. 28

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

956. 
Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2001, 5/2003 и 58/2006), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 2007 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО 
МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИ-
ЈА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ЕУФОР,  АЛТЕА 

 
1. За учество во мировната операција на Европската 

унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР, Алтеа, се ис-
праќа еден припадник на Армијата на Република Маке-
донија (во натамошниот текст: Армијата), правен со-
ветник-офицер, во Командата на ЕУФОР во Сараево. 

2. Припадникот на Армијата од точката 1 на оваа 
одлука, се испраќа за период од шест месеца, сметано 
од средината на јуни 2007 година. 

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместува-
ње, исхрана и итна медицинска заштита на припадни-
кот на Армијата од точката 1 на оваа одлука, ги обезбе-
дува Република Македонија. 

4. Подготовките и организацијата за учеството во 
мировната операција ќе ги изврши Министерството за 
одбрана. 

5. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација, Владата на Република Македонија поднесува 
извештај пред Собранието на Република Македонија. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр. 07-2773/1                     Претседател 
14 јуни 2007 година         на Собранието на Република 
          Скопје                       Македонија, 
                               Љубиша Георгиевски, с.р. 

___________ 
957. 

Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2001, 5/2003 и 58/2006), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 2007 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦИ НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО 

МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА ВО АВГАНИСТАН 
 
1. За учество во состав на Меѓународните сили за 

безбедносна поддршка на Авганистан – ИСАФ, се ис-
праќаат единици на Армијата на Република Македони-
ја, и тоа: 

- една механизирана пешадиска чета во состав од 
сто дваесет и седум припадници на постојаниот состав 
на Армијата на Република Македонија, и тоа: осум 
офицери, дваесет и двајца подофицери и деведесет и 
седум професионални војници и 
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- тројца офицери за работи во мултинационалната 
команда на ИСАФ во Кабул, за период од шест месеца, 
сметано од јули 2007 година, во состав на британскиот 
контингент. 

2. Финансиските трошоци за транспорт на контин-
гентот во мировната операција од точката 1 на оваа од-
лука, ги обезбедува Обединетото Кралство на Велика 
Британија, а другите трошоци ги обезбедува Република 
Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
мировната операција ќе ги изврши Министерството за 
одбрана. 

4. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација, Владата на Република Македонија поднесува 
извештај пред Собранието на Република Македонија. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр. 07-2774/1                         Претседател 
14 јуни 2007 година           на Собранието на Република 
          Скопје                          Македонија, 
                                Љубиша Георгиевски, с.р. 

___________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
958. 

Врз основа на член 95, став 2 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 
5/03 и 58/06), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 29.05.2007 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ОБВРСКАТА ЗА ДАВАЊЕ ПРИОРИТЕТ ЗА ЗА-
ДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ НА АРМИЈАТА, 
ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА ВЛАСТ, РЕПУБЛИЧ-
КИТЕ СИЛИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ, ТР-
ГОВСКИТЕ ДРУШТВА, ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИ-
ЈА, УСТАНОВИ И СЛУЖБИ ОД ПОСЕБНО ЗНАЧЕ-
ЊЕ ЗА ОДБРАНАТА ВО ВОЕНА СОСТОЈБА, ОД 
СТРАНА НА ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ТРГОВ-
СКИТЕ ДРУШТВА ОД ОБЛАСТА НА ЕНЕРГЕТИКА-
ТА, СООБРАЌАЈОТ, ВРСКИТЕ, КОМУНАЛНИТЕ  

ДЕЈНОСТИ И ГРАДЕЖНИШТВОТО 
 

Член 1 
Со оваа уредба се определува обврската за давање 

приоритет за задоволување на потребите на Армијата, 
органите на државната власт, републичките сили за за-
штита и спасување, трговските друштва, јавните прет-
пријатија, установи и служби од посебно значење за 
одбраната (во натамошниот текст: субјекти) во воена 
состојба, од страна на јавните претпријатија и тргов-
ските друштва од областа на енергетиката, сообраќајот, 
врските, комуналните дејности и градежништвото. 

 
Член 2 

Јавните претпријатија и трговските друштва од об-
ласта на енергетиката, сообраќајот, врските, комунал-
ните дејности и градежништвото на барање на субје-
ктите од член 1 на оваа уредба во воена состојба, имаат 
обврска да даваат приоритет за задоволување на потре-
бите по следниот редослед и тоа на: 
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1. Армијата на Република Македонија,  
2. Републичките сили за заштита и спасување, 
3. Органите на државната власт, 
4. Јавните установи и служби од областа на преду-

чилишното, основното, средното и високото образова-
ние, науката и културата, 

5. Јавните претпријатија и  
6. Трговските друштва. 
 

Член 3 
Потребите од областа на енергетиката, сообраќајот, 

врските, комуналните дејности и градежништвото во 
воена состојба кои се составен дел на документите од 
планот за одбрана, се определуваат од страна на субје-
ктите од член 1 на оваа уредба и истите, освен Армија-
та на Република Македонија  ги доставуваат до Мини-
стерството за одбрана. 

 
Член 4 

Јавните претпријатија и трговските друштва од об-
ласта на енергетиката, сообраќајот, врските, комунал-
ните дејности и градежништвото, потребните финанси-
ски средства за давање приоритет за задоволување на 
потребите на субјектите од член 1 на оваа уредба во во-
ена состојба, ги определуваат за секој субјект посебно, 
во зависност од искажаните потреби на субјектите и 
истите ги доставуваат до Министерството за одбрана. 

 
Член 5 

Доколку јавните претпријатија и трговски друштва од 
областа на енергетиката, сообраќајот, врските, комунал-
ните дејности и градежништвото, од објективни причини 
не се во состојба да дадат приоритет на задоволување на 
потребите на субјектите од член 1 на оваа уредба, трајно 
или за определен временски период, за тоа благовремено 
го известуваат Министерството за одбрана. 

 
Член 6 

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

 
     Бр. 19-3029/1                      Заменик на претседателот 
29 мај 2007 година                 на Владата на Република 

   Скопје                               Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
959. 

Врз основа на член 36, став 2 од Законот за Владата  
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00, 
12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 12.06.2007 година донесе 
 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА РЕГУЛАТИВИТЕ НА 
КОМИСИЈАТА НА ЕВРОПСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА 
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ СТОКИ  ВО 

КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се обезбедува примена на регулати-

вите на Комисијата на Европските заедници за распо-
редување на одредени стоки во Комбинираната но-
менклатура.  

Стоките опишани во колона 1 од табелите се распо-
редуваат во тарифните ознаки од Комбинираната но-
менклатура, опишани во колона 2 од прилозите 1,2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,  31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 
и 38  кои  се составен дел на оваа уредба. 

 
Член 2 

Задолжителните тарифни информации издадени од 
Царинската управа кои не се во согласност со оваа 
уредба  се применуваат најдоцна во период од шест ме-
сеци од денот на влегувањето во сила на оваа уредба. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

 
     Бр. 19-3033/1                 Претседател на Владата  
12 јуни 2007 година               на Република Македонија, 

    Скопје                       м-р Никола Груевски, с.р. 
 

Образложение 
 
Со донесувањето на оваа уредба ќе бидат усвоени 

регулативите на Комисијата на Европските заедници за 
распоредување на одредени стоки во Комбинираната 
номенклатура, донесени во периодот од 2001 до 2006 
година, со што се исполнува обврската на Република 
Македонија согласно Националната програма за усво-
јување на правото на Европската унија, за хармониза-
ција на националното законодавство. 

Уредбата се донесува врз основа на член 36 од За-
конот за Владата со цел да се скрати процедурата и се 
исполни рокот за спроведување на обврските. Со оглед 
на тоа што регулативите на Комисијата на Европските 
заедници за распоредување на одредени стоки се доне-
суваат континуирано повеќе пати во годината, обврска 
на Владата на Република Македонија, ќе биде истите 
редовно да ги усвојува. 

За таа цел, планирано е во следната фаза да биде 
донесен Законот за измена на Законот за царинска та-
рифа, во кој со нов член од Законот ќе се пропише 
можноста за усвојување на предметните регулативи. 

Исто така, дел од регулативите на Комисијата на 
Европските заедници за распоредување на одредени 
стоки кои се наведени во Националната програма како 
обврска за усвојување, се со тарифни броеви кои веќе 
не постојат или се транспонирани во други тарифни 
броеви со измените на ХС2007 и затоа во моментот не 
се усвојуваат. 

Од Генералниот директорат за даноци и царинска 
унија при Советот на ЕУ добиена е информација дека 
се планира во наредниот период спорните регулативи 
да се изменат, па откако измените бидат објавени во 
“Службен весник на ЕУ“, Владата на Република Маке-
донија  ќе може да донесе одлука за нивно усвојување. 

Покрај горенаведеното, со оваа уредба се усвојуваат 
и регулативи за распоредување на одредени стоки во 
Комбинираната номенклатура, кои не се наведени во 
Националната програма за усвојување, поради тоа што 
истите се донесени подоцна, во текот на 2006 година. 

Со донесувањето на Уредбата, покрај тоа што Ре-
публика Македонија ќе ја исполни обврската утврдена 
во Националната програма, се обезбедува правна осно-
ва за еднообразна примена на Комбинираната номенк-
латура за стоките што се распоредени во Прилогот од 
Уредбата. 

Регулативата се усвојува: 
(1) Со цел да обезбеди еднообразна примена на 

Комбинираната номенклатура, составен дел на Регула-
тивата (ЕЕЗ) бр. 1658/87 на Советот од 23 јули 1987, 
неопходно е да се донесат мерки за распоредувањето 
на стоките наведени во Прилог на оваа уредба; 

(2) Регулативата (ЕЕЗ) бр. 1658/87 ги поставува ос-
новните правила за интерпретирање на Комбинираната 
номенклатура. Овие правила се применуваат, исто така 
на било која друга номенклатура која целосно или де-
лумно се базира на Комбинираната или на која се дода-
дени било какви други расчленувања, во поглед на 
примената на тарифата и другите мерки кои се однесу-
ваат на трговијата на стоки; 

(3) Во согласност со овие основни правила, стоките 
опишани во колоната 1 од табелата во Прилогот треба 
да бидат распоредени во тарифната ознака назначена 
во колоната 2, а врз основа на правилата поставени во 
колона 3. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

960. 
Врз основа на член 417 алинеја 12 од Законот за 

безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен 
весник на Рepублика Македонија“ бр. 54/07), министе-
рот за внатрешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА ПОКАНАТА ЗА НАПЛАТА НА ГЛОБА ВО МАН-
ДАТНА ПОСТАПКА И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИ-
НАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПЛАТНИОТ НАЛОГ ЗА 

НАПЛАТА НА ГЛОБА СО ПЛАТЕН НАЛОГ  
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на образецот на поканата за наплата на глоба 
во мандатна постапка и формата и содржината на обра-
зецот на платниот налог за наплата на глоба со платен 
налог. 
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Член 2 
Образецот на поканата за наплата на глоба е со ди-

мензии на А5 формат и содржи два идентични приме-
роци изработени од тенка индиго хартија во бела боја 
на која податоците се испишани со црни букви (Обра-
зец број 1). 

 
Член 3 

Образецот на поканата за наплата на глоба ги содр-
жи следните елементи: 

1. Штембил на Министерството за внатрешни работи;  
2. Рубриките „ПС“ и „ПО“; 
3. Правниот основ за издавање на поканата за нап-

лата на глоба за сторениот прекршок; 
4. Место предвидено за серискиот број на поканата; 
5. Рубриката „1.Податоци за сторениот прекршок“ 

која содржи: 
- „Ден“; 
- „Час“; 
- „Место на сторување“; 
- „Опис на прекршокот“; 
- „Член од ЗБСП со кој е предвиден прекршокот“; 
- „Глоба предвидена за прекршокот“; 
6. Рубриката „2. Податоци за сторителот на прекр-

шокот“ која содржи: 
- „Име и презиме“; 
- „ЕМБГ“; 
- „л.к. бр.“; 
- „СВР“; 
- „Адреса на живеење (улица, број, место, општина)“; 
7. Напомена за обврската за плаќање на глобата за 

сторениот прекршок; 
8. Правна поука; 
9. Место за печат и 
10. Потписи на сторителот на прекршокот и поли-

цискиот службеник. 
 

Член 4 
Образецот на платниот налог за наплата на глоба е 

со димензии на А5 формат и содржи два идентични 
примероци изработени од тенка индиго хартија во бела 
боја на која податоците се испишани со светло сини 
букви (Образец број 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 5 
Образецот на платниот налог за наплата на глоба ги 

содржи следните елементи: 
1. Штембил на Министерството за внатрешни работи;  
2. Рубриките „ПС“ и „ПО“; 
3. Правниот основ за издавање на платниот налог за 

наплата на глоба за сторениот прекршок; 
4. Место предвидено за серискиот број на платниот 

налог; 
5. Рубриката „1.Податоци за сторениот прекршок“ 

која содржи: 
- „Ден“; 
- „Час“; 
- „Место на сторување“; 
- „Опис на прекршокот“; 
- „Член од ЗБСП со кој е предвиден прекршокот“; 
- „Глоба предвидена за прекршокот“; 
6. Рубриката „2. Податоци за сторителот на прекр-

шокот“ која содржи: 
- „Име и презиме / назив на правното лице“;  
- „ЕМБГ / даночен број на правното лице“; 
- „Адреса на живеење / седиште на правното лице“;  
- „Податоци за вработување на сторителот“; 
- „Број на патната исправа“ и „Државјанин на“ со 

забелешка дека се пополнува само за странци. 
7. Напомена за обврската за плаќање на глобата за 

сторениот прекршок; 
8. Правна поука; 
9. Место за печат и 
10. Потписи на сторителот на прекршокот и поли-

цискиот службеник. 
 

Член 6 
Обрасците број 1 и 2 се составен дел на овој пра-

вилник. 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

   
  Бр.13.1-37336/1                              Министер 
6 јуни 2007 година                   за внатрешни работи, 

  Скопје                        м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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961. 

Врз основа на член 128 став 1 алинеја 3 од Законот 
за полиција („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 114/2006), министерот за внатрешни работи 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НОСЕЊЕТО И ВРЕМЕТО НА ТРАЕЊЕ  
НА УНИФОРМАТА НА ПОЛИЦИЈАТА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува носењето и време-
то на траење на униформата на Полицијата (во ната-
мошниот текст: униформа). 

 
Член 2 

Под униформа во смисла на овој правилник се по-
дразбираат пооделните делови на униформата што на 
полицаецот му припаѓаат согласно одредбите на Уред-
бата за униформата и ознаките на униформата на По-
лицијата. 

 
Член 3 

Носење на униформа во смисла на овој правилник 
претставува начин на комбинирање на пооделни дело-
ви на униформата од ист вид, од страна на полицаецот 
на кој му припаѓа тој вид на униформа согласно одред-
бите на Уредбата за униформата и ознаките на унифор-
мата на Полицијата. 

 
Член 4 

Времето на траење на пооделните делови на уни-
формата се определува на 12, 24, 36, 48 и 60 месеци. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II. НОСЕЊЕ НА УНИФОРМАТА 

 
Член 5 

Комбинирањето од член 3 на овој правилник поли-
цаецот го врши по сопствен избор. 

Полицаецот не може истовремено да носи пооделни 
делови на униформата од различен вид. 

 
III. ВРЕМЕТО НА ТРАЕЊЕ НА УНИФОРМАТА 
 

1. Работна униформа 
 
а) Работна униформа на полицајците 
 

Член 6 
Времето на траење на пооделните делови од работ-

ната униформа на полицајците изнесува за: 
- кратка виндјакна            48 месеци  
- виндјакна             48 месеци 
- два пара панталони, капа „БК“, 
сако и шапка од материјал камгарн      24 месеци 
- два пара панталони, капа „БК“, 
сако и шапка од материјал тергал            24 месеци 
- два пара панталони и 
капа „БК“од материјал фармерско платно   24 месеци 
- две кошули со долги ракави             12 месеци 
- две кошули со кратки ракави             12 месеци 
- две маици со кратки ракави             12 месеци 
- две вратоврски                                12 месеци 
- џемпер                                       36 месеци 
- долна облека                                24 месеци 
- подкапа              48 месеци 
- дводелен комплет за дожд         60 месеци 
- кожни ракавици           36 месеци 
- чевли со потенок ѓон          12 месеци 
- чевли со подебел ѓон          24 месеци 
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- чевли со гумен ѓон            24 месеци 
- високи специјални чизми         60 месеци 
- два пара чорапи – доколеници       12 месеци  
- четири пара памучни чорапи         12 месеци. 
 

Член 7 
Времето на траење на деловите од работната уни-

форма на полицајците – припадници на Единицата за 
брзо распоредување, Единицата за специјални задачи, 
на Единицата за службени кучиња и службени коњи и 
на полицајците од Полициските станици за обезбедува-
ње на државната граница во Региналните центри за 
гранични работи, освен на високите специјални чизми 
е двојно подолго од времето на траење на деловите на 
работната униформа на останатите полицајци. 

Времето на траење на високите специјални чизми 
за полицајците - припадници Единицата за брзо распо-
редување, Единицата за специјални задачи и на поли-
цајците од Полициските станици за обезбедување на 
државната граница во Региналните центри за гранични 
работи, изнесува 24 месеци, а за полицајците од Едини-
цата за службени кучиња и службени коњи, 36 месеци. 

 
б) Работна униформа на полицајките 
 

Член 8 
Времето на траење на пооделни делови од работна-

та униформа на полицајките изнесува за: 
- здолниште од материјал камгарн            24 месеци 
- здолниште од материјал тергал            24 месеци 
- капата ЕУ                                 24 месеци 
- чевли-салонки                                12 месеци 
- чевли со ластик                                12 месеци 
- шест пара хулахоп-чорапи                   12 месеци 
- чанта                                             48 месеци. 
Времето на траење на другите делови од работната 

униформа на полицајките е исто со времето на траење 
на соодветните делови од работната униформа на по-
лицајците. 

 
2. Униформа за извршување на посебни  

и специјални задачи 
 

Член 9 
Времето на траење на пооделните делови од уни-

формата за извршување на посебни и специјални зада-
чи, изнесува за: 

2.1. Маскирна униформа 
 
- маскирна виндјакна                    36 месеци 
- две летни маскирни кошули              36 месеци 
- една зимска маскирна кошула             36 месеци 
- два пара летни маскирни панталони      36 месеци 
- два пара зимски маскирни панталони     36 месеци 
- џемпер                   36 месеци 
- две маскирни маици со кратки ракави    12 месеци 
- зимска маскирна капа со стреа              24 месеци 
- две летни маскирни капи со стреа        24 месеци 
- дождовна маскирна наметка              60 месеци 
 
2.2. Бела униформа за зимски услови       60 месеци 
 
2.3. Планинарска униформа                    60 месеци 
 
2.4. Скијачка униформа                          60 месеци 
 
2.5. Униформа за мотоциклисти 
 
- видјакна               24 месеци 
- панталони                    24 месеци 
- памучна маица                  12 месеци 
- ракавици                   24 месеци 
- чизми                    24 месеци 
- заштитен шлем (кацига) со визир  
  и штитник за брада            36 месеци 
- заштитен шлем (кацига) без визир       36 месеци  

- капа                 24 месеци 
- заштитен појас             36 месеци 
- штитник за врат и дел околу вратот       36 месеци 
- дводелен комплет за дожд          36 месеци 
 
2.6. Униформа за велосипедисти 
 
- кратка виндјакна            48 месеци 
- панталони               24 месеци 
- кратки панталони (шорцеви)         24 месеци 
- две кошули со кратки ракави     24 месеци 
- две маици со кратки ракави     12 месеци 
- две ролки          24 месеци 
- патики           24 месеци 
- ракавици (кратки и долги)      24 месеци 
- кацига           36 месеци 
 
2.7. Униформа за посадата на оклопните транспор-

тери 
 
- тенковска капа-шлемофон      60 месеци 
- комбинезон, кратка виндјакна,  
  капа и кожни ракавици       36 месеци 
 
2.8. Униформа за езерска контрола 
 
- два пара кратки панталони     24 месеци 
- две маици  со кратки ракави        12 месеци 
-  комбинезон         48 месеци 
 
2.9. Униформа за припадниците на Посебната еди-

ница за поддршка 
 
- маскирен комбинезон       48 месеци 
- маскирен шешир „џангл“      48 месеци 
- маскирни ракавици        36 месеци 
- дводелно маскирно надодело     60 месеци 
- дводелно пододело „полар“     36 месеци 
- џемпер           48 месеци 
- две маици со кратки ракави     12 месеци 
- маскирна подкапа        48 месеци 
- фантом капа „Росио“      48 месеци 
- беретка           48 месеци 
- полар капа          60 месеци 
 
2.10. Униформа на припадници на Единица за спе-

цијални задачи и Единица за брзо распоредување  
 
- комбинезон          36 месеци 
- летен комбинезон        36 месеци 
- виндјакна со термо влошка (виетнамка) 36 месеци 
- две кошули со долги ракави     24 месеци 
- два пара панталони        36 месеци 
- џемпер           36 месеци 
- пододело „полар“        36 месеци 
- Гора-текс надодело        36 месеци 
- блузон           24 месеци 
- две маици со кратки ракави     12 месеци 
- маскирна дождовна наметка „пончо“   60 месеци 
- ракавици со и без прсти      36 месеци 
- безбол капа          24 месеци 
- фантом капа „росио“       36 месеци 
- плетена капа         36 месеци 
- навлака за шлем        36 месеци 
- беретка           36 месеци 
- шешир „џангл“         36 месеци 
- маскирна марама        36 месеци 
- летни чизми          24 месеци 
 
2.11. Униформа за јавачи на службени коњи 
 
- два пара панталони        24 месеци 
- заштитен елек за обука      12 месеци 
- елек за ноќно јавање       36 месеци 
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- мантил за дожд         60 месеци 
- ракавици за јавање        12 месеци 
- јавачка капа (шлем)       36 месеци 
- чизми           24 месеци 
- чевли           12 месеци 
- мамузи           12 месеци 
- корбачи           12 месеци 
 
3. Теренска униформа на полицајците 
 

Член 10 
- теренска виндјакна        36 месеци 
- наметка за дожд        48 месеци 
- теренска блуза         24 месеци 
- два пара теренски зимски панталони   24 месеци 
- два пара теренски летни панталони   24 месеци 
- две теренски кошули со долги ракави 24 месеци 
- џемпер           36 месеци 
- зимска капа          24 месеци 
- две летни капи         24 месеци 
- полар-пододело         36 месеци 
- надодело          60 месеци 
- две памучни маици со кратки ракави   12 месеци 
- ракавици со пет прсти и без прсти   36 месеци 
- летни чизми          24 месеци 
- два пара чорапи-доколеници     12 месеци 
- четири пара памучни чорапи         12 месеци. 
 

4. Делови што припаѓаат покрај работната униформа 
 

Член 11 
Времето на траење на пооделните делови што при-

паѓаат покрај работната униформа на полицајците и 
полицајките, за широкиот ремен (опасач) со шнола, те-
сен ремен со шнола, футрола за пиштол, футрола за ре-
зервна рамка, футрола за лисици за врзување, футрола 
за батериска лампа и футрола за клучеви изнесува 36 
месеци. 

 
5. Дополнителни делови на униформа 

 
Член 12 

Времето на траење на дополнителнаите делови на 
униформата изнесува за:  

- балистички елек (панцир), заштитна гас маска, 
шлем, балистички заштитен шлем, робокап одело, та-
ктички елек со додатоци, тактички елек со вграден ал-
пинистички појас и додатоци во црна боја, тактички 
опасач, тактичка спуштена футрола за пиштол, опасач 
во бела боја, ремен, транспортна торба за оружје и му-
ниција, транспортна торба за опрема, транспортен ра-
нец, ранец, заштитни очила за гаѓање, тактички за-
штитни очила, штитници за колена и лакти, суспензо-
ри, прирачен џебен алат со футрола за опасач,  вреќа за 
спиење, алпинистички единечен шатор, гумени чизми, 
офицерска командна торба, антифони, метална теле-
скопска палка, палка-тонфа, гумена палка, мини бате-
риска лампа, торбичка со прва помош, футрола за нож-
бодеж, футрола за нож-танто, матарка за вода, мешина 
за вода „камила“, прибор за јадење, подметнувач од 
пресуван сунѓер, штит, балистички штит и маскирно 
шаторско крило и очила за сонце      60 месеци 

- планинарски чизми, тактички летни чизми, флу-
росцентно елече, флуросцентни подлактици, подлакти-
ци во бела боја, бели ракавици, свирка со гајтан, стоп 
палка и стоп светлечка палка          24 месеци. 

 
6. Свечена униформа 

 
Член 13 

За сите полицајци и полицајки, времето на траење-
то на деловите од свечената униформа, се определува 
по потреба.  

7. Маскирна униформа за припадници на резервни-
от состав на Министерството за внатрешни работи 

 
Член 14 

Времето на траење на маскирната униформа и до-
полнителните делови на униформата на припадниците 
на резервниот состав на Министерството за внатрешни 
работи, се определува по потреба. 
 

8. Цивилна облека 
 

Член 15 
Времето на траење на деловите од цивилната обле-

ка на работниците кои вршат работи и задачи на вна-
трешно обезбедување на објекти и на личности кои се 
обезбедуваат изнесува за: 

- сако, два пара панталони, три кошули, елек, две вра-
товрски, четири пара чорапи и два пара чевли    12 месеци 

- шал             24 месеци 
- мантил, ремен и кожни ракавици     48 месеци 
 

9. Униформа за припадници на хеликоптерската 
единица 

 
9.1. Униформа за летачки персонал 
 

Член 16 
Времето на траење на деловите од униформата на 

припадниците на хеликоптерската единица, изнесува за: 
 
- летачката кожна јакна од типот USAF А-2   60 месеци 
- виндјакната од типот CWU-36/P NOMEX   36 месеци 
- летачкиот комбинезон од типот 
  CWU-27/P NOMEX         24 месеци 
- летачкиот зимски поткомбинезон    24 месеци 
- летна  долната облека         24 месеци 
- зимска долната облека        24 месеци 
- летачки чизми          36 месеци 
- чевли            12 месеци 
- летачки ракавици од типот USAF/USN   24 месеци 
 
9.2. Униформа за воздухопловно-техничкиот персонал 
 

Член 17 
Времето на траење на деловите од униформата за 

воздухопловно-техничкиот персонал, изнесува за: 
 
- зимска виндјакна          60 месеци 
- виндјакна           36 месеци 
- дводелен зимски комбинезон      24 месеци 
- дводелен летен комбинезон      24 месеци 
- поткомбинезон          24 месеци 
- летна долна облека         24 месеци 
- зимска долна облека        24 месеци 
- зимска поткапа          36 месеци 
- кожни ракавици         36 месеци 
- чизми            36 месеци 
- воздухопловни полувисоки чевли со  
  гумен ѓон           12 месеци 
 
9.3. Дополнителни делови на униформата на при-

падниците на хеликоптерска единица 
 

Член 18 
Времето на траење на дополнителните делови на 

униформата на припадниците на хеликоптерската еди-
ница, изнесува за: 

 
- летачка торба        60 месеци 
- заштитни очила за сонце      24 месеци 
- прибор за прва помош       12 месеци 
- антифони           24 месеци 
- заштитни наочари        24 месеци 
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Член 19 
На полицаецот нема да му се заменат деловите на 

униформата по истекот на предвиденото време на трае-
ње пропишано со овој правилник: 

1. за онолку месеци за колку што се наоѓал на боле-
дување или бил оддалечен од работа од Министерство-
то за внатрешни работи; 

2. за онолку месеци за колку што извршувал други 
работи и задачи, а чие извршување не носел униформа и 

3. ако до пензионирањето по сила на закон му прео-
станале помалку од 12 месеци. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

  
Член 20 

Со денот на отпочнувањето на примената на овој 
правилник, престанува да важи Правилникот за време-
то на траењето на облеката и посебната лична опрема 
на Полицијата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.2/2002). 

 
Член 21 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 11.11.2007 година. 

 
   Бр.13.1-38328/1                              Министер 
11 јуни 2007 година                  за внатрешни работи, 
          Скопје                     м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

___________ 
962. 

Врз основа на член 128 став 1 алинеја 8 од Законот 
за полиција („Службен весник на РМ“ бр. 114/06), ми-
нистерот за внатрешни работи донесе  

   
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗБОР НА ПОЛИЦИСКИ 
СЛУЖБЕНИК КОЈ СЕ УПАТУВА НА РАБОТА  

ВО СТРАНСТВО 
 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на избор 

на полициски службеник кој се упатува на работа во 
странство врз основа на ратификуваните договори за 
меѓународна полициска соработка.  

 
II. НАЧИН НА ИЗБОР НА ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИК 

КОЈ СЕ УПАТУВА НА РАБОТА ВО СТРАНСТВО 
 

Член 2 
Полицискиот службеник може да биде упатен на 

работа во странство согласно ратификуваните догово-
ри за меѓународна полициска соработка врз основа на: 

- распишан конкурс и спроведена постапка од стра-
на на меѓународната организација во која се упатува на 
работа и 

- постапка за спроведување на интерен оглас во 
Министерството за внатрешни работи.  

 
1. Упатување на работа во странство по спроведена 
постапка од страна на меѓународната организација 

 
Член 3 

На работа во странство може да биде упатен поли-
циски службеник кој ги исполнува условите кои се 
определени vo ратификуваните договори за меѓународ-
на полициска соработка, односно со конкурсите распи-
шани од страна на меѓународната организација. 

Доколку од страна на меѓународната организација, 
односно од страна на Министерството за надворешни 
работи е побарано мислење за полицискиот службеник 
кој се пријавил на распишаниот конкурс, Министерс-
твото за внатрешни работи ќе даде позитивно мислење 
само ако полицискиот службеник ги исполнува крите-
риумите од член 6 на овој правилник.  

Полициски службеник може да се упати на работа 
во странство доколку по претходно распишан конкурс 
и во постапка спроведена од страна на меѓународната 
организација во која треба да се упати полицискиот 
службеник е избран за кандидат кој ги исполнува бара-
ните услови од меѓународната организација. 

             
Член 4 

Врз основа на известувањето од меѓународната ор-
ганизација, од Министерството за надворешни работи 
или од известувањето на меѓународната организација 
до полицискиот службеник кој е избран за кандидат кој 
ги исполнува бараните услови и за кој Министерството 
за внатрешни работи дало позитивно мислење согласно 
член 3 став 2 на овој правилник, од страна на министе-
рот за внатрешни работи се донесува решение со кое 
полицискиот службеник се упатува на работа во 
странство. 

             
2. Упатување на работа во странство по пат  

на интерен оглас 
 

Член 5 
Во случај кога со ратификуваниот договор за меѓуна-

родна полициска соработка е определено дека секоја др-
жава ги определува полициските службеници кои треба 
да бидат ангажирани во рамките на меѓународната поли-
циска соработка од страна на Министерството за вна-
трешни работи се спроведува постапка по интерен оглас.  

 
Член 6 

На интерниот оглас полицискиот службеник може 
да се пријави ако: 

- има најмалку пет години непрекината работа на 
работно место полициски службеник, 

- има соодветно образование и работно искуство за 
вршење на работите за кои полицискиот службеник 
конкурира, 

- познава странски јазик, 
- има добра физичка подготвеност, 
- има потребна здравствена и психофизичка способ-

ност, 
- претходните три години да бил оценуван со најма-

ла оценка “делумно задоволува“, 
- не му била изречена мерка за потешки случаи на 

кршење на работната дисциплина и против него да не 
се води постапка за кршење на работната дисциплина, 

- против него не се води кривична или прекршочна 
постапка, 

- поседува возачка дозвола. 
Покрај критериумите од став 1 на овој член, поли-

цискиот службеник потребно е да ги исполнува и усло-
вите определени во ратификуваните договори за меѓу-
народна полициска соработка, односно условите опре-
делени од страна на меѓународната организација во ко-
ја се упатува.     

Член 7 
Интерниот оглас за избор на полициски службеник 

кој треба да се упати на работа во странство се спрове-
дува со доставување телеграма до сите организациони 
единици во Министерството за внатрешни работи.  

Телеграмата од ставот 1 на овој член содржи пода-
тоци за: 

- назив на меѓународната организација, односно др-
жавата во која се упатува полицискиот службеник, 

- назив и опис на работните задачи кои ќе се извр-
шуваат во рамките на меѓународната организација, 

- критериумите и условите кои кандидатот треба да 
ги исполнува и 

- содржината на  пријавата утврдена во член 9 од 
овој правилник.  

Телеграмата од став 1 на овој член се објавува на 
огласната табла во организационите единици во Мини-
стерството за внатрешни работи.  
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Член 8 
Раководителите на организационите единици во 

Министерството за внатрешни работи ги запознаат си-
те вработени во организационата единица со содржи-
ната на телеграмата од член 7 на овој правилник.  

  
Член 9 

Кандидатите пријавите ги поднесуваат до Секторот 
за правни и кадровски работи при Министерството за 
внатрешни работи во рок од 10 дена од денот на обја-
вување на телеграмата.  

Пријавата од став 1 на овој член содржи и кратка 
биографија на кандидатот, во која, меѓу другото, по-
требно е да бидат содржани податоци за:  

- работното искуство и движење во службата во 
Министерството за внатрешни работи; 

- дополнително образование; 
- познавање на странски јазици; 
- добиени награди во текот на службата во Мини-

стерството за внатрешни работи; 
- податоци дали против него била водена постапка 

за кршење на  работната дисциплина, а доколку била 
водена податоци за завршување на истата; 

- посетување на обуки за стручно оспособување и 
усовршување и 

- познавање на работа со компјутери.  
Член 10 

За спроведување постапка по интерниот оглас, од 
страна на министерот за внатрешни работи се формира 
комисија за спроведување на постапката за избор на 
полициски службеник кој се упатува на работа во 
странство по пат на интерен оглас (во натамошниот 
текст: комисија). 

Член 11 
Заради објективно утврдување на листата на кандида-

тите, а во зависност од видот на работните задачи за соод-
ветното работно место, комисијата може да спроведе: 

- интервју со подносителите на пријавите; 
- утврдување на здравствената и психофизичка спо-

собност, 
- проверка на физичката подготвеност,  
- проверка на познавањето на законски и подзакон-

ски прописи и меѓународни договори од областа на 
внатрешните работи, 

- проверка на степенот на познавање на странски ја-
зици, работа со комјутери и слично.  

При утврдувањето на листата на најуспешни канди-
дати, покрај активностите од став 1 на овој член, коми-
сијата ќе ги има предвид и стекнатите сертификати на 
подносителите на пријавата за посетуваните обуки за 
стручно оспособување и усовршување и слично.  

Доколку оцени за потребно, комисијата може за ра-
ботата на кандидатот да побара и мислење од непо-
средниот раководител на организационата единица во 
која работи кандидатот.   

Член 12 
Комисијата спроведува интервју со подносителите 

на пријавата со цел утврдување на нивната спремност 
и способност за работа во странство, а особено: 

- способност за прилагодување на комплексни и 
отежнати ситуации кои можат да настанат за време на 
работа во странство, 

- способност за воспоставување на контакти, воде-
ње на преговори, соодветно оценување на ситуацијата, 
како и соодветно усмено и писмено изразување, 

- снаодливост и способност за импровизирање во 
несекојдневни ситуации, 

- способност за прилагодување на посебните услови 
на културната средина во странската држава и друго.  

Член 13 
Проверката на степенот на познавање на странски-

от јазик опфаќа изготвување на пишан текст на стран-
ски јазик како и интервју со полицискиот службеник на 
странски јазик.  

Проверката од ставот 1 на овој член се врши пред 
лице со соодветно образование на странски јазик. 

Член 14 
Заради утврдување на здравствената и психофизич-

ката способност на кандидатите комисијата може да ги 
упати на општо-медицински и специјалистички прегле-
ди во Јавната здравствена организација-Здравствен дом 
Скопје, Р.Е. Завод за здравствена заштита на работни-
ците во Министерството за внатрешни работи. 

За кандидатот за кој ќе се утврди дека има потребна 
здравствена и психофизичка способност од страна на 
Јавната здравствена организација од ставот 1 на овој 
член се издава потврда со важност од шест месеци. 

Доколку кандидатот не се упати на работа во 
странство во период од шест месеци од денот на изда-
вање на потврдата, општо медицинските и специјали-
стичките прегледи се повторуваат.  

 
Член 15 

Комисијата во период не подолг од 30 дена од исте-
кот на рокот за поднесување на пријавите ја спроведу-
ва постапката по интерен оглас.  

По завршувањето на постапката за избор комисија-
та во период од два дена од денот на завршување на 
постапката доставува писмен предлог до министерот за 
внатрешни работи за донесување на решение за упату-
вање на работа во странство на полициски службеник.  

Писмениот предлог од став 2 на овој член содржи 
листа од пет најуспешни кандидати и извештај за спро-
ведената постапка.  

За текот на постапката пред комисијата се води за-
писник, што го потпишуваат претседателот и членовите.  

Доколку во текот на постапката комисијата оцени 
дека ниту еден од кандидатите не ги исполнува предви-
дените критериуми и услови, може да предложи мини-
стерот за внатрешни работи повторно да спроведе по-
стапка по интерен оглас за упатување на работа во 
странство на полициски службеник. 

 
Член 16 

Врз основа на предложената листа на пет најуспеш-
ни кандидати изготвена од комисијата, од страна на 
министерот за внатрешни работи се одлучува за избо-
рот на полицискиот службеник кој се упатува на рабо-
та во странство. 

 
III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 17 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 11.11.2007 година.  

 
  Бр. 13.1-37365/1                               Министер 
6 јуни 2007 година                   за внатрешни работи, 

    Скопје                      м-р Гордана Јанкулоска, с.р.     
____________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

963. 
Врз основа на член 10 став 1 од Законот за контрола 

на предмети од скапоцени метали (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 23/95 и 22/07), министерот 
за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ШТО ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛОТ  НА ПРЕДМЕТИ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТА-
ЛИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНИ ЗА ДОБИВАЊЕ НА 

ЗНАК ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат техничките ус-

лови што производителот на предмети од скапоцени 
метали треба да ги исполни за добивање на знак за про-
изводител. 
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Член 2 
Производител на предмети од скапоцени метали 

треба да ги исполнува условите во поглед на простори-
ите и потребната опрема. 

Производителот од став 1 на овој член треба да има 
најмалку две посебни простории: работилница и про-
давница. 

 
Член 3 

Во работилницата, во која се произведуваат пред-
мети од скапоцени метали, треба да ја има следната по-
требната опрема: 

1) Печка за топење, 
2) Валц машина, 
3) Машина за полирање, 
4) Центрифуга за лиење, 
5) Калапи, 
6) Машина за гравирање - пантограф (рачен), 
7) Када со ултра звук, 
8) Рачен алат (клешти, пинцети, турпии, пилички и 

друго). 
 

Член 4 
Во продавницата, во која се пуштаат во промет  

предмети од скапоцени метали, треба да има: 
1) Витрина, 
2) Изложбен пулт, 
3) Каса (сеф), 
4) Пробни игли за злато 585 о/оо, 
5) Пробни игли за злато 750 о/оо, 
6) Пробни игли за злато 840 о/оо, 
7) Пробни игли за сребро 800 о/оо, 
8) Пробни игли за сребро 900 о/оо, 
9) Пробни игли за сребро 925 о/оо, 
10) Пробни игли за сребро 950 о/оо, 
11) Пробни игли за платина 950 о/оо, 
12) Пробен камен (лидииски), 
14) Пробна киселина за злато 585 о/оо, 
15) Пробна киселина за злато 750 о/оо, 
16) Пробна киселина за злато 840 о/оо, 
17) Пробна киселина за сребро,  
18) Безкиселинско масло (бадемово или ленено), 
19) Прецизна вага (прецизни тегови-гарнитура),  
20) Решение за работа (истакнато), 
21) Слика на облици на жигови. 
 

Член 5 
Во изложбениот пулт предметите од скапоцени ме-

тали треба да се држат одвоено од предметите израбо-
тени од други метали и од други производи и треба да 
бидат означени како предмети од скапоцени метали. 

 Изложените предмети од скапоцени метали со јас-
но видливи испишани натписи треба да се поделени и 
означени според степенот на финоста. 

 
Член 6 

Работилницата и продавницата, треба: 
1) да бидат чисти и суви, 
2) да имаат постојана температура и соодветно 

осветление и 
3) да ги исполнуваат условите пропишани во пог-

лед на хигиено-техничката заштита. 
                                                                                

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
      Бр.25-3679/5   
14 јуни 2007 година                  Министер за економија, 

     Скопје                               Вера Рафајловска, с.р. 

964. 
Врз основа на член 29 став 2 од Законот за контрола 

на предмети од скапоцени метали (,,Службен весник на 
Република Македонија” бр. 23/95 и 22/07), министерот 
за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ОВ-
ЛАСТЕНИТЕ РАБОТНИЦИ КОИ ВРШАТ НАДЗОР 
НАД ИСПРАВНОСТА И ЖИГОСАНОСТА НА 
ПРЕДМЕТИТЕ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ И ЗА 
НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ  НА ЛЕГИТИМАЦИЈА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува образецот на леги-
тимацијата која се издава на овластените работници 
кои вршат надзор над исправноста и жигосаноста на 
предмети од скапоцени метали  и начинот на издавање 
на легитимацијата. 

 
Член 2 

Димензиите на легитимацијата се 90 mm x 65 mm. 
Легитимацијата има две полутврди темносини ко-

рици кои меѓусебно се преклопуваат. 
Внатрешните страни се од бела хартија. 
Легитимацијата се издава на образец 1, даден во 

Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Образецот на легитимацијата од член 2 од овој пра-

вилник ги содржи следните податоци: 
1) На првата страна од  корицата, во горниот дел, со 

златножолта боја е отпечатен грбот на Република Ма-
кедонија, под него текстот ,,Република Македонија, 
Министерство за економија, Биро за метрологија‘‘,  а 
во долниот дел е отпечатен текстот: ,,Легитимација‘‘. 

2) На   внатрешната страница од корицата, во гор-
ниот дел во средината се наоѓа место за фотографија во 
боја на носителот на легитимацијата, со димензии 2,5 
см х 3,0 см. Под фотографијата отпечатен е текстот:  
,,Овластено лице за вршење стручен надзор‘‘ со пода-
тоци за името и презимето на носителот на легитима-
цијата, регистарски број на легитимацијата, местото и 
дата на нејзиното издавање. Во долниот дел се наоѓа 
ознака за место на печат (М.П.) и за потпис  на мини-
стерот за економија. 

3) На првата внатрешна  страница од образецот на 
легитимацијата испишан е текстот: 

,,ОВЛАСТУВАЊЕ 
 Лицето чие име, презиме и фотографија се наоѓаат 

на оваа службена легитимација е вработено во Бирото за 
метрологија, орган во состав на Министерството за еко-
номија е ОВЛАСТЕНО да врши стручен надзор соглас-
но Законот за контрола на предмети од скапоцени мета-
ли (,,Службен весник на Република Македонија”, бр. 
23/95 и 22/07) и прописите донесени врз основа на овој и 
други  закони по однос на контролата над исправноста и 
жигосувањето на предмети од скапоцени метали, да пре-
зема други мерки и дејствија утврдени со законот, како 
и да укажува на утврдените недостатоци.”,  

4) На втората внатрешна страница од образецот на 
легитимацијата отпечатен е текстот: 

,,НАПОМЕНА 
 Правните  лица чие работење подлежи на стручен 

надзор должни се да соработуваат и да му овозможат 
на носителот на легитимацијата непречен пристап во 
сите работни простории за вршење на стручен надзор и 
на негово барање да му дадат информација и податоци 
во врска со надзорот, да му стават на увид техничка и 
друга документација”.  
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5) На внатрешна страница од втората корица од 
образецот на легитимацијата отпечатен е текстот: 

,,Во случај на наоѓање на оваа легитимација од 
страна на друго лице, тоа е должно истата да ја пријави 
и предаде во најблиската полициска станица”.  

 
Член 4 

Носителот кој ќе ја изгуби легитимацијата или на 
друг начин ќе остане без неа, веднаш а најдоцна во рок 
од 24 часа ги известува за тоа директорот на Бирото и 
министерот за економија, за времето, местото и окол-
ностите под кои легитимацијата е изгубена или исчез-
ната на друг начин. 

Во случаите од став 1 на овој член, на носителот му 
се издава нова легитимација, а претходно издадената 
легитимација со решение од органот кој ја издал, се ог-
ласува за неважечка. 

 
Член 5 

Легитимацијата се заменува со нова кога поради 
дотраеност или оштетување истата стане неупотребли-
ва и кога има промена на лични податоци на нејзиниот 
носител. 

Во случаите од став 1 на овој член, претходно изда-
дената легитимација му се предава на директорот на 
Бирото. 

 
Член 6 

Легитимацијата што се враќа или заменува се до-
ставува веднаш до Министерството за економија зара-
ди нејзино поништување. 

 
Член 7 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
престанува да важи Правилникот за образецот и начи-
нот на издавање на службената легитимација на работ-
ници на Заводот за стандардизација и метрологија, ов-
ластени за вршење на надзор („Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 30/82). 

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 
 
      Бр. 25-3679/6      
14 јуни 2007 година                   Министер за економија, 
           Скопје                           Вера Рафајловска, с.р. 
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___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

965. 
Врз основа на член 32, став 6 од Законот за управу-

вање со отпадот („Службен весник на РМ“ бр. 68/04) 
министерот за животна средина и просторно планира-
ње донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДО-
БИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРЕРАБОТКА, ТРЕТ-
МАН И/ИЛИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАД, ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА КАКО 
И МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ВР-
ШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ПРЕРАБОТКА, ТРЕТМАН 

И/ИЛИ СКЛАДИРАЊЕ НА ОТПАД 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата и содржината на бара-

њето за добивање на дозвола за преработка, третман 
и/или за складирање на отпад, формата и содржината 
на дозволата како и минималните технички услови за 
вршење на дејноста преработка, третман и/или склади-
рање на отпад („Службен весник на РМ“ бр. 23/07), во 
членот 6, запирката по зборовите: „Службен весник на 
Република Македонија“, се заменува со точка, а зборо-
вите до крајот на реченицата се бришат. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
     Бр. 07-3544/1 
11 јуни 2007 година                          Министер, 

     Скопје                                    Џелил Бајрами, с.р. 

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

124. 
Врз основа на член 103 ст.1, точка б, член 5, член 8 

ст.8, и член 138 од Законот за нотаријат („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр. 55/2007), Собрание-
то на Нотарската комора на Република Македонија, на 
ден  16.06.2007 година,  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НОТАРСКА ТАРИФА 
 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник за Нотарска тарифа се одредува 

награда за работата и на надоместок на трошоците во 
вршењето на службените дејствија од делокругот на 
работата на нотарот. 

 
Член 2 

Наградата на нотарот се одредува: 
- Според вредноста на предметот на заверката, по-

тврдата или изработката на нотарскиот акт или други 
службени дејствија; 

- Според времето потребно за подготовка и вршење 
на одредени службени дејствија; 

- Во паушален износ, без оглед на вредноста или 
времето потребно за преземање на одредени службени 
дејствија. 

 
Член 3 

Трошоците за време на вршењето на нотарските  
дејствија, нотарот  ги определува и наплатува согласно 
одредбите од овој правилник. 

  
2. ОДРЕДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ПРЕДМЕТОТ 

НА СЛУЖБЕНИТЕ ДЕЈСТВИЈА 
 

Член 4 
Вредност на  стварта 

 
Наградата на нотарот се определува според вредно-

ста на стварта, на нотарските службени дејствија, утвр-
дена во табеларот од член 12 и од член 19 од овој пра-
вилник. 

При утврдувањето на вредноста се зема само глав-
ното побарување. 

Кога вредноста на недвижниот имот ја определува 
Управата за јавни приходи, определување на наградата 
на нотарските дејствија особено нотарски акт и солем-
низација, ќе се утврдува според износи утврдени од 
Управата за јавни приходи. Ако пазарната вредност не 
може конкретно да се утврди ниту со земање предвид 
на службено познати факти (цена утврдена поради пла-
ќање на данок, висина на осигурената вредност во слу-
чај на пожар, податоци од службени органи и сл.) ќе се 
определи врз основа на слободна проценка на договор-
ните страни и нотарот. 

           
Вредноста на заложно право 

 
Член 5 

Вредноста на заложното право (договор за хипоте-
ка,  изјава за извршност) се определува според висина-
та на обезбеденото побарување. 

 
Договори за закуп и службеност 

 
Член  6 

Кај договорите за закуп вредноста се определува 
според пресметаната годишна закупнина, освен ако не 
се работи за закупен однос склучен на пократко време. 
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 Кај договорите за службеност, вредноста се оп-
ределува според вредноста на привелигираната нед-
вижност. 

 
Договори за физичка делба 

 
Член 7 

Вредноста на договорите за физичка делба се одре-
дува  според вредноста на стварта.  

 
Договори за размена 

 
Член 8 

Вредноста на договорите за размена се одредува 
според вкупната вредност на ствари кои се предмет на 
размената. 

 
Работи во врски со трговските друштва, установи, 

задруги, здруженија и фондации 
 

Член 9 
Вредноста на Договорот за основање на трговско 

друштво, Изјавата за основање на ДООЕЛ, или било 
која форма на трговско друштво се определува според 
вкупната вредност на вложувањата на сите основачи, 
односно основната главнина на друштвото. 

За промените на Договорот за основање на тргов-
ските друштва, спојување, делба, престанок, зголему-
вање,  и намалување на основачки влог вредноста  на 
работите се определува според големината на промена-
та земајки го предвид  имотот на друштвото намален за 
обврските. Ако промената се однесува на одреден па-
ричен износ, меродавен е тој износ. 

За промена на управител, промена на назив, проме-
на на оснивач, дејност и правната форма на трговските 
друштва ќе се применува одредбата на член 13 од овој 
правилник. 

Одредбите од предходните ставови од овој член на 
соодветен начин се применуваат и кај установите, за-
другите, здруженијата и фондациите. 

 
Договори за уредување на имотни односи помеѓу 

брачни другари и меѓу лица кои живеат во вонбрач-
на заедница и тестамент 

 
Член 10 

Вредноста на договорите за уредување на имотните 
односи меѓу брачните другари и меѓу лицата кои живе-
ат во вонбрачна заедница, се одредуваат според вред-
носта на имотот на двете договорени страни. 

 
Член 11 

Вредноста на имотот при на располагање во случај 
на смрт се одредува според вредноста на имотот на 
оставителот кој е предмет на располагање. 

 
3. НАГРАДА ЗА НОТАРСКИ АКТИ 

 
Член  12 

За подготовка и составување на нотарски акти  Но-
тарот има право на  награда: 

Ако вредноста на предметот на службеното дејс-
твие е: 

 
Од денари До денари Награда во денари 

 100.000,00 1.000,00 
100.001,00 200.000,00 1.500,00 
200.001,00 300.000,00 2.500,00 

Ако вредноста на предметот на службеното дејс-
твие го преминува износот од 300.000,00 денари, нота-
рот има право, покрај наградата од од 3.000,00 денари, 
на дополнителна награда од 100,00 денари на секои за-
почнати 10.000,00 денари. 

Најголемата награда одредена според одредбата од 
став 1 на овој член, не може да биде поголема од 
10.000,00 денари. 

Во наградата од став 1 на овој член, опфатена е и 
наградата за заверка на нотарскиот акт, како и за изда-
вање на извод и препис ако се издаваат непосредно по 
составувањето на нотарскиот акт. 

 
Неопределена вредност 

 
Член 13 

Ако вредноста на предметот на нотарскиот акт не 
може да се утврди, Нотарот има право на награда спо-
ред вредноста која ја определила странката, но не по-
мала од 1.000,00 денари за договорите кои се однесува-
ат на трговските друштва, установите, задругите, здру-
женијата и фондациите.  

 
Учество на повеќе странки, сведоци, толкувачи и 

повеќе нотари 
 

Член 14 
Ако во составувањето на нотарскиот акт  и потвр-

дувањето на приватна исправа учествуваат повеќе од 
две странки, наградата од член 12 став 1 од овој пра-
вилник, се зголемува за третата и секоја наредна стран-
ка по 10% но најмногу до 50% од вредноста. 

Ако во составувањето на нотарскиот акт учествуваат 
повикани сведоци, толкувачи или преведувачи, нотарот 
има право на дополнителна награда од 250,00 денари. 

 
Член  15 

Ако во составувањето  на нотарскиот акт учеству-
ват повеќе нотари, наградата од член 12 став 1 од овој 
правилник, се зголемува за по 50% за секој нареден но-
тар. Нотарот кој е повикан да изврши дејствие има пра-
во на  основната награда, а останатите нотари на зголе-
мената награда. 

 
Полномошна и изјави  

Член 16 
За полномошно во форма на нотарски акт, нотарот 

има право на награда во износ од 500,00 денари.  
За еднострана изјава во форма на нотарски акт, но-

тарот има право на награда во износ од 500,00 денари.  
Одредбите од став 1 и 2 на овој член, на соодветен 

начин се применуваат и за  другите нотарски службени 
дејствија, освен ако за вршење на тие дејствија не е 
определен друг начин, според оваа тарифа. 

 
Потврдување (солемнизација) на приватна исправа  

Член 17 
Ако потврдувањето на приватната исправа (солем-

низација) се врши без составување на нотарски акт, но-
тарот има право на 50% од наградата од член 12 став 1 
на овој правилник. 

Ако потврдувањето (солемнизација) на приватната 
исправа се врши со составувањето на посебен  нотар-
ски акт, нотарот има право на наградата од член 12  
став 1 на овој правилник. 

 
4. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗАЛОЖНО ПРАВО 

 
Член 18 

За сите пооделно составени исправи при извршува-
ње на службени дејствија во постапка на реализација 
на заложно право-хипотека, во форма на барања, изја-
ви, потврди, овластувања, огласи, писмени саопштени-
ја и слично, нотарот има право на награда во износ од 
500,00 денари. 
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Член  19 
За водење и составување на Записник за реализаци-

ја на јавна продажба на ствар, нотарот има право на на-
града  според вредноста на заложената ствар, по след-
ниот табеларен преглед: 

 
вредност  до 100.000,00 ден. ...................... 2.000,00 ден. 
од 100.001,00 ден.  до 300.000,00 ден. ........3.000,00 ден. 
од 300.001,00 ден.  до 500.000,00 ден. ........4.000,00 ден. 
од 500.001,00 ден. до 700.000,00 ден...........5.000,00 ден. 
од 700.001,00 ден. до 900.000,00 ден. .........7.000,00 ден. 
од 900.001,00 ден. до 1.100.000,00 ден. ....10.000,00 ден. 
од 1.100,001,00 ден. до 1.300,000,00 ден...11.000,00 ден. 
од 1.300.001,00 ден. до 1.500.000,00 ден...12.000,00 ден. 
од 1.500.001,00 ден. до 1.700.000,00 ден...13.000,00 ден. 
од 1.700.001,00 ден. до 1.900.000,00 ден...14.000,00 ден. 
од 1.900.001,00 ден. до 2.100.000,00 ден...15.000,00 ден. 
над 2.100.000,00 .........................................30.000,00 ден. 

 
Член  20 

За состав на Записник или Спогодба во форма на 
нотарски акт, во постапката за реализација на заложно-
то право, со продажба на стварта, нотарот има право на 
награда во висина од 50% од наградата   утврдена во  
Табеларот  во член  19 од овој правилник. 

  
5. ПОТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИ И ИЗЈАВИ 

 
Заверка на фотокопија , препис и извод 

 
Член 21 

Нотарот има право на награда за секој заверен до-
кумент (фотокопиран) во износ од 100,00 денари без 
оглед колку страни содржи документот. 

 
Член 22 

За секој заверен препис  наградата изнесува 100,00 
денари за секоја страница заверен препис од  документ. 

 
Член 23 

Заверката  на извод  од  трговски, деловни и јавни 
книги се наплатува 100,00 денари по страница. 

 
Заверка на превод 

 
Член 24 

За заверка на превод од овластен судски преведувач  
Нотарот има право на награда од 100,00 денари по до-
кумент. 

 
Заверка на потпис или ракознак 

 
Член 25 

За заверка на потпис или ракознак нотарот има пра-
во на награда од 100,00 денари. 

Ако при заверката на потписот или ракознакот 
учествуваат и сведоци нотарот има право на дополни-
телна награда од 100,00 денари, за секој сведок. 

Нотарот има право на награда од 100,00 денари и ако 
при заверката учествувал и толкувач или преведувач. 

За заверка на потпис или ракознак на договор, 
освен договорите за основање на трговски друштва, но-
тарот има право на дополнителна награда од 100.00 де-
нари. 

При заверка на ракознак нотарот има право на до-
полнителна награда од 100,00 денари за читање на ис-
правата на странката. 

 
Потврдата за времето кога исправата е предочена 

 
Член 26 

За потврда за времето кога исправата му е поднесе-
на (предочена) на нотарот му следува награда од 
100,00 денари. 

Потврда дека некој е жив 
 

Член 27 
За потврда дека некој е жив, на нотарот му следува 

награда од 300,00 денари. 
 
Овластување на Нотарот и други факти од јавен  

регистар 
 

Член 28 
За овластување на нотарот за утврдување на други 

факти од јавен регистар, нотарот има право на награда 
во износ од 200,00 денари. 

За потврда за извршените службени дејствија, врз 
основа на овластувањето од став 1 од овој член, нота-
рот има право на награда од 1.000,00 денари. 

 
Соопштување на изјави 

 
Член 29 

За писмено или усно соопштување на изјави и за 
издавање на потврда за соопштена изјава, нотарот има 
право на награда од  500,00 денари. 

Ако соопштувањето на изјавата е поврзано и со 
превземање на некое правно дејствие, нотарот има пра-
во на дополнителна награда од 250,00  до 500,00 дена-
ри, во зависност од времето кое е потребно за превзе-
мање на тоа дејствие. 

 
Примање изјава под заклетва 

 
Член 30 

За примање на изјава под заклетва нотарот има пра-
во на награда од 250-800,00 денари, во зависност од 
сложеноста и големината на изјавата. 

 
Потврдување на Одлуки  и  Заклучоци на Собрание 

и други тела 
 

Член 31 
За утврдување на идентитет, водење записници и 

потврдување на одлуки и заклучоци на Собрание и 
други тела, нотарот има право на награда од 10.000,00 
денари. 

 
Заверка на депониран потпис или ракознак 

 
Член 32 

За заверка на депониран потпис на записник на ли-
це овластено за потпишување на друштво, орган или 
организација во нотарска канцеларија, нотарот има 
право на награда во износ од 500,00 денари. 

За заверка на потпис или ракознак на записник  
надвор од  нотарската канцеларија, нотарот има право 
на награда од 1.000,00 денари.  

 
Потврдување на други факти 

 
Член 33 

За потврдување на други факти нотарот има право 
на награда од 500,00 до 3.000,00 денари, во зависност 
од сложеноста на извршената работа и времето потреб-
но за извршување на службената дејност. 
 

Протест  
Член 34 

За протестирање на меници, чекови и други хартии 
од врадност, нотарот има право на награда според 
одредбите од член 12 став 1 на овој правилник. Таа на-
града ја опфаќа и наградата за времето кое е потребно 
за извршување на дејствијата на протестот. 
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6. ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОДИ, ПОТВРДИ, ПРЕПИСИ И 
ИЗВАДОЦИ 

 
Изводи и преписи 

 
Член 35 

За повторно издавање на изводи и преписи од но-
тарски акт, нотарот има право на награда од 250,00 де-
нари до 1.500,00 денари во зависност од големината на  
изводот или преписот, бројот и големината на прилози-
те и времето потребно за неговото издавање. 

Одредбата од став 1 од овој член, соодветно се при-
менува и на извадоци од натарските акти. 

За издавање на потврда за издадени изводи и пре-
писи на нотарскиот акт на нотарот му припаѓа награда 
од 250,00 до 500,00 денари. 

 
Потврди за уписи во уписници 

 
Член 36 

За издавање на потврди за уписи во уписници, но-
тарот има право на награда од од 250,00 до 500,00 де-
нари во зависност од големината на потврдата  и вре-
мето кое е потребно таа да се издаде. 

За издавање на заверени исправи во форма на пре-
пис или заверена фотокопија, а по барање на странка, 
од архивата на нотарот, нотарот има право на награда 
во износ од 100,00 денари од страница. 

 
Потврда за постоење на нотарски акт, записници  и 
други заверени и потврдени исправи и потврда за 

извршност 
 

Член 37 
За издавање на потврда на странките за постоење на 

нотарскиот акт, записници и други заверени и потврде-
ни исправи, нотарот има право на награда од 200,00 де-
нари. 

 
Член 38 

За издавање потврда на странките за извршност на 
нотарскиот акт, нотарот има право на награда од 
300,00 денари. 

 
7. НАГРАДА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ИСПРАВИ, ПАРИ 
И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, ЗАРАДИ ЧУВАЊЕ И 

ПРЕДАВАЊЕ 
 

Чување и предавање на исправи 
 

Член 39 
За чување и предавање на исправи нотарот има пра-

во на награда според одредбите од член 12 став 1 на 
овој  правилник. 

Ако вредноста на исправите не може да се утврди 
нотарот има право на награда од 500,00 до 1.000,00 де-
нари во зависност од големината на исправите нивното 
значење времето и местото на чување. 

Со наградите од став 1 и 2 на овој член, се опфате-
ни сите дејствија кој нотарот мора да ги преземе во вр-
ска со чувањето на доверените исправи. 

 
Чување и предавање на пари, хартии од вредност и 

предмети од вредност 
 

Член 40 
За чување и предавање на пари, хартии од вредност 

и предмети од вредност нотарот има право на награда 
според одредбите од член 12 став 1 на овој правилник. 

Ако чувањето или предавањето на пари, односно 
на хартии од вредност треба да се изврши надвор од 
канцеларијата на нотарот, нотарот има право на до-
полнителна  награда од  500,00 до 1.500,00 денари во 
зависност од вредноста на парите, хартите од вред-
ност и предметите од вредност, како и од времето по-
требно за превземање на дејствието и начинот на не-
говото преземање. 

Со наградите од став 1 и 2 на овој член опфатени се 
сите дејстива кои нотарот мора да ги преземе во врска 
со чувањето и предавањето на доверените пари и хар-
тии од вредност и предмети од вредност. 

 
8. НАГРАДИ ЗА  ДРУГИ РАБОТИ 

 
Нацрт на исправа, дополнителна потврда и повле-

кување на барање 
 

Член 41 
Ако нотарот ја подготвил исправата, а по барање на 

странките не е извршена заверка и упис во соодветниот  
уписник, има право на 50% од наградата предвидена за 
составување на таа исправа како нотарски  акт. 

За побарана проверка на нацртот на исправата нота-
рот има право на 25% од наградата предвидена за со-
ставување на таа исправа како нотарски акт. 

Ако се побара од нотарот во рок од една година да 
ја потврди исправата за која составил нацрт  или која ја 
проверил во тој случај наградата наплатена према 
одредбите од став 1 и 2 на овој член се зема во предвид 
при одредувањето на наградата за потврдувањето. 

Ако заверката по започнувањето на дејствието не се 
заврши, нотарот има право на пола од наградата за по-
тврдување. 

 
9. ТРОШОЦИ 

 
Трошоци за изработка на извод и препис 

 
Член 42 

Нотарот има право на надомест на трошоците во  
врска со изработката со изводите и преписите кои на 
барање или по сила на закон бил должен да ги издаде. 

За секој страна трошоци на преписот се признаваат 
во висина од 30,00 денари. 

 
Други направени трошоци во нотарското работење 

 
Член 43 

Нотарот, кога презема службено дејствие вон но-
тарската канцеларија, има право на надомест на трошо-
ци за користиње на сопствено возило,  за секој изминат 
километар во висина од 30% од цената на најскапиот  
бензин. 

 
10. ДОПОЛНИТЕЛНА НАГРАДА 

 
Награда надвор од канцеларија и надвор од работно 

време 
 

Член 44 
Ако на барање на странката или со оглед на видот 

на работата, службеното дејствие треба да се изврши 
надвор од канцеларијата, нотарот има право на допол-
нителна награда поради излегувањето од канцеларија-
та, во висина од 20% од висината на наградата предви-
дена за дејствието за кое патува, за секој започнат час 
поминат надвор од канцеларијата, но не повеќе од се-
дум часа за еден ден. 



18 јуни 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 76 - Стр. 27 

За преземање на дејствија надвор од работното вре-
ме, нотарот има право на дополнителна награда од 50% 
од полната награда, но не повеќе од 1.500,00 денари. 

Ако нотарот службеното дејствие го презема над-
вор од канцеларијата и надвор од раборното време, има 
право на двете награди според став 1 и 2 на овој член. 

 
11. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 45 

Овој правилник ќе се применува и за наградата за 
работата и за надоместок на трошоците во вршењето 
на службените дејствија на нотарот во периодот од 
12.06.2007 година до влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

 
Член 46 

Овој правилник е донесен во согласност со мини-
стерот за правда,  а се применува со  денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 
Бр. 02-576/4 

16 јуни 2007 година 
Скопје 

 
          Согласен:                          Нотарска комора на РМ 
   Министер за правда,                 Претседател, 
Михајло Маневски, с.р.    Златко Николовски, с.р. 

 
______________ 

 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

125. 
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОДРЕДУВА-
ЊЕ НА МЕСТАТА НА КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА 
ДА СЕ НАОЃААТ УРЕДИТЕ И ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА 
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ, ДРУГАТА ПРОТИВПОЖАР-
НА ОПРЕМА, СРЕДСТВАТА ЗА ГАСНЕЊЕ НА ПО-
ЖАРИ И ПРОТИВПОЖАРНИТЕ АПАРАТИ, НИВНО-
ТО ОДРЖУВАЊЕ ВО ИСПРАВНА СОСТОЈБА, ПО-
СЕБНОТО ОБЕЛЕЖУВАЊЕ И ДОСТАПНОСТА ЗА 
УПОТРЕБА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“ БР. 74/06) 

 
Во член 16 во ставот 2 после зборот „име на овла-

стено правно лице со потпис и место за печат“ се дода-
ва: „со седиште и телефон, единствен матичен број од 
Централен регистар – ЕМБС и регистарски број од ов-
ластувањето“. 

Во член 16 ставот 3 се менува и гласи: 
На сервис-картонот со перфорирање се означува го-

дината на контролно испитување, а шифрата и потпи-
сот на стручното лице кое го извршило сервисниот 
преглед и другите податоци се бележат со запишување. 

Во член 16 во ставот 4 после зборот „име на овласте-
но правно лице со место за потпис и печат“ се додава: 
„со седиште и телефон, единствен матичен број на прав-
ното лице – ЕМБС, регистерски број од овластувањето“. 

Во член 16 ставот 5 се менува и гласи: 
На сервис-картонот со перфорирање се означува го-

дината на контролно испитување, а шифрата и потпи-
сот на стручното лице кое го извршило сервисниот 
преглед и другите податоци се бележат со запишување. 

После член 16 се вметнува нов член 16а кој гласи: 
Обликот и формата на сервис-картонот за противпо-

жарен апарат под постојан притисок и противпожарен 
апарат со шишенце за погонски гас, како и самолеплива-
та налепница за шишенцето се со следниот изглед: 
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Во член 20 после зборот „извршеното испитување“ 
следува: „а шифрата и потписот на стручното лице кое 
го извршило сервисниот преглед и другите податоци се 
бележат со запишување“. 

 
     Бр. 09-2104/1   
14 јуни 2007 година                       Директор, 
          Скопје                      Ѓорѓи Трендафилов, с.р. 

___________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО 
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

126. 
Врз основа на член 68 став (3) точка б), член 99 став 

(2) и член 102 став (5) од Законот за задолжително капи-
тално финансирано пензиско осигурување (,,Службен 
весник на Република Македонија” бр. 29/2002, 85/2003, 
40/2004,113/2005, 11/2006), Управниот одбор на Агенци-
јата за супервизија на капитално финансирано пензиско 
осигурување, на 11 јуни 2007 година, донесе   

 
П Р А В И Л  Н И К     

 ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАДОМЕСТОЦИ 

 
Член 1 

(1) Во член 8 во став (1) по зборот “следи” се дода-
ва зборот “најмногу”. 

(2) По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи: 
“(4)  Управниот одбор на Агенцијата го определува 

рокот за почеток на примената на намалување на про-
центот на надоместокот од придонесите.” 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на неговото објавување во “Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
   Бр. 01-1050/2                                Претседавач  
11 јуни 2007 година                  на Управниот одбор,   

   Скопје                           Димитар Трпеновски, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 
КОНКУРЕНЦИЈАТА 

127. 
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 Societe General SA, Париз, Рeпубли-
ка Франција, преку полномошник Мирјана Марковска, 
адвокат од Адвокатска канцеларија Марковска & Ан-
древски од Скопје, Комисијата за заштита на конкурен-
цијата, на седницата одржана на ден 18.05.2007 година, 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува дека концентрацијата помеѓу Societe 

Generale SA, со седиште на Бул. Хаусман бр. 29, 75009 
Париз, Република Франција и Охридска Банка АД 
Охрид, со седиште на Бул. Македонски Просветители 
бр. 19, Охрид, Република Македонија, по основ на 
стекнување од страна на Societe Generale SA на 51,47% 
од вкупниот број на обични акции со право на глас во 
Охридска Банка АД Охрид преку јавна понуда, иако 
потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конку-
ренцијата, нема да има за последица значително спре-
чување, ограничување или нарушување на ефективната 
конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, 
особено како резултат на создавање или зајакнување на 
доминантната позиција на учесниците и е во соглас-
ност 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.07-123/6 
18 мај 2007 година                            Претседател,                                        

   Скопје                             Чедомир Kраљевски, с.р. 
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