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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

837. 
Врз основа на член 20 став 1 точка 2 и 6 од Законот 

за безбедност на производи („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр 33/2006), министерот за еко-
номија донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА  

Член 1 
Во Правилникот за квалитетот на течните горива 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 
90/2006 и 123/2006) во глава II Гранични вредности 
насловот на точка 3 се менува и гласи: 
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846. Одлука за определување највисоки це-
ни на одделни нафтени деривати утвр-
дени согласно Методологијата................ 30

 Фонд на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија 

115. Одлука за висината на надоместокот на 
Фондот на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија за вршење на 
работите од утврдените надлежности за 
спроведување на задолжително капитално 
финансирано пензиско осигурување.......... 31
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116. Правилник за радиофреквенции кои 
можат да се користат без одобрение за 
користење на радиофреквенции.............. 31

 Огласен дел.......................................................... 1-92
 

 “3. Горива за дизел мотори Д (Дизел), Д-Е III (ДИ-
ЗЕЛ-Е III), Д-Е IV (ДИЗЕЛ–Е IV) и Д-Е V (ДИЗЕЛ–Е V)” 

 
Член 2 

Во членот 7 по став 1 се додава нов став 2  кој гласи: 
“Се смета дека горивата за дизел мотори Д-Е IV и 

Д-Е V ги исполнуваат барањата од овој правилник ако 
содржината на сулфурот во дизелот Д-Е IV не е пого-
лема од 50 mg/kg или 50  ррm, ако содржината на сул-
фур во дизелот Д-Е V не е поголема од 10 mg/kg или 10 
ррm, односно ако граничните вредности на одделни ка-
рактерстики се согласни со пропишаните во стандар-
дот МКС ЕН 590/ Кор: 2007 (мк)“.“  
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Ставот 2 кој станува став 3 се менува и гласи: 
“Во сертификатот за сообразност на квалитетот на 

горивата Д, Д-Е III, Д-Е IV и Д-Е V најмалку следните 
карактеристики треба да бидат утврдени: густина на 150 
С, дестилација {до 250 0С, до 350 0С и до 360 0С односно 
до 370 0С (за Д, Д-Е III)}, филтрабилност, CFFP, цетан-
ски број, содржина на сулфур, точка на палење и боја.“ 

Во ставот 3 кој станува став 4 зборовите: “Горивото 
Д-Е III може да содржи“ се заменуваат со зборовите: 
“Горивата Д-Е III, Д-Е IV и Д-Е V можат да содржат“ 

Ставовите  4, 5, 6, 7, 8, 9 стануваат ставови 5, 6, 7, 8, 
9, 10. 

Во ставот 10  кој станува став 11 по зборовите: “Д-
Е III“ се додаваат зборовите: “Д-Е IV и Д-Е V“.   

  
Член 3 

Во членот 11-а, во четвртиот и шестиот ред, зборови-
те: “1000 тони” се заменуваат со зборовите: “500 m3”. 

 
Член 4 

Во членот 11-в ставот 1 се менува и  гласи: 
“Застапеноста на биогоривата во сите горива кои се 

користат за транспорт, треба да изнесува: 
-   2,5 %           до 31.12.2007 година 
- 5,75 %           до 31.12.2008 година 
-      8 %           до 31.12.2009 година 
-    10 %           до 31.12.2010 година 
-    12 %       до 31.12.2013 година 
-    15 %       до 31.12.2015 година 
-    20 %       до 31.12.2020 година“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 5 
Во членот 13 во точката 3 по зборовите: “МКС 

Б.Х2.410“ се додаваат зборовите: “односно МКС ЕН 
590/ Кор: 2007 (мк)“. 

 
Член 6 

Во Образец ТГ-1 во табелата во графата “каракте-
ристики“ под “дестилација“, по алинеја 5 се додава но-
ва алинеја 6 која гласи: “до 360 0С дестилира“.  

Во алинеја 6 по зборовите: “370 0С дестилира“ се 
додаваат зборовите: “(за Д, Д-Е III)“. 

 
Член 7 

До 30.09.2007 година може да се пуштaат во промет 
затечени залихи на горивото за дизел мотори Д (Ди-
зел), а до 31.12.2007 година гориво за дизел мотори Д-
Е III (Д-E III). 

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, освен член 2 став 3 и членовите 3 и 
4 кои  ќе се применуваат од  01.07.2007 година. 
 
    Бр. 12-4257/1 
18 мај 2007 година                                Министер, 
         Скопје                                  Вера Рафајловска, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

838. 
Врз основа на член 9, а во врска со член 6 став 1 алинеја 1 од Законот за градежни производи („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 39/06), министерот за економија објавува  
С П И С О К 

НА МАКЕДОНСКИ НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРДИ КОИ СЕ ПРИФАТЕНИ, ХАРМОНИЗИРАНИ 
СТАНДАРДИ 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

839. 
Врз основа на член 19 став 5 од Законот за орган-

ско земјоделско производство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 16/04), министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство, во соглас-
ност со министерот за животна средина и просторно 
планирање, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И БОЈАТА НА 
ЕТИКЕТАТА НА ОРГАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-
ната и бојата на етикетата на органските производи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 2 

Етикетата ги содржи следните податоци:  
- име на производот; 
- датум на производство; 
- името и/или трговскиот назив на производителот, 

преработувачот или увозникот; 
- земја на потекло на производот; 
- попис на состојки; 
- нето маса на органскиот производ; 
- името на оластеното правно лице за стручна кон-

трола и неговиот регистарски број. 
Етикетата освен податоците од став 1 на овој член 

содржи и заштитен знак (лого). 
Етикетата од став 1 на овој член се печати на Обра-

зец  бр.1 е даден во Прилог 1, а заштитната ознака (ло-
гото) е дадена во Прилог 2 кои  се составен дел на овој 
правилник. 

Овој список влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
                                           Министер, 
                                            Вера Рафајловска, с.р. 
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Член 3 
Логото има правоаголно-округла форма, во гра-

фички форми со големина 50 х 75 мм и преставува 
комбинација на стилизирано сонце покриено долу 
десно со зелен лист, сместени на сина основа во об-
лик на капка вода врз долната половина од зелен ква-
драт. Сонцето е составено од златножолти радијални 
зраци и диск со тродимензионален ефект, а листот е 
со шари кои потсетуваат на земјините паралели и ме-
ридијани.  

Составен дел на графиката од логото е радија-
лен текст над сончевите зраци, кои гласи “органско 
производство” и “органско производство во кон-
верзија”.   

Текстот во правоаголниот дел на знакот логото гла-
си "Република Македонија" и “Систем на контрола 
МКС”.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Графичкиот приказ на знакот “органско производс-
тво” и “органско производство во конверзија” во боја и 
црно-бела графика е даден во прилог 2 кој е составен 
дел на овој правилник.  

Член 4 
На етикетата или рекламниот материјал не може да 

има ознака која би можела да го наведе купувачот дека 
етикетата од член 2 на овој правилник е гаранција за по-
висок органолептички, хранлив или хигиенски квалитет.  

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 Министер,                                         Министер, 
Џелил Бајрами, с.р.                      Ацо Спасеноски, с.р. 

 
Бр. 08-7110/2 

10 мај 2007 година 
Скопје 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
840. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 
8 и 9 мај 2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 132 алинеја 1 во делот „ во 

државните органи и јавните служби“ од Законот за во-
дите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
4/1998, 19/2000, 42/2005 и 46/2006). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијатива поднесена од Меѓуопштинското јавно 
претпријатие за снабдување со вода за пиење и одведу-
вање и пречистување на отпадни води за општините 
Охрид и Струга „Проаква“ од Струга, со Решение У. 
бр. 58/2006 од 14 март 2007 година, поведе постапка за 
оценување на делот од оспорената одредба од Законот 
означен во точка 1 на оваа одлука, затоа што основано 
се постави прашањето за неговата согласност со Уста-
вот на Република Македонија.  

4. Судот на седницата утврди дека со членот 132 од 
Законот за водите, се утврдуваат физичките и правните 
лица кои имаат обврска да плаќаат надоместок за води-
те, се утврдува висината на овој надоместок, обврската 
за пресметување, наплатување и уплатување на овој 
надоместок. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 и 7 од Уставот, 
владеењето на правото и слободата на пазарот и прет-
приемништвото се едни од темелните вредности на 
уставниот поредок на Република Македонија. 

Согласно член 9 од Уставот, граѓаните на Републи-
ка Македонија се еднакви во слободите и правата неза-
висно од полот, расата, бојата на кожата, националното 
и социјалното потекло, политичкото и верското уверу-
вање, имотната и општествената положба. Граѓаните 
пред Уставот и законите се еднакви. 

Со членот 55 од Уставот се гарантира слободата на 
пазарот и претприемништвото. Републиката обезбеду-
ва еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот. 

Согласно член 56 став 1 од Уставот, сите природни 
богатства на Републиката, растителниот и животински-
от свет, добрата во општа употреба како и предметите 
и објектите од особено културно и историско значење 
определени со закон се добра од општ интерес за Ре-
публиката и уживаат посебна заштита. Според ставот 3 
од овој член, со закон се уредуваат начинот и условите 
под кои определени добра од општ интерес за Републи-
ката можат да се отстапат на користење.  

Со Законот за водите се уредуваат условите и начи-
нот на употреба и користење на водите, заштитата од 
штетни дејства на водите, заштита на водите од исцр-
пување и загадување, управување со водите, изворите 
и начинот на финансирање на водостопанските дејно-
сти, услови и начини на вршење на водостопанската 
дејност, давање на водата на користење со одобрение 
(концесија), меѓудржавните води и други прашања од 
значење за обезбедување на единствен режим на води-
те во Република Македонија.  

Според членот 2 од овој закон, водите, водотеците 
и езерата како добра од општ интерес на Република 
Македонија уживаат посебна заштита утврдена со овој 
закон и се во државна сопственост.  

Согласно член 122 од Законот, за заштита од штет-
ните дејства на водите, преземање на мерки за извршу-
вање на определени работи за заштита на водите од за-
гадување, изработка на студии, планови, водостопан-
ски основи, биланси на водите, учество во одржување 
на основните објекти на хидромелиоративните систе-
ми, учество за изградба на водостопански објекти и по-
стројки за наводнување и одводнување, обврските од 
меѓудржавните договори и конвенции и усовршување 
на кадри од областа на водостопанството, се формира 
Фонд за водите.  

Согласно член 124 од истиот закон, Фондот има 
својство на правно лице. 

Со членот 131 од Законот се утврдуваат изворите 
на средства за финансирање и работа на Фондот, при 
што, покрај средствата добиени по основ на закупнина 
на државно земјиште што во катастарот на недвижно-
сти е заведено „под води“, средства од Буџетот на Ре-
публика Македонија, средства обезбедени од кредити и 
други приходи, како извори на средства се утврдуваат 
и: надоместок за водите, надоместок за заштита на во-
дите од загадување и надоместок за вадење песок, ча-
кал и камен. 

Со членот 132 од Законот се утврдуваат физичките 
и правните лица кои имаат обврска да плаќаат надоме-
сток за води, се утврдува висината на овој надоместок, 
обврската за пресметување, наплатување и уплатување 
на овој надоместок. 

Со членовите 133, 133-а и 134 од истиот закон се 
утврдуваат правните и физички лица кои имаат обвр-
ска за плаќање надоместок за заштита на водите од за-
гадување и правните и физичките лица кои имаат обвр-
ска за плаќање надоместок за вадење песок, камен и ча-
кал, како и се утврдува висината на овој надоместок, 
обврската за пресметување, наплатување и уплатување 
на овој надоместок. 

Со член 134-а став 1 од Законот се утврдуваат слу-
чаите во кои не се плаќа надоместок за користење на 
вода, а тоа се случаите кога водата се користи за про-
чистување и вештачко полнење на подземните води и 
кога водата се користи за заштита на природата и пре-
делот. 

Согласно член 135 од овој закон, средствата за фи-
нансирање и работа на Фондот се уплатуваат на сметка 
на Фондот за водите. 

6. Од анализата на наведените уставни и законски 
одредби произлегува дека заштитата и унапредувањето 
на животната средина и на природата, како темелна 
вредност на уставниот поредок на Република Македо-
нија, претставува значајна задача на државата и поши-
роко на општеството. Тоа подразбира дека заштитата и 
унапредувањето на животната средина и на природата 
е грижа не само на државата, туку и на сите граѓани, 
претпријатијата, установите и органите на локалната 
самоуправа. Сите овие субјекти се должни да обезбе-
дат услови за зачувањето на природните и со работа 
создадени вредности на човековата средина и да ги от-
странуваат штетните последици и дејствија што ги за-
грозуваат тие вредности или го доведуваат во опасност 
животот и здравјето на луѓето.  

Водите, водотеците и езерата како добра од општ 
интерес на Република Македонија, се во државна сопс-
твеност и уживаат посебна заштита утврдена со Зако-
нот за водите.  

Во функција на операционализација на заложбата 
за посебна заштита на водите, со Законот за водите е 
формиран Фонд за водите. Овој Фонд има својство на 
правно лице, а со Законот се утврдени неговите над-
лежности, како и изворите на средства за негово фи-
нансирање.  
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Според член 33 од Уставот, секој е должен да плаќа 
данок и други јавни давачки и да учествува во намиру-
вањето на јавни расходи утврдени со закон.  

Смислата и содржината на оваа уставна одредба е 
утврдувањето општа обврска на сите субјекти, а не са-
мо на граѓаните, за обезбедување финансиски средства 
за функциите на државата утврдени со Уставот и со за-
кон, а кои ги вршат нејзините органи и институции.  

Законодавецот, согласно член 68 став 1 алинеја 3 од 
Уставот, во функција на обезбедување на услови за за-
штита на водите, утврдил надоместоци за користење на 
водите, за нивната заштита од загадување и за вадење 
на песок, чакал и камен, давајќи им на овие надоместо-
ци карактер на јавна давачка.  

Со членот 132 од Законот, законодавецот поблиску 
ги определил субјектите кои се обврзници за плаќање 
на надоместокот за води, како и висината и начинот на 
плаќање на оваа јавна давачка.  

Притоа, со членот 132 алинеја 1 од Законот, како об-
врзници за плаќање на надоместокот за водите, законо-
давецот ги определил вработените во државните органи 
и јавните служби, задолжувајќи ги за месечно плаќање 
на надоместокот, во определен процент од платата. 

Од анализата на оваа законска одредба, произлегу-
ва дека работниот однос во државните органи и јавните 
служби, е основ за определувањето на овие граѓани за 
обврзници за плаќање на надоместокот, што за Судот 
не е спорно. Меѓутоа, од другите одредби на членот 
132, како и од целината на Законот, произлегува дека 
другите вработени граѓани немаат обврска да плаќаат 
надоместок за водите по основ на работен однос. 

Во таков случај, Судот оцени дека со ваквото за-
конско решение се доведуваат во нерамноправна по-
ложба пред законот граѓаните во зависност од тоа каде 
се вработени - во јавниот или во приватниот сектор. 
Ова од причина што и вработените во државните орга-
ни и јавни служби, исто како и вработените во друг се-
ктор, остваруваат плата (од која се пресметува висина-
та на надоместокот за водите), но за едните тоа прет-
ставува основ за плаќање надоместок за водите, а за 
другите тоа не е случај.  

Оттука, Судот оцени дека член 132 алинеја 1 во де-
лот „во државните органи и јавните служби“ од Зако-
нот за водите не е во согласност со членот 9 став 2 од 
Уставот на Република Македонија.  

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точка 1 од оваа одлука. 

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот, Махмут Јусуфи и судиите: д-р Трен-
дафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера 
Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани и д-р 
Зоран Сулејманов. 
 
      У.бр.58/2006                             Претседател 
8 и 9 мај 2007 година     на Уставниот суд на Република 

   Скопје                                     Македонија, 
     Махмут Јусуфи, с.р. 

___________ 
841. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија ("Службен весник на Република Македо-
нија" бр.70/1992) на седницата одржана на 8 и 9 мај 
2007 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на 

уставноста на член 58 став 1 точка 4 и член 85 став 2, 
во делот: „Правилник за утврдување на висината на на-
доместокот за дежурствата“ од Законот за јавното об-
винителство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.38/2004). 

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

3. Стамен Филипов од Скопје на Уставниот суд на 
Република Македонија му поднесе иницијатива за пове-
дување постапка за оценување на уставноста на члено-
вите од Законот означени во точката 1 од ова решение.  

Според подносителот на иницијативата, правните 
последици од осудата неможе да настапуваат автомат-
ски по сила на закон, туку тоа можело да се прави само 
со правосилна судска одлука. Со оглед на тоа што со 
оспорената одредба на член 58 став 1 точка 4 од Зако-
нот на јавното обвинителство, правните последици од 
осудата настапувале по сила на законот, а не како казна 
забрана што ја извршува судот во рамките на видовите 
на казни, односно санкции, подносителот на иниција-
тивата смета дека истата не е во согласност со член 8 
став 1 алинеи 3 и 4, член 9, член 13 став 1, член 14, 
член 23, член 32 став 1 и 2, член 51, член 54 став 1 и 
член 98 став 1 и 2 од Уставот.  

Во еден дел законската одредба, според подносите-
лот на иницијативата, се создавала правна несигурност 
како елемент на принципот на владеење на правото и 
нарушување на уставното начело на презумпција на не-
виноста, принципот на казнување. Оттука, делот „не-
примерен“ за извршување на функцијата јавен обвини-
тел не содржи прецизен опис на кривични дела.  

Оспорениот дел од членот 85 став 2 од Законот за 
јавното обвинителство, според подносителот на иници-
јативата, нема уставна основа, од причина што во Зако-
нот не се содржани никакви критериуми во однос на 
овие прашања. Оттука, со оспорениот законски дел се 
повредувал член 8 став 1 алинеи 3 и 4, член 51, член 95 
став 3 и член 96 од Уставот на Република Македонија.  

4. Судот на седницата утвреди дека во член 58 од 
Законот за јавното обвинителство, се предвидува дека 
јавниот обвинител и заменикот на јавниот обвинител 
се разрешува: 

1) кога сам ќе го побара тоа; 
2) кога трајно ќе ја загуби психофизичката способ-

ност за вршење на функцијата во јавното обвинителс-
тво, што го утврдува Советот на јавните обвинители, 
врз основа на документација со наод и мислење на над-
лежна здравствена комисија; 

3) кога ќе ги исполни условите за старосна пензија; 
4) кога е осуден за кривично дело сторено со злоу-

потреба на својата функција или за друго кривично де-
ло на казна затвор подолга од шест месеци, или на по-
кратка казна затвор или друга кривична санкција за 
кривично дело кое го прави непримерен за извршување 
на функцијата јавен обвинител или заменик на јавниот 
обвинител; 

5) кога ќе се утврди дека извршил потешка дисцип-
линска повреда на функцијата јавен обвинител или за-
меник јавен обвинител утврдена со закон, со што го на-
рушил угледот на функцијата на јавното обвинителс-
тво и  

6) кога ќе се утврди дека нестручно работи и пока-
жува незадоволителни резултати во вршење на функ-
цијата.  

Предлогот за разрешување на замениците на јавни-
те обвинители во Јавното обвинителство на Република 
Македонија и на основните и вишите јавни обвинители 
и нивните заменици до Собранието на Република Ма-
кедонија го доставува Јавниот обвинител на Република 
Македонија.  

Предлогот за разрешување на Јавниот обвинител на 
Република Македонија до Собранието на Република 
Македонија го доставува Владата на Република Маке-
донија. 

Според член 85 од истиот Закон, Јавниот обвинител 
на Република Македонија ќе донесе Правилник за вна-
трешното работење на јавните обвинителства, Пра-
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вилнк за дисциплиснката одговорност и утврдување на 
нестручно вршење на работата и покажување на неза-
доволителни резултати на јавните обвинители и на за-
мениците на јавните обвинители, Правилник за мери-
лата и критериумите за распределба на средствата од 
Буџетот на Република Македонија по обвинителства и 
Правилник за утврдување на критериуми за оцена на 
работата на јавните обвинител и замениците на јавните 
обвинители во рок од 60 дена од денот на влегувањето 
во сила на овој закон.  

Министерот за правда ќе донесе Правилник за утвр-
дување на висината на надоместокот за дежурствата, 
Правилник за образецот и постапката за издавање и од-
земање на службена легитимација, Правилник за изгле-
дот и условите по кои се носи тогата, како и акти за ко-
ристењето на посебните права на јавните обвинители и 
замениците на јавните обвинители во рок од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Советот на јавните обвинители ќе се конституира 
во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

5. Согласно членот 8 став 1 алиените 3 и 4 од Уста-
вот, темелни вредности на уставниот поредок на Ре-
публика Македонија се владеењето на правото и подел-
бата на државната власт на законодавна, извршна и 
судска.  

Согласно членот 9 од Уставот, граѓаните на Репуб-
лика Македонија се ендакви во слободите и правата не-
зависно од полот, расата, бојата на кожата, национал-
ното и социјалното потекло, политичкото и верското 
уверување, имотната и општествената положба. Граѓа-
ните пред Уставот и законите се еднакви.  

Со одредбата од членот 13 став 1 од Уставот е 
определенок дека лицето обвинето за казниво дело ќе 
се смета за невино се додека неговата вина не биде 
утврдена со правосилна судска одлука.  

Со членот 14 став 1 од Уставот е определено дека 
никој не може да биде казнет за дело кое пред да биде 
сторено не било утврдено со закон или со друг пропис 
како казниво дело и за кое не била предвидена казна. 

Според член 23 од Уставот, секој граѓанин има пра-
во да учествува во вршењето на јавни функции. 

Според членот 32 став 1 од Уставот, секој има пра-
во на работа, слободен избор на вработување, заштита 
при работењето и материјална обебедност за време на 
привремена невработеност. Според ставот 2 на истиот 
член од Уставот, секому под еднакви услови му е до-
стапно секое работно место.  

Според член 51 од Уставот, во Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите.  

Според член 54 став 1 од Уставот, слободите и пра-
вата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат са-
мо во случаи утврдени со Уставот, а според ставот 3 на 
истио член од Уставот, ограничувањето на слободите и 
правата не може да биде дискриминаторско по основ 
на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или 
социјално потекло, имотна или општествена положба.  

Според член 95 став 3 од Уставот, организацијата и 
работата на органите на државната управа се уредуваат 
со закон што се доенсува со двотретинско мнозинство 
гласови од вкупниот број пратеници.  

Според член 96 од Уставот, органите на државната 
управа работите од својата надлежност ги вршат само-
стојно врз основа и во рамките на Уставот и законите и 
за својата работа се одговорни на Владата.  

Согласно член 106 став 1 од Уставот Јавното обви-
нителство е единствен и самостоен државен орган кој 
ги гони сторителите на кривичните дела и на други со 
закон утврдени казниви дела и врши други работи 
утврдени со закон. 

Согласно Амандман XXX точка 1 од Уставот, Јав-
ното обвинителство ги врши своите функции врз осно-
ва на Уставот и законите и меѓународните договори ра-
тификувани во согласност со Уставот.  

Функцијата на јавното обвинителство ја вршат Јав-
ниот обвинител на Република Македонија и јавните об-
винители.  

Надлежноста, основањето, укинувањето, организа-
цијата и функционирањето на јавното обвинителство 
се уредува со закон што се донесува со двотретинско 
мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.  

Јавниот обвинител на Република Македонија го 
именува и разрешува Собранието на Република Маке-
донија за време од шест години со право на повторно 
именување.  

Јавните обвинители ги избира Советот на јавни об-
винители без ограничување на траење на мандатот.  

При изборот на јавните обвинители ќе се запази со-
одветната и правична застапеност на граѓаните кои 
припаѓаат на сите заедници.  

За разрешување на јавните обвинители одлучува 
Советот.  

Надлежноста, составот и структурата на Советот, ман-
датот на неговите членови, како и основите и постапката 
за разрешување на член на Советот се уредува со закон.  

Основите и постапката за престанок и разрешување 
на Јавниот обвинител на Република Македонија и јав-
ните обвинители се уредува со закон.  

Функцијата Јавен обвинител на Република Македо-
нија и јавен обвинител е неспојлива со членување во 
политичка партија или со вршење на други јавни функ-
ции и професии утврдени со закон.  

Се забранува политичко организирање и дејствува-
ње во јавното обвинителство.  

Со членот 1 од Законот за јавното обвинителство се 
утврдува дека со овој закон се уредува основањето, ор-
ганизацијата и надлежностите на Јавното обвинителс-
тво, се определуваат подрачјата и седиштата на јавните 
обвинителства и се утврдуваат условите и постапката 
за именување и разрешување на јавни обвинители и за-
меници на јавните обвинители, како и други прашања 
во врска со работата на Јавното обвинителство.  

Во точката 5 од Законот со наслов „Престанок на 
функцијата и разрешување“ е содржан оспорениот 
член 58 од Законот во кој меѓу другите основи за пре-
станок и разрешување е содржан и основот (сега оспо-
рен) дека јавниот обвинител и заменикот на јавниот об-
винител се разрешува кога е осуден за кривично дело 
сторено со злоупотреба на својата функција или за дру-
го кривично дело на казна затвор подолга од шест ме-
сеци или на пократка казна затвор или друга кривична 
санкција за кривично дело кое го прави непримерен за 
извршување на функцијата јавен обвинител или заме-
ник на јавниот обвинител.  

Од содржината на оспорениот дел од законската 
одредба, според Судот, произлегува дека со оваа 
одредба не се дозволува јавниот обвинител, односно 
заменикот на јавниот обвинител да ја врши својата 
функција, која по суштина е јавна, доколку истиот е 
осуден со правосилна судска одлука, што имало за пос-
ледица престанок на мандатот на јавниот обвинител.  

Во оспорената законска одредба децидно се наведе-
ни условите, односно основите за престанок на манда-
тот на јавниот обвинител, односно заменикот на јавни-
от обвинител, што е во согласност со Амандман XXX 
од Уставот во кој е предвидено дека основите и по-
стапката за престанок и разрешување на Јавниот обви-
нител на Република Македонија и јавните обвинители 
се уредува со закон. Оттука, интенцијата на законода-
вецот била со оспорената законска одредба да се уре-
дат основите и постапката за престанок на функцијата 
јавен обвинител и заменик на јавниот обвинител.  



28 мај 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 64 - Стр. 27 

Основот, односно условот за престанок на мандатот 
на јавниот обвинител и заменикот на јавниот обвини-
тел кога истиот е осуден за кривично дело сторено со 
злоупотреба на својата функција или за друго кривично 
дело на казна затвор подолго од шест месеци или на 
пократка казна затвор или друга кривична санкција за 
кривично дело кое го чини непримерен за извршување 
на својата функција, според Судот, произлегува од по-
требата со закон да бидат уредени прашањата за посто-
ење на подобност на лицето за ефикасно вршење на 
функцијата јавен обвинител, односно заменик на јавни-
от обвинител. Имено, Судот оцени дека предвидениот 
основ, кој со иницијативата се оспорува, ја исклучува 
можноста да се јават елементи на сомнение што би го 
направиле јавниот обвинител, односно заменик на јав-
ниот обвинител, недостоен за вршење на ова мошне 
важна функција дотолку повеќе што тоа би било основ 
со кој јавниот обвинител би го изгубил кредибилитетот 
за вршење на оваа јавна функција која е мошне важна 
за гонење на другите сторители на кривични дела, а 
истовремено во одредени ситуации во конкретниов 
случај и би значело фактичка неможност да ја извршу-
ва функцијата.  

Од анализата на оспорената законска одредба, спо-
ред Судот, јасно произлегува дека во конкретниов слу-
чај не може да се прифати тврдењето во иницијативата 
дека во истата станува збор за повреда на принципот 
на презумпција на невиноста на лицето утврден во чле-
нот 13 став 1 од Уставот, ниту пак за повреда на наче-
лото на законитост во казненото право изразено преку 
забраната за казнување утврдена во член 14 став 1 од 
Уставот. Според Судот, оспорениот основ на членот 58 
од Законот се однесува на лице кое веќе ја врши функ-
цијата јавен обвинител, односно заменик на јавниот об-
винител и на кого мандатот му престанува заради него-
во осудување во периодот додека ја врши таа функција, 
а не како правна последица од правосилна судска пре-
суда. Оттука, ова претставува  услов за престанок на 
мандатот поради осуда со правосилна судска пресуда, 
бидејќи такво лице не може да дава гаранција дека Јав-
ното обвинителство успешно ќе функционира. Со ог-
лед на тоа, Судот оцени дека оспорената одредба е во 
функција на гаранција на успешно обавување на функ-
цијата на институцијата Јавно обвинителство. Токму 
од овие причини, според Судот, не може да се прифати 
тврдењето во иницијативата дека оспорената законска 
одредба не била во согласност со утврдените принципи 
во членовите 13 и 14 од Уставот. Имено, во конкретни-
ов случај не се работи за правни последици од осудата 
кои настапуваат по сила на законот, од која претпоста-
вка се раководел подносителот на иницијативата оспо-
рувајќи го овој дел од законската одредба, туку дека 
лицето во овој случај наведената функција не може да 
ја врши не како правна последица од осудата по сила 
на законот, туку како последица од казната што со пра-
восилна судска одлука ја изрекол судот.  

Тргнувајќи од овластувањето дадено во член 106 
став 1 од Уставот и Амандман XXX на Уставот, право 
на законодавецот е со закон да ја обезбеди и гарантира 
самостојноста и независноста на државниот орган - јав-
ното обвинителство, преку издигање кредибилитет на 
Јавното обвинителство со состав на јавни обвинители и 
заменици на јавните обвинители кои би можеле зако-
нито и квалитетно да ја извршуваат својата функција 
согласно со Уставот и законите, уредувајќи ги токму за 
таа цел и основите поради кои на јавниот обвинител, 
односно на заменикот на јавниот обвинител му преста-
нува мандатот, односно поради кои истиот се разрешу-
ва. Ваквата законска одредба, според Судот е во сог-
ласност со одредбите од Уставот и истата ги афирмира 
уставно определените вредности и начела.  

Што се однесува до оспорениот дел на став 2 на 
член 85 од Законот за јавното обвинителство, Судот 
оцени дека ниту по однос на оваа одредба не може да 
се изрази сомнение на нејзината согласност со Уста-
вот. Имено, ова од причина што обрската министерот 
за правда да донесе Правилник за утврдување на ви-
сината на надометокот за дежурство на јавните обви-
нители, претставува само операционализација на за-
конот. Ова од причини што со овој правилник мини-
стерот за правда (извршната власт) не воспоставува 
право на надоместок, туку само ја определува висина-
та на надоместокот за дежурства. Оттука, министерот 
за правда со подзаконски пропис ја разработува за-
конската одредба, односно правото на надоместокот 
утврдено со Законот (од страна на законодавната 
власт) и подецидно ја определува висината на веќе со 
закон утврденото право на надоместок за дежурства 
на јавните обвинители.  

Предвид на наведеното Судот утврди дека закон-
ското овластување со оспорената законска одредба на 
членот 85 став 2 од Законот не претставува повреда на 
член 8 став 1 точка 4 и членовите 95 и 96 од Уставот, 
бидејќи нема повреда на принципот на поделба на др-
жавната власт на законодавна, извршна и судска.  

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од ова решение.  

7. Ова решение Судот го донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите д-р Тренда-
фил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, Мирјана 
Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумоски, 
д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Су-
лејманов, а по однос на член 58 став 1 точка 4 од Зако-
нот решението е донесено со мнозинство гласови. 
 
     У.бр.122/2006                    Претседател   
8 и 9 мај 2007 година     на Уставниот суд на Република  

     Скопје                            Македонија, 
                                            Махмут Јусуфи, с.р. 

___________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 
842. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижностите за катастарската општина Табановце – Оп-
штина Куманово. 

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

Со денот на примената на катастарот на недвиж-
ностите од став 1 од ова решение, престанува да се 
применува катастарот на земјиштето за КО Табанов-
це, установен според Законот за премер и катастар 
на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 
и 13/78). 

 
     Бр. 09-6429/1   
23 мај 2007 година                        Директор, 
         Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

843. 
Врз основа на член 31 и 64 став 1 точка 22 од Законот 

за Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ” бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06) 
и член 3 став 2 од Уредбата за сметковниот план за банки-
те, штедилниците и други финансиски организации 
(„Службен весник на РМ” бр. 43/95, 46/99, 73/02 и 79/03) 
по претходно прибавено мислење од Министерството за 
финансии на Република Македонија, Советот на Народна 
банка на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА 
ЗА АНАЛИТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО СМЕТКОВ-
НИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ, ШТЕДИЛНИЦИТЕ И  

ДРУГИ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
1. Во Одлуката за аналитичките сметки во сметков-

ниот план за банките, штедилниците и други финанси-
ски организации (“Службен весник на РМ” бр. 51/95, 
9/96, 60/96, 7/97, 27/98, 31/98, 70/99, 85/99, 16/00, 77/00, 
111/00, 16/01, 95/01, 80/02 и 77/03), се вршат следните 
измени и дополнувања: 

1) Во планот на аналитичките сметки во сметковни-
от план за банките, штедилниците и други финансиски 
организации, се воведуваат, менуваат и додаваат след-
ните сметки: 

a) сметката 1011 се менува и гласи: 
“Готовина на пат во земјата” 
b) по сметката 1011, се додава нова аналитичка сме-

тка 1012, која гласи: 
“Готовина на пат во странство” 
в) во рамките на синтетичката сметка 154 се вове-

дува нова аналитичка сметка која гласи: 
“1545 - Побарување во денари врз основа на дого-

вор за купување на ефективни домашни пари со стран-
ската банка” 

г) по сметката 1574, се додава нова аналитичка сме-
тка 1575, која гласи: 

“Побарување во девизи врз основа на договор за про-
дажба на ефективни домашни пари со странска банка” 

д) сметката 3203 се менува и гласи: 
“Побарување по краткорочни кредити во странска 

валута од нефинансиски правни лица за плаќање на до-
стасани обврски спрема нерезиденти”  

ѓ) по сметката 3203, се додава нова аналитичка сме-
тка3204, која гласи: 

“Побарување по краткорочни кредити во странска 
валута од нефинансиски правни лица за плаќање во 
земјата” 

е) сметката 3213 се менува и гласи: 
“Побарување по краткорочни кредити во странска 

валута од сектор држава за плаќање на достасани обвр-
ски спрема нерезиденти” 

ж) по сметката 3213, се додава нова аналитичка 
сметка 3214, која гласи: 

“Побарување по краткорочни кредити во странска 
валута од сектор држава за плаќање во земјата” 

з) по сметката 3251, се додава нова аналитичка сме-
тка 3252, која гласи: 

“Побарување по краткорочни кредити во странска 
валута од банки за плаќање во земјата” 

ѕ) сметката 3253 се менува и гласи: 
“Побарување по краткорочни кредити во странска 

валута од други финансиски организации за плаќање 
на достасани обврски спрема нерезиденти” 

и) по сметката 3254, се додаваат две нови аналитич-
ки сметки, кои гласат: 

“3255 - Побарување по краткорочни кредити во 
странска валута од други финансиски организации за 
плаќање во земјата; 

3256 - Побарување по краткорочни кредити во 
странска валута од банки за плаќање на достасани об-
врски спрема нерезиденти” 

ј) сметката 3263 се менува и гласи: 
“Побарување по краткорочни кредити во странска 

валута од други комитенти за плаќање на достасани об-
врски спрема нерезиденти” 

к) по сметката 3263, се додава нова аналитичка сме-
тка 3264, која гласи: 

“Побарување по краткорочни кредити во странска 
валута од други комитенти за плаќање во земјата” 

л) во рамките на синтетичката сметка 327 се вове-
дуваат четири нови аналитички сметки, кои гласат:  

“3273 - Побарување по краткорочни кредити во 
странска валута од резиденти - физички лица за плаќа-
ње на достасани обврски спрема нерезиденти; 

3274 - Побарување по краткорочни кредити во 
странска валута од резиденти - физички лица за плаќа-
ње во земјата; 

3278 - Останати побарувања по краткорочни креди-
ти во странска валута од резиденти - физички лица; 

3279 - Достасани а ненаплатени побарувања по кра-
ткорочни кредити во странска валута од резиденти - 
физички лица”; 

љ) сметката 3403 се менува и гласи: 
“Побарување по долгорочни кредити во странска 

валута од нефинансиски правни лица за плаќање на до-
стасани обврски спрема нерезиденти” 

м) по сметката 3403, се додава нова аналитичка 
сметка 3404, која гласи:  

“Побарувања по долгорочни кредити во странска 
валута од нефинансиски правни лица за плаќање во 
земјата” 

н) сметката 3413 се менува и гласи: 
“Побарување по долгорочни кредити во странска 

валута од сектор држава за плаќање на достасани обвр-
ски спрема нерезиденти” 

њ) по сметката 3413, се додава нова аналитичка 
сметка 3414, која гласи: 

“Побарување по долгорочни кредити во странска 
валута од сектор држава за плаќање во земјата” 

о) по сметката 3451, се додава нова аналитичка сме-
тка 3452, која гласи: 

“Побарување по долгорочни кредити во странска 
валута од банки за плаќање во земјата” 

п) сметката 3453 се менува и гласи: 
“Побарување по долгорочни кредити во странска 

валута од други финансиски организации за плаќање 
на достасани обврски спрема нерезиденти” 

р) по сметката 3454, се додаваат две нови аналитич-
ки сметки, кои гласат: 

“3455 - Побарување по долгорочни кредити во 
странска валута од други финансиски организации за 
плаќање во земјата; 

3456 - Побарување по долгорочни кредити во 
странска валута од банки за плаќање на достасани об-
врски спрема нерезиденти”; 

с) сметката 3463 се менува и гласи: 
“Побарување по долгорочни кредити во странска 

валута од други комитенти за плаќање на достасани об-
врски спрема нерезиденти” 

т) по сметката 3463, се додава нова аналитичка сме-
тка 3464, која гласи: 

“Побарување по долгорочни кредити во странска 
валута од други комитенти за плаќање во земјата” 

ќ) во рамките на синтетичката сметка 347 се вове-
дуваат четири нови аналитички сметки, кои гласат:  

“3473 - Побарување по долгорочни кредити во 
странска валута од резиденти - физички лица за плаќа-
ње на достасани обврски спрема нерезиденти;  
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3474 - Побарување по долгорочни кредити во 
странска валута од резиденти - физички лица за плаќа-
ње во земјата; 

3478 - Останати побарувања по долгорочни креди-
ти во странска валута од резиденти - физички лица; 

3479 - Достасани, а ненаплатени побарувања по 
долгорочни кредити во странска валута од резиденти - 
физички лица”; 

у) по сметката 8082 се воведува нова аналитичка 
сметка 8085 која гласи: 

“Тековни сметки на странски банки” 
2.  Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во “Службен весник на Република Македонија”. 
3.  Со влегување во сила на оваа одлука престанува 

да важи Одлуката за измени и дополнувања на Одлука-
та за аналитичките сметки во контниот план за банките 
и штедилниците (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 77/03). 

 
О.бр. 02-15/V-2/2007                       Претседател  
  23 мај 2007 година           на Советот на Народна банка 
           Скопје                         на Република Македонија 

                               Гувернер, 
                                                  м-р Петар Гошев, с.р. 

___________ 
844. 

Врз основа на член  64 став 1 точка 22 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на РМ” бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 
129/06), Советот на Народна банка на Република Маке-
донија  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТ-
НИТЕ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА НА  

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во „Одлука за каматните стапки на Народна бан-

ка на Република Македонија” („Службен весник на 
РМ” бр. 117/05, 16/06 и 70/06), во точка 4, став 2 про-
центот “9,50” се заменува со процентот “7,50”. 

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

 
О.бр. 02-15/V-1/2007                      Претседател 
  23 мај 2007 година           на Советот на Народна банка 

     Скопје                         на Република Македонија 
             Гувернер, 
    м-р Петар Гошев, с.р. 

___________ 
845. 

Врз основа на член 69 став 1 од Законот за Народна 
банка на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.03/02, 51/03, 85/03, 40/04, 
61/05 и 129/06), а во врска со член 26 став 3 од Законот 
за девизно работење („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 51/03) и врз ос-
нова на точка 10 од Одлуката за начинот на вршење на 
платниот промет со странство („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.53/02), гувернерот на Народна 
банка на Република Македонија донесе 

  
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА УПАТСТВО-
ТО ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ 

ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 
 
Во Упатството за начинот на вршење на платниот 

промет со странство У.бр. 09/2-10 („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 79/02, 98/02, 105/05, 5/07 и 
46/07) се вршат следните измени и дополнувања: 

1. Во делот I. НАПЛАТИ ОД НЕРЕЗИДЕНТИ: 
Во точка 36, после алинеја 7 се додава нова алинеја 

8, која гласи: 
 “ - за наплата врз основа на продадени странски 

сопственички и должнички хартии од вредност од 
страна на Фондот за осигурување на депозити, осигу-
рителните друштва, пензиските фондови и инвестицио-
ните фондови (согласно член 14 од Законот за Девизно 
работење), кои се тргуваат на странските пазари, вклу-
чително и наплатениот доход и главнина по истите 
(портфолио инвестиции): извештај за склучување и по-
рамнување на трансакцијата од брокерската куќа.” 

2. Во делот II. ПЛАЌАЊА НА НЕРЕЗИДЕНТИ:  
Во точка 44, после алинеја 10 се додава нова алине-

ја 11, која гласи:  
“- за плаќање врз основа на купени странски сопс-

твенички и должнички хартии од вредност од страна на 
Фондот за осигурување на депозити, осигурителните 
друштва, пензиските фондови и инвестиционите фон-
дови (согласно член 14 од Законот за Девизно раноте-
ње), кои се тргуваат на странските пазари, (портфолио 
инвестиции): извештај за склучување и порамнување 
на трансакцијата од брокерската куќа.” 

3. Во делот VI. МЕЃУБАНКАРСКИ ОДНОСИ - се 
додава нова точка  149 б) која гласи: 

“Изнесувањето на ефективните домашни пари од 
Република Македонија поради продажба на странска 
банка, банката го обработува со образец 746, на товар  
на сметката 1012, шифра на основ 726. Во образецот 
746 во рубрика 10, банката задолжително ја наведува 
странската банка со која банката склучила договор за 
продажба на ефективни домашни пари. Образецот 746 
претставува налог кој банката, согласно “Одлуката за 
условите и висината на износот на ефективни домашни 
пари, чекови и монетарно злато кои  можат да се внесу-
ваат во или изнесуваат од Република Македонија”, го 
заверува кај надлежниот царински орган при изнесува-
њето на ефективните домашни пари преку граница од 
Република Македонија.  

Пристигната наплата од странската банка врз осно-
ва на продадени ефективни  пари, банката ја обработу-
ва со образец 743, на товар на сметката 3100, 701 или 
808, шифра на основ  726.    

Внесувањето на ефективните домашни пари од Ре-
публика Македонија поради купување од странска бан-
ка, банката го обработува со образец 746, на товар  на 
сметката 1012, шифра на основ 726. Во образецот 746 
во рубрика 10, банката задолжително ја наведува 
странската банка со која банката склучила договор за 
купување на ефективни домашни пари. Образецот 746 
претставува налог кој банката, согласно “Одлуката за 
условите и висината на износот на ефективни домашни 
пари, чекови и монетарно злато кои  можат да се внесу-
ваат во или изнесуваат од Република Македонија”, го  
заверува кај надлежниот царински орган при внесува-
њето на ефективните домашни пари преку граница во 
Република Македонија.  

Плаќањето  кон странската банка врз основа на ку-
пените ефективни пари, банката ја обработува со обра-
зец  1450, во корист на сметката 3100, 701 или 808 ши-
фра на основ  726.”    

4. Во прилог бр. 4 ШИФРИ НА ОСНОВИ, во глава 
НАПЛАТИ, дел 2. ТРАНСАКЦИИ ПОМЕЃУ РЕЗИ-
ДЕНТИ И НЕУТРАЛНИ ТРАНСАКЦИИ се додава но-
ва шифра на основ: 

“726 - Продажба на ефективни домашни пари на 
странска банка”  

5. Во прилог бр. 4 ШИФРИ НА ОСНОВИ, во глава 
ПЛАЌАЊА, дел 2. ТРАНСАКЦИИ ПОМЕЃУ РЕЗИ-
ДЕНТИ И НЕУТРАЛНИ ТРАНСАКЦИИ се додава но-
ва шифра на основ: 

“726 - Купување на ефективни домашни пари од 
странска банка”  
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6. Ова упатство влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. Одредбите од точките 3, 4 и 5 од ова упатство ќе се 
применуваат од 01.06.2007 година. 

 
    Бр. 09/2-10/6     
18 мај 2007 година                                  Гувернер, 
         Скопје                                    м-р Петар Гошев, с.р. 

___________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
846. 

Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енер-
гетика (“Службен весник на РМ” бр. 63/06 од 
23.05.2006 година), член 28 од Законот за акцизите 
(“Службен весник на РМ” бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 
98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за 
данокот на додадена вредност (“Службен весник на 
РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), 
Законот за животната средина (“Службен весник на 
РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
28.05.2007 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 на-

фта можат да ги формираат цените на одделни нафтени 
деривати така што највисоките производни цени да изне-
суваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини                               ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)                              до 31,076 
- БМБ-91  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)       до 30,884 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)     до 31,109 
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)            до 32,155 
 
б) Дизел гориво                              ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                              до 27,430 
- Д-Е III                                                            до 28,067    
 
в) Масло за горење                 ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)                                       до 27,812 
 
г) Мазут                     ден/кг 
- М-1 (М)                                                          до 17,263 
- М-2                                                                 до 17,241 

 
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 70,00 
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)               до 66,50 
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)            до 67,00 
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)                  до 68,00 
 
б) Дизел гориво                                               ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                       до 51,50 
- Д-Е III                                                              до 52,00 
 
в) Масло за горење                                           ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)                                   до 41,00 

г) Мазут                                                           ден/кг 
- М-1 (М)                                                         до 21,019 
- М-2                                                                до 20,993 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

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

 

  НАФТЕН ДЕРИВАТ 
(2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

(3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

 (4 ГРУПА 
 НА ЦЕНИ) 
ден/лит 

МБ - 96 (ПРЕМИУМ)      69,50 69,00 68,50 
БМБ - 91 (БЕЗОЛОВЕН 
РЕГУЛАР) 66,00 65,50 65,00 
БМБ - 95 
(БЕЗОЛОВЕН  
ПРЕМИУМ) 66,50 66,00 65,50 
БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН 
СУПЕР) 67,50 67,00 66,50 
Д - ДИЗЕЛ 51,00 50,50 50,00 
Д-Е III 51,50 51,00 50,50 
 Е Л   - ЕКСТРА  
ЛЕСНО  40,50 40,00 39,50 

 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

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

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

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

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

Член 3 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

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

 
а) Моторни бензини                               ден/лит 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)                                0,150 
- БМБ-91  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)            0,080 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)             0,080 
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)                    0,080 
 
б) Дизел гориво                                          ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                              0,030 
- Д-Е III                                                                0,030 
 
в) Масло за горење                                           ден/лит                            
- екстра лесно (ЕЛ)                                      0,040 
 
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)                                    24,396 
- БМБ-91  (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)               21,692 
- БМБ-95  (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)             21,891 
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)                    21,692 
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б) Дизел гориво                                          ден/лит 
- Д (ДИЗЕЛ)                                                        12,484 
- Д-Е III                                                                12,271 
 
в) Масло за горење                                           ден/лит                                                                           
- екстра лесно (ЕЛ)                                             3,194 
 
г) Мазут                                              ден/кг 
- М-1 (М)                                                               0,100 
- М-2                                                                       0,100 

Член 5 
 Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 

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

 

НАФТЕН 
ДЕРИВАТ 

Ед.  
мерка 

  (1 ГРУПА 
   НА ЦЕНИ)

 (2 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) 

  (3 ГРУПА
НА ЦЕНИ)

 (4 ГРУПА
НА ЦЕНИ)

МБ - 96 
(ПРЕМИУМ)  ден/лит 3,200 2,776 2,353 1,929 
БМБ - 91 
(БЕЗОЛОВЕН 
РЕГУЛАР) ден/лит 3,200 

 
2,776 

 
2,353 

 
1,929 

БМБ- 95 
(БЕЗОЛОВЕН 
ПРЕМИУМ) ден/лит 3,200 

 
2,776 

 
2,353 

 
1,929 

БМБ -98 
(БЕЗОЛОВЕ
Н СУПЕР)       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 29.05.2007 година. 

 
Бр. 02-821/1         

28 мај 2007 година                              Претседател,   
          Скопје                                 Славе Ивановски, с.р. 
_______________________________________________ 
 
ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
115. 

Врз основа на член 163 точка 1 од Законот за пензи-
ското и инвалидското осигурување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 
32/97, 24/2000, 96/2000, 5/2001, 50/2001, 85/2003, 
50/2004, 4/2005, 101/2005 и 70/2006), а во врска со чле-
нот 102 од Законот за задолжително капитално финан-
сирано пензиско осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 29/2002, 5/2003, 40/2004, 
113/2005 и 29/2007) и Заклучокот на Владата на Репуб-
лика Македонија бр. 19-2000/1 од 12.04.2007 година, 
Управниот одбор на Фондот, на седницата одржана на 
18 мај 2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ФОНДОТ 
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ-
ТЕ ОД УТВРДЕНИТЕ НАДЛЕЖНОСТИ ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО  КАПИТАЛНО 
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува висината на надоместо-
кот на Фондот за вршење на надлежностите за задолжи-
телно капитално финансирано пензиско осигурување. 

Надоместокот од став 1 на овој член го утврдува 
Управниот одбор на Фондот, по претходна согласност 
од Владата на Република Македонија. 

 
Член 2 

Висината на надоместокот се пресметува по стапка од 
0,5% од придонесите на секој пензиски фонд со кој упра-
вува Друштвото за управување со пензиски фондови. 

 
Член 3 

Надоместокот од членот 2 на оваа одлука, паѓа на то-
вар на Друштвата за управување со пензиските фондови. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на РМ“. 

 
    Бр. 02-3110/1                         Управен одбор 
18 мај 2007 година                      Претседател, 
         Скопје                            Ангел Максимов, с.р. 

___________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ 

116. 
Врз основа на член 14 точка а) и член 58 став 4) од 

Законот за електронските комуникации („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 13/2005), Комисијата 
како орган на Агенцијата за електронски комуникации, 
на состанокот одржан на 11.05.2007 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ 
КОРИСТАТ БЕЗ ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ 

НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат радиофреквенции-

те што можат да се користат без одобрение за користе-
ње на радиофреквенции, во согласност со прописите на 
Европската конференција за пошти и телекомуникации 
(СЕРТ) и другите меѓународни правила и прописи што 
ги прифатила Република Македонија. 

 
Член 2 

Радиофреквенциите кои се користат без одобрение 
за користење на радиофреквенции како и условите за 
нивно користење се дадени во Прилог на овој правил-
ник кој е негов составен дел. 

 
Член 3 

Со влегувањето во сила на овој правилник престану-
ва да важи Правилникот за радиофреквенциите што мо-
жат да се користат без одобрение за користење на радио-
фреквенции („Службен весник на РМ“ бр. 58/05). 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

По влегувањето во сила овој правилник ќе биде об-
јавен и на веб страната на Агенцијата за електронски 
комуникации. 

 
Бр. 11-30/4          Агенција за електронски комуникации 

11 мај 2007 година         Претседател на комисијата, 
         Скопје                  Софче Јовановска, с.р. 
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