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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

2553. 
Врз основа на член 27 став (1) алинеја 5 од Законот 

за возила („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 140/08 и 53/11), министерот за внатрешни работи, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАР-
СКИТЕ ТАБЛИЦИ И НА ПРОБНИТЕ ТАБЛИЦИ 
НА ВОЗИЛАТА И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА 

НА НИВНО ИЗДАВАЊЕ 
 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат формата и содр-

жината на регистарските таблици и на пробните табли-
ци на возилата, како и начинот и постапката на нивно 
издавање. 

 
II. РЕГИСТАРСКИ ТАБЛИЦИ НА МОТОРНИ  

И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА 
 

1. Регистарска таблица за моторни и приклучни возила 
 

Член 2 
(1) Регистарската таблица за моторно и приклучно 

возило е изработена од метал прекриена со ретрореф-
лектирачка фолија во бела боја на која со црни букви и 
броеви е испишано: буквена ознака на регистрационо-
то подрачје на латиница, регистарски број составен од 
четири броеви и променлива буквена ознака составена 
од две букви на латиница. Регистарската таблица содр-
жи сино поле во кое во долниот дел е испишана нацио-
налната авто ознака на Република Македонија, а во 
горниот дел е оставен простор за ознаката на Европска 
унија. Помеѓу буквената ознака на регистрационото 
подрачје и регистарскиот број на возилото е поставена 
црвена правоаголна подлога, на која со жолти букви се 
испишани буквената ознака на регистрационото по-
драчје и променливата буквена ознака, на кирилица. На 
горната, долната, левата и десната страна на регистар-
ската таблица поставена е права црна испакната линија 
со стандарден радиус на аглите (R 12). 
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(2) Формата и големината на регистарската таблица од 

ставот (1) на овој член се утврдени во Образецот бр. 1. 
(3) Кога на задниот дел од возилото поради негова-

та конструкција не може да се прицврсти регистарската 
таблица утврдена во Образецот бр. 1, се прицврстува 
регистарската таблица утврдена во Образецот бр.2. 

(4) Регистарската таблица за велосипед со помошен 
мотор и мопед во поглед на бојата и ознаките е иден-
тична со регистарската таблица за моторно возило. 

(5) Формата и големината на регистарската таблица 
од ставот (4) на овој член, се утврдени во Образецот 
бр. 3. 

(6) Регистарската таблица за мотоцикл, лесен три-
цикл, трицикл, лесен четирицикл и четирицикл во пог-
лед на бојата и ознаките е идентична со регистарската 
таблица за моторно возило. 

(7) Формата и големината на регистарската таблица 
од ставот (6) на овој член, се утврдени во Образецот 
бр. 4. 

(8) Регистарската таблица за приклучни возила во 
поглед на формата, бојата, големината и ознаките е 
идентична со регистарската таблица за моторно вози-
ло, со тоа што за истата се определува друг регистар-
ски број. 

 
2. Регистарска таблица за привремено регистрирано 

моторно и приклучно возило 
 

Член 3 
(1) Регистарската таблица за привремено регистри-

рано моторно и приклучно возило е изработена од ме-
тал прекриена со ретрорефлектирачка фолија во бела 
боја, на која со црни букви и броеви е испишано: бу-
квената ознака на регистрационото подрачје на латини-
ца, регистарскиот број составен од четири броеви, бу-
квена ознака ,,А“ која не е  променлива и ознака на го-
дината за која важи регистрацијата. Регистарската таб-
лица содржи сино поле во кое во долниот дел е испи-
шана националната авто ознака на Република Македо-
нија, а во горниот дел е оставен простор за ознаката на 
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Европска унија. Помеѓу буквената ознака на регистра-
ционото подрачје и регистарскиот број на возилото е 
поставена црвена правоаголна подлога, на која со жол-
ти букви се испишани буквената ознака на регистраци-
оното подрачје и променливата буквена ознака, на ки-
рилица. На горната, долната, левата и десната страна 
на регистарската таблица поставена е права црна ис-
пакната линија со стандарден радиус на аглите (R 12).  

(2) Формата и големината на регистарската таблица од 
ставот (1) на овој член се утврдени во Образецот бр. 5. 

(3) Кога на задниот дел од возилото поради негова-
та конструкција не може да се прицврсти регистарската 
таблица утврдена во Образецот бр.5, се прицврстува 
регистарската таблица утврдена во Образецот бр. 6. 

(4) Регистарската таблица за привремено регистри-
ран велосипед со помошен мотор и мопед во поглед на 
бојата и ознаките е идентична со регистарската табли-
ца за привремено регистрирано моторно и приклучно 
возило. 

(5) Формата и големината на регистарската таблица од 
ставот (4) на овој член се утврдени во Образецот бр. 7. 

(6) Регистарската таблица за привремено регистри-
ран мотоцикл, лесен трицикл, трицикл, лесен четири-
цикл и четирицикл во поглед на бојата и ознаките е 
идентична со регистарската таблица за привремено ре-
гистрирано моторно и приклучно возило. 

(7) Формата и големината на регистарската таблица од 
ставот (6) на овој член се утврдени во Образецот бр. 8. 

(8) Регистарската таблица за возила на странци на 
кои заради школување, специјализација, научно истра-
жување, вработување или вршење на професионална 
дејност, давање на азил или признавање на статус на 
бегалец им е издадено одобрение за привремен престој 
подолг од шест месеци или за постојан престој во Ре-
публика Македонија, е изработена од метал прекриена 
со ретрорефлектирачка фолија во бела боја со букви и 
броеви во црна боја и содржи: буквена ознака на реги-
страционото подрачје на латиница, регистарски број 
составен од четири броеви, променлива буквена ознака 
составена од една буква на латиница (А, Б, С ....) и бро-
јот ,,9“ кој не е променлив. Регистарската таблица со-
држи сино поле во кое во долниот дел е испишана на-
ционалната авто ознака на Република Македонија, а во 
горниот дел е оставен простор за ознаката на Европска-
та унија. Помеѓу буквената ознака на регистрационото 
подрачје и регистарскиот број на возилото е поставена 
црвена правоаголна подлога, на која со жолти букви се 
испишани буквената ознака на регистрационото по-
драчје и променливата буквена ознака, на кирилица. На 
горната, долната, левата и десната страна на регистар-
ската таблица поставена е права црна испакната линија 
со стандарден радиус на аглите (R 12). 

(9) Формата и големината на регистарската таблица од 
ставот (8) на овој член се утврдени во Образецот бр. 9. 

(10) Кога на задниот дел од возилото поради него-
вата конструкција не може да се прицврсти регистар-
ска таблица утврдена во Образецот бр. 9, се прицврсту-
ва регистарска таблица утврдена во Образецот бр. 10. 

(11) Регистарската таблица за велосипед со помо-
шен мотор и мопед на странец е утврдена во Образецот 
бр. 11. 

(12) Регистарската таблица за мотоцикл, лесен три-
цикл, трицикл, лесен четирицикл и четирицикл на 
странец е утврдена во Образецот бр. 12. 

(13) Со регистарската таблица од ставот (8) на овој 
член се регистрираат и возилата во сопственост на 
странски културни претставништва, странски допис-
ништва, постојани странски дописништва и странци – 
постојани службеници во тие претставништва и допис-
ништва и возилата во сопственост на странски тргов-
ски, сообраќајни и други претставништва и странци – 
постојани службеници во тие претставништва.  

(14) Регистарска таблица за возила што се одвезува-
ат од Република Македонија по завршен престој на 
странски државјани и за возила купени во Република 
Македонија што ќе се регистрираат во друга земја, е 
изработена од метал прекриена со ретрорефлектирачка 
фолија во бела боја на која со црни букви и броеви е 
испишано: буквена ознака на регистрационото подрач-
је на латиница, регистарски број составен од четири 
броеви и буквена ознака ,,Е“, која не е променлива и 
ознака на годината за која важи регистрацијата. Реги-
старската таблица содржи сино поле во кое во долниот 
дел е испишана националната авто ознака на Републи-
ка Македонија, а во горниот дел е оставен простор за 
ознаката на Европската унија. Помеѓу буквената ознака 
на регистрационото подрачје и регистарскиот број на 
возилото е поставена црвена правоаголна подлога, на 
која со жолти букви се испишани буквената ознака на 
регистрационото подрачје и променливата буквена оз-
нака, на кирилица. На горната, долната, левата и десна-
та страна на регистарската таблица поставена е права 
црна испакната линија со стандарден радиус на аглите 
(R 12). 

(15) Формата и големината на регистарската табли-
ца од ставот (14) на овој член се утврдени во Образе-
цот бр. 13. 

(16) Кога на задниот дел од возилото поради него-
вата конструкција не може да се прицврсти регистар-
ската таблица утврдена во Образецот бр. 13, се прицвр-
стува регистарската таблица утврдена во Образецот 
бр.14. 

(17) Регистарската таблица за велосипед со помо-
шен мотор и мопед што се одвезуваат од Република 
Македонија по завршен престој на странски државјани 
и за велосипед со помошен мотор и мопед купени во 
Република Македонија што ќе се регистрираат во друга 
земја, е утврдена во Образец бр. 15.  

(18) Регистарската таблица за мотоцикл, лесен три-
цикл, трицикл, лесен четирицикл и четирицикл што се 
одвезуваат од Република Македонија по завршен пре-
стој на странски државјани и за мотоцикл, лесен три-
цикл, трицикл, лесен четирицикл и четирицикл купени 
во Република Македонија што ќе се регистрираат во 
друга земја, е утврдена во Образец бр. 16.  

 
3. Регистарска таблица за трактор 

 
Член 4 

(1) Регистарската таблица за трактор е изработена 
од метал, прекриена со ретрорефлектирачка фолија во 
бела боја на која со зелени букви и броеви е испишано: 
буквена ознака на регистрационото подрачје на лати-
ница, регистарски број составен од четири броеви и 
променлива ознака составена од две букви на латини-
ца. Регистарската таблица содржи сино поле во кое во 
долниот дел е испишана националната авто ознака на 
Република Македонија, а во горниот дел е оставен про-
стор за ознаката на Европската унија. Помеѓу буквена-
та ознака на регистрационото подрачје и регистарскиот 
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број на возилото е поставена црвена правоаголна под-
лога, на која со жолти букви се испишани буквената оз-
нака на регистрационото подрачје и променливата бу-
квена ознака, на кирилица. На горната, долната, левата 
и десната страна на регистарската таблица поставена е 
права зелена испакната линија со стандарден радиус на 
аглите (R 12).  

(2) Формата и големината на регистарската таблица 
од ставот (1) на овој член се утврдени во Образецот 
бр.17. 

(3) Кога на задниот дел од возилото поради негова-
та конструкција не може да се прицврсти регистарската 
таблица утврдена во Образецот бр.17, се прицврстува 
регистарската таблица утврдена во Образецот бр. 18. 

 
4. Регистарска таблица за работна машина  

и мотокултиватор 
 

Член 5 
(1) Регистарската таблица за работна машина и мо-

токултиватор е изработена од метал, прекриена со ре-
трорефлектирачка фолија во бела боја на која со жолти 
букви и броеви е испишано: буквена ознака на реги-
страционото подрачје на латиница, регистарски број 
составен од четири броеви и променлива буквена озна-
ка составена од две букви на латиница. Регистарската 
таблица содржи сино поле во кое во долниот дел е ис-
пишана националната авто ознака на Република Маке-
донија, а во горниот дел е оставен простор за ознаката 
на Еврoпската унија. Помеѓу буквената ознака на реги-
страционото подрачје и регистарскиот број на возилото 
е поставена црвена правоаголна подлога, на која со 
жолти букви се испишани буквената ознака на реги-
страционото подрачје и променливата буквена ознака, 
на кирилица. На горната, долната, левата и десната 
страна на регистарската таблица поставена е права 
жолта испакната линија со стандарден радиус на агли-
те (R 12). 

(2) Формата и големината на регистарската таблица од 
ставот (1) на овој член се утврдени во Образецот бр. 19.  

 
5. Регистарска таблица за моторно и приклучно вози-
ло кое не ги исполнува законски пропишаните услови 

     
Член 6 

(1) Регистарската таблица за моторно и приклучно 
возило кое не ги исполнува законски пропишаните ус-
лови во однос на димензиите (должина, ширина, виси-
на) односно чија најголема дозволена маса е поголема 
од 40 тони, односно чија сопствена маса е поголема од 
дозволените осни оптоварувања, е изработена од метал 
прекриена со ретрорефлектирачка фолија во бела боја 
на која со црвени букви и броеви е испишано: буквена 
ознака на регистрационото подрачје на латиница, реги-
старски број составен од четири броеви и променлива 
буквена ознака составена од две букви на латиница. Ре-
гистарската таблица содржи сино поле во кое во дол-
ниот дел е испишана националната авто ознака на Ре-
публика Македонија, а во горниот дел е оставен про-
стор за ознаката на Европската унија. Помеѓу буквена-
та ознака на регистрационото подрачје и регистарскиот 
број на возилото е поставена црвена правоаголна под-
лога, на која со жолти букви се испишани буквената оз-
нака на регистрационото подрачје и променливата бу-
квена ознака, на кирилица. На горната, долната, левата 

и десната страна на регистарската таблица поставена е 
права црвена испакната линија со стандарден радиус на 
аглите (R 12).  

(2) Формата и големината на регистарската таблица од 
ставот (1) на овој член се утврдени во Образецот бр. 20. 

 
6. Регистарска таблица за моторни возила со статус 

на возила со музејска вредност (олдтајмери) 
 

Член 7 
(1) Регистарската таблица за моторни возила поста-

ри од 35 години е изработена од метал, прекриена со 
ретрорефлектирачка фолија во бела боја на која со си-
ви букви и броеви е испишано: националната авто оз-
нака ,,МК“, регистарски број составен од четири брое-
ви, буквената ознака ,,H“ која не е променлива и верти-
кално поставен број ,,35“. Регистарската таблица содр-
жи сино поле во кое во долниот дел е испишана наци-
налната авто ознака на Република Македонија, а во 
горниот дел е оставен простор за ознаката на Европска-
та унија. Помеѓу буквената ознака на регистрационото 
подрачје и регистарскиот број на возилото е поставена 
црвена правоаголна подлога, на која со жолти букви се 
испишани буквената ознака на регистрационото по-
драчје и променливата буквена ознака, на кирилица. На 
горната, долната, левата и десната страна на регистар-
ската таблица поставена е права сива испакната линија 
со стандарден радиус на аглите (R 12). 

(2) Формата и големината на регистарската таблица од 
ставот (1) на овој член се утврдени во Образецот бр. 21. 

(3) Кога на задниот дел од возилото поради негова-
та конструкција не може да се прицврсти регистарската 
таблица утврдена во Образецот бр.21, се прицврстува 
регистарската таблица утврдена во Образецот бр. 22. 

(4) Регистарската таблица за мотоцикл постар од 35 
години, во однос на бојата и ознаките е идентична со 
регистарската таблица за моторни возила постари од 35 
години. 

(5) Формата и големината на регистарската таблица од 
ставот (4) на овој член се утврдени во Образецот бр. 23. 

 
Член 8 

(1) Регистарската таблица за моторно и приклучно 
возило на дипломатски и конзуларни претставништва и 
на мисии на странски држави и меѓународни организа-
ции во Република Македонија и на нивниот персонал, е 
изработена од метал прекриен со ретрорефлектирачка 
фолија во црна боја, сребрени букви и броеви и содр-
жи: вертикално поставена национална ознака ,,МК“, 
бројчана ознака на земјата од која претставништвото е 
регистрирано во Република Македонија, буквена озна-
ка на дејноста на претставништвото односно на стату-
сот на лицата во тие претставништва, регистарски број 
на возилото и годината за која важи регистрацијата. На 
горната, долната, левата и десната страна на регистар-
ската таблица поставена е права црна испакната линија 
со стандарден радиус на аглите (R 12). 

(2) Годината за која важи регистрацијата се означу-
ва со соодветна налепница која се налепува на реги-
старската таблица при секоја годишна регистрација на 
моторното возило. 

(3) Налепницата од ставот (2) на овој член е со црна 
подлога и сребрени броеви со форма, содржина и голе-
мина утврдени во Образец бр. 24. 
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(4) Буквените ознаки на дејноста на претставниш-
твото односно на статусот на лицата во тие претстав-
ништва, на регистарските таблици се следните: 

1. ,,CMD” за возило во сопственост на дипломатски 
и конзуларни претставништва, на мисии на странски 
држави и меѓнародни организации во Република Маке-
донија, што го користи шефот на дипломатското прет-
ставништво или мисија (Образец бр. 25); 

2. ,,CD“ за возило што го користи лице со дипло-
матски статус (Образец бр. 26); 

3. ,,CC“ за возило што го користи конзуларен функ-
ционер (Образец бр. 27) и 

4. ,,S“ за возила чии сопственици се странци кои се 
вработени во дипломатски и конзуларни претставниш-
тва, мисии на странски држави и меѓународни органи-
зации во Република Македонија, а немаат дипломатски 
статус (Образец бр. 28). 

(5) Кога на задниот дел од возилото поради негова-
та конструкција не може да се прицврсти регистарската 
таблица утврдена во Обрасците бр. 25, 26, 27 и 28 од 
овој правилник, се прицврстува регистарската таблица 
утврдена во Обрасците бр.29, 30, 31 и 32. 

(6) Регистарската таблица за велосипед со помошен 
мотор и мопед на дипломатски и конзуларни претстав-
ништва и на мисии на странски држави и меѓународни 
организации во Република Македонија и на нивниот 
персонал е утврдена во Обрасците бр.33, 34, 35 и 36. 

(7) Регистарската таблица за мотоцикл, лесен три-
цил, трицикл, лесен четирицикл и четирицикл на дип-
ломатски и конзуларни претставништва и на мисии на 
странски држави и меѓународни организации во Репуб-
лика Македонија и на нивниот персонал е утврдена во 
Обрасците бр.37, 38, 39 и 40. 

 
III. ПРОБНИ ТАБЛИЦИ ЗА МОТОРНИ  

И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА 
 

Член 9 
 (1) Пробните таблици за моторни и приклучни во-

зила се изработени од подебела хартија во бела боја на 
која со црни букви и броеви е испишано: буквена озна-
ка на регистрационото подрачје на латиница, регистар-
ски број составен од три броеви и променлива ознака 
составена од два броја. Помеѓу буквената ознака на ре-
гистрационото подрачје и регистарскиот број на вози-
лото поставен е натпис ,,PROBA“ вертикално испишан 
на налепница со пет жолти и пет црвени полиња. На 
горната, долната, левата и десната страна на регистар-
ската таблица поставена е права црна линија со стан-
дарден радиус на аглите (R 12). 

(2) Пробните таблици за моторни и приклучни во-
зила со кои правните лица што се занимаваат со произ-
водство и/или пуштање на пазар на возила, врз основа 
на посебна потврда издадена од Министерството за 
внатрешни работи вршат пробно возење, се изработени 
од метал прекриен со ретрорефлектирачка фолија во 
бела боја, на која со црни букви и броеви е испишано: 
буквена ознака на регистрационото подрачје на лати-
ница, регистарски број составен од три броеви и про-
менлива ознака составена од два броја. Помеѓу букве-
ната ознака на регистрационото подрачје и регистар-
скиот број на возилото поставен е натпис ,,PROBA“ 
вертикално испишан на налепница со пет жолти и пет 
црвени полиња. На горната, долната, левата и десната 
страна на регистарската таблица поставена е права цр-
на линија со стандарден радиус на аглите (R 12). 

(3) Формата и големината на пробните таблици од 
ставовите (1) и (2) на овој член се утврдени во Образец 
бр. 41. 

 
IV. РЕГИСТАРСКИ ТАБЛИЦИ ЗА МОТОРНИ ВОЗИ-
ЛА ОЗНАЧЕНИ НА ПОИНАКОВ НАЧИН ПО БАРАЊЕ  

НА СОПСТВЕНИКОТ 
Член 10 

(1) Регистарските таблици за мотори и приклучни 
возила означени на поинаков начин по барање на сопс-
твеникот, се изработуваат од метал прекриен со ретро-
рефлектирачка фолија во бела боја на која е испишан 
натпис по желба на сопственикот составен од било која 
комбинација од најмалку три, а најмногу девет црни 
букви и броеви, во согласност со формата и големината 
на буквите и броевите утврдени со одредбите од овој 
правилник. Во натписот може да биде вметната и црта 
(тире) за раздвојување на буквените односно бројчани-
те ознаки која би претставувала деветти карактер. Ре-
гистарската таблица содржи сино поле во кое во дол-
ниот дел е испишана националната авто ознака на Ре-
публика Македонија, а во горниот дел е оставен про-
стор за ознаката на Европска унија. На горната, долна-
та, левата и десната страна на регистарската таблица 
поставена е права црна испакната линија со стандарден 
радиус на аглите (R 12). 

(2) Регистарската таблица од ставот (1) на овој член 
се прицврстува исклучиво за предниот дел на возилото. 
Во случај кога по барање на сопственикот на предниот 
дел од возилото е прицврстена регистарската таблица 
од ставот (1) на овој член, на задниот дел се прицврсту-
ва регистарската таблица од членот 2 ставови (1) и (3) 
од овој правилник.  

(3) Натписот на регистарската таблица од ставот (1) 
на овој член, не може да биде провокативен, неетички 
или спротивен на правниот поредок на Република Ма-
кедонија. 

(4) Формата и големината на регистарската таблица од 
ставот (1) на овој член се утврдени во Образецот бр. 42.  

 
V. НАЧИН И ПОСТАПКА НА ИЗДАВАЊЕ НА РЕГИ-
СТАРСКИ ТАБЛИЦИ И НА ПРОБНИТЕ ТАБЛИЦИ 

 
1. Начин и постапка на издавање на регистарски 

таблици за моторни и приклучни возила 
 

Член 11 
(1) Регистарски таблици за моторни и приклучни 

возила се издаваат од страна на Министерството за 
внатрешни работи односно од правно лице за вршење 
технички преглед на возила овластено од Министерс-
твото за внатрешни работи, доколку: 

- возилото за првпат се регистрира на територијата 
на Република Македонија; 

- се исполнети законските услови за регистрација 
на возилото и 

- е поднесено барање за регистрација на возилото. 
 

2. Начин и постапка на издавање на регистарски 
таблици за моторни возила означени на поинаков 

начин по барање на сопственикот 
     

Член 12 
Регистарските таблици за возилата од членот 10 

став (1) од овој правилник, се издаваат согласно членот 
11 од овој правилник, со траење од седум години од де-
нот на издавањето.  
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Член 13 
При издавање на регистарските таблици од членот 

12 од овој правилник, кон барањето за регистрација на 
возилото сопственикот приложува посебно барање со 
содржина на натписот за означување на регистарската 
таблица. 

По барањето од ставот (1) на овој член, доколку се 
исполнети условите предвидени со закон и одредбите 
од овој правилник, Министерството за внатрешни ра-
боти издава регистарска таблица за моторно возило оз-
начено на поинаков начин на барање на сопственикот. 
     

Член 14 
Регистарски таблици за возилата од членот 10 став 

(1) од овој правилник нема да се издадат доколку нат-
писот кој го бара сопственикот на возилото не е во сог-
ласност со членот 10 став (3) од овој правилник однос-
но доколку веќе се издадени таблици кои содржат 
идентичен натпис со оној кој го бара сопственикот на 
возилото.  

 
3. Начин и постапка на издавање на пробни таблици 

за моторни и приклучни возила 
 

Член 15 
Пробните таблици за моторни и приклучни возила 

се издаваат привремено при купување на ново возило 
или користено (половно) возило, до неговата регистра-
ција. 

 
4. Начин и постапка на замена на регистарски  

таблици за моторни и приклучни возила 
 

Член 16 
Кога сопственикот на возилото ги заменува реги-

старските таблици со нови согласно закон, поднесува 
барање за нивна замена, врз основа на кое му се изда-
ваат нови регистарски таблици. 

 
VI. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 17 

Регистарските таблици предвидени со овој правил-
ник се изработуваат согласно меѓународниот стандард 
ISO 7591-1982 . 

 
Член 18 

(1) Регистарските таблици, освен регистарските 
таблици од членовите 8 и 9 од овој правилник, имаат 
ретрорефлектирачки својства и вградени заштитни зна-
ци ,,MK“ и ,,знамето на Република Македонија“ отпе-
чатени на ретрорефлектирачка фолија во сребрена боја, 
видливи под агол од 30 степени. Тие се отпечатени во 
два реда, а вертикалното растојание помеѓу овие два 
реда изнесува 50мм, додека хоризонталното растојание 
помеѓу два отпечатени знака изнесува 100 мм.  

(2) Елементите од ставот (1) на овој член се утврде-
ни во Образецот бр. 43. 

 
Член 19 

Регистарските таблици се прицврстуваат на возило-
то со пластична рамка која е составен дел на регистар-
ската таблица. 

Член 20 
Буквите и броевите со кои се означени регистарски-

те таблици предвидени со овој правилник се испакна-
ти, а нивната форма и големина се утврдени во Образе-
цот бр. 44. 

 
Член 21 

Ознаките на регистрационите подрачја што се ис-
пишуваат на регистарските таблици и на пробните таб-
лици, се наведени во Списокот на ознаките на реги-
страционите подрачја утврден во Образецот бр.45. 

 
Член 22 

Легендата со појаснување на знаците и дозволените 
отстапувања кои се применети во Обрасците од бр.1 до 
бр.45 се утврдени во Образецот бр. 46. 

 
 

Член 23 
Обрасците од бр. 1 до бр. 46 се дадени во Прилог и 

се составен дел на овој правилник. 
 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 24 
Регистарските таблици согласно одредбите на овој 

правилник ќе се издаваат на барање на граѓаните, а за-
должително во следните случаи: 

- при прва регистрација на моторно и приклучно 
возило на територијата на Република Македонија; 

- при промена на регистрационо подрачје и 
- при замена на изгубена регистарска таблица, под 

услови и на начин утврдени со закон. 
 

Член 25 
Одредбите на членовите 10, 12, 13 и 14 од овој пра-

вилник ќе се применуваат по шест месеци од денот на 
отпочнување на примената на Правилникот за форма-
та, содржината и начинот на водење на регистарот на 
податоци, критериумите за компјутерски пристап до 
регистарот на податоци, како и начинот на внесување и 
издавање на податоци од регистарот.   

 
Член 26 

Со денот на отпочнување на примената на овој пра-
вилник, престанува да важи Правилникот за регистар-
ски таблици на моторни и приклучни возила, пробните 
таблици за моторни и приклучни возила и начинот на 
издавање од Министерството за внатрешни работи 
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 
137/07). 

 
Член 27 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе отпочне да се применува по шест ме-
сеци од денот на неговото влегување во сила. 

 
     Бр.12.1-60305/1                         Министер 
3 август 2011 година             за внатрешни работи,  
          Скопје                    м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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Врз основа на член 287 став 4 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.54/07, 86/08, 98/08, 64/09, 161/09, 36/11 и 51/11), министерот за внатрешни работи, 
донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ДО МИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШ-
НИ РАБОТИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето до министерот за вна-

трешни работи за донесување решение по поднесено барање за издавање на возачка дозвола, во случај кога од 
страна на Министерството за внатрешни работи не е издадена возачка дозвола односно не е донесено решение 
за одбивање на барањето за издавање на возачка дозвола во рокот утврден во член 287 став 2 од Законот за 
безбедност на сообраќајот на патиштата.  

 
Член 2 

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на посебен образец: ,,Барање до министерот за вна-
трешни работи за донeсување на решение по поднесено барање за издавање на возачка дозвола“, изработен во 
А-4 формат, на хартија во бела боја (Образец број 1 и Образец број 2).  

Обрасците од ставот 1 на овој член се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.  
  

Член 3 
Образецот на барањето од членот 2 на овој правилник ги содржи следните податоци: назив на органот до 

кого се поднесува барањето, со посебна назнака ,,за министерот за внатрешни работи“; презиме и име на под-
носителот; место и адреса на живеење; контакт телефон; причина поради која се поднесува барањето; прилог 
кон барањето; датум и место на поднесување на барањето и потпис на подносителот на барањето. 

Образецот број 1 е испечатен на македонски јазик и неговото кирилско писмо и податоците во него се ис-
пишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо, а граѓаните кои зборуваат јазик различен од служ-
бениот јазик, на нивно лично барање, податоците за личното име ги испишуваат на македонски јазик и негово-
то кирилско писмо и на јазикот и писмото што ги употребува граѓанинот. 

За граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, образецот број 2 е испечатен на 
македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмото што ги употребува граѓанинот, 
а податоците во него се испишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и 
писмото што ги употребува граѓанинот. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 април 2012 година. 

 
    Бр. 12.1-60346/1                                            Министер 
3 август 2011 година                                 за внатрешни работи, 

    Скопје                                      м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

2554. 
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Врз основа на член 12 став 3 од Законот за личната карта (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/95, 38/02, 16/04, 12/05, 19/07, 10/10 и 51/11), министерот за внатрешни работи, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ДО МИНИСТЕРОТ 
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ПОДНЕСЕНО 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЧНА КАРТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето до министерот за вна-

трешни работи за донесување на решение по поднесено барање за издавање на лична карта, во случај кога од 
страна на Министерството за внатрешни работи не е издадена лична карта односно не е донесено решение за 
одбивање на барањето за издавање на лична карта во рокот утврден во член 12 став 1 од Законот за личната 
карта.  

 
Член 2 

Барањето од член 1 на овој правилник, се поднесува на посебен образец: „Барање до министерот за вна-
трешни работи за донесување на решение по поднесено барање за издавање на лична карта“, изработен во А-4 
формат, на хартија во бела боја (Образец број 1 и Образец број 2).  

Обрасците од ставот 1 на овој член се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.  
  

Член 3 
Образецот на барањето од членот 2 на овој правилник ги содржи следните податоци: назив на органот до 

кого се поднесува барањето, со посебна назнака ,,за министерот за внатрешни работи“; презиме и име на под-
носителот; место и адреса на живеење; контакт телефон; причина поради која се поднесува барањето; прилог 
кон барањето; датум и место на поднесување на барањето и потпис на подносителот на барањето. 

Образецот број 1 е испечатен на македонски јазик и неговото кирилско писмо и податоците во него се ис-
пишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо, а граѓаните кои зборуваат јазик различен од служ-
бениот јазик, на нивно лично барање, податоците за личното име ги испишуваат на македонски јазик и негово-
то кирилско писмо и на јазикот и писмото што ги употребува граѓанинот. 

За граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, образецот број 2 е испечатен на 
македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмото што ги употребува граѓанинот, 
а податоците во него се испишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и 
писмото што ги употребува граѓанинот. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 април 2012 година. 

 
    Бр. 12.1-60347/1                                          Министер 
3 август 2011 година                              за внатрешни работи, 

    Скопје                                         м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

2555. 
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Врз основа на член 36-a став 2 од Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/92, 20/03, 46/04, 19/07, 84/08 и 51/11), министерот за вна-
трешни работи, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ДО МИНИСТЕРОТ 
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  ПО ПОДНЕСЕНО 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПАТНА ИСПРАВА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето до министерот за вна-

трешни работи за донесување на решение по поднесено барање за издавање на патна исправа, во случај кога од 
страна на Министерството за внатрешни работи не е издадена патна исправа односно не е донесено решение за 
одбивање на барањето за издавање на патна исправа во рокот утврден во член 36 став 1 од Законот за патните 
исправи на државјаните на Република Македонија. 

 
Член 2 

Барањето од член 1 на овој правилник, се поднесува на посебен образец: „Барање до министерот за вна-
трешни работи за донесување на решение по поднесено барање за издавање на патна исправа“, изработен во 
А-4 формат, на хартија во бела боја (Образец број 1 и Образец број 2).  

Обрасците од ставот 1 на овој член се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.  
  

Член 3 
Образецот на барањето од членот 2 на овој правилник ги содржи следните податоци: назив на органот до 

кого се поднесува барањето, со посебна назнака ,,за министерот за внатрешни работи“; презиме и име на под-
носителот; место и адреса на живеење; контакт телефон; причина поради која се поднесува барањето; прилог 
кон барањето; датум и место на поднесување на барањето и потпис на подносителот на барањето. 

Образецот број 1 е испечатен на македонски јазик и неговото кирилско писмо и податоците во него се ис-
пишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо, а граѓаните кои зборуваат јазик различен од служ-
бениот јазик, на нивно лично барање, податоците за личното име ги испишуваат на македонски јазик и негово-
то кирилско писмо и на јазикот и писмото што ги употребува граѓанинот. 

За граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, образецот број 2 е испечатен на 
македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмото што ги употребува граѓанинот, 
а податоците во него се испишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и 
писмото што ги употребува граѓанинот. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 април 2012 година. 

 
    Бр. 12.1-60348/1                                          Министер 
3 август 2011 година                             за внатрешни работи, 

    Скопје                                      м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

2556. 
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Врз основа на член 3-б став 2 од Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓани-
те („Службен весник на Република Македонија“ 36/92, 12/93, 43/00, 31/07 и 51/11), министерот за внатрешни 
работи, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ДО МИНИСТЕРОТ 
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ПОДНЕСЕНО 

БАРАЊЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ОДЈАВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕ И 
ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРОМЕНА НА АДРЕСА НА СТАН 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето до министерот за вна-
трешни работи за донесување решение по поднесено барање за пријавување и одјавување на живеалиштето и 
пријавување на промена на адреса на станот, во случај кога од страна на Министерството за внатрешни работи 
не е донесено решение за пријавување и одјавување на живеалиште и пријавување на адреса на станот, однос-
но не е донесено решение за одбивање на барањето за пријавување и одјавување на живеалиштето и пријавува-
ње на промена на адреса на станот во рокот утврден во член 3-а став 2 на Законот за пријавување на живеали-
штето и престојувалиштето на граѓаните.  

 
Член 2 

Барањето од членот 1 на овој правилник, се поднесува на посебен образец: „Барање до министерот за вна-
трешни работи за донесување на решение по поднесено барање за пријавување и одјавување на живеалиште и 
пријавување на промена на адреса на стан“, изработен во А-4 формат, на хартија во бела боја (Образец број 1 и 
Образец број 2).  

Обрасците од ставот 1 на овој член се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.  
 

Член 3 
Образецот на барањето од членот 2 на овој правилник ги содржи следните податоци: назив на органот до 

кого се поднесува барањето, со посебна назнака ,,за министерот за внатрешни работи“; презиме и име на под-
носителот; место и адреса на живеење; контакт телефон; причина поради која се поднесува барањето; прилог 
кон барањето; датум и место на поднесување на барањето и потпис на подносителот на барањето. 

Образецот број 1 е испечатен на македонски јазик и неговото кирилско писмо и податоците во него се ис-
пишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо, а граѓаните кои зборуваат јазик различен од служ-
бениот јазик, на нивно лично барање, податоците за личното име ги испишуваат на македонски јазик и негово-
то кирилско писмо и на јазикот и писмото што ги употребува граѓанинот. 

За граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, образецот број 2 е испечатен на 
македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмото што ги употребува граѓанинот, 
а податоците во него се испишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и 
писмото што ги употребува граѓанинот. 

 
Член 4 

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

 
    Бр. 12.1-60349/1                                             Министер 
3 август 2011 година                                     за внатрешни работи, 

    Скопје                                      м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

2557. 
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Врз основа на член 7 став 5 од Законот за личното име („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/1995, 66/2007, 103/2008 и 51/2011), министерот за внатрешни работи, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ДО МИНИСТЕРОТ  
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ 

ЗА ПРОМЕНА НА ЛИЧНОТО ИМЕ 
  

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот на барањето до министерот за вна-

трешни работи за донесување на решение по поднесено барање за промена на личното име, во случај кога од 
страна на Министерството за внатрешни работи не е издадено решение за промена на личното име односно не 
е донесено решение за одбивање на барањето за промена на личното име во рокот утврден во член 7 став 2 од 
Законот за личното име.  

 
Член 2 

Барањето од член 1 на овој правилник, се поднесува на посебен образец: „Барање до министерот за вна-
трешни работи за донесување на решение по поднесено барање за промена на личното име“, се поднесува на 
посебен образец изработен во А-4 формат, на хартија во бела боја (Образец број 1 и Образец број 2).  

Обрасците од ставот 1 на овој член се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.  
  

Член 3 
Образецот на барањето од членот 2 на овој правилник ги содржи следните податоци: назив на органот до 

кого се поднесува барањето, со посебна назнака ,,за министерот за внатрешни работи“; презиме и име на под-
носителот; место и адреса на живеење; контакт телефон; причина поради која се поднесува барањето; прилог 
кон барањето; датум и место на поднесување на барањето и потпис на подносителот на барањето. 

Образецот број 1 е испечатен на македонски јазик и неговото кирилско писмо и податоците во него се ис-
пишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо, а граѓаните кои зборуваат јазик различен од служ-
бениот јазик, на нивно лично барање, податоците за личното име ги испишуваат на македонски јазик и негово-
то кирилско писмо и на јазикот и писмото што ги употребува граѓанинот. 

За граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, образецот број 2 е испечатен на 
македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмото што ги употребува граѓанинот, 
а податоците во него се испишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и 
писмото што ги употребува граѓанинот. 

 
Член 4 

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

 
    Бр. 12.1-60350/1                                            Министер 
3 август 2011 година                              за внатрешни работи, 

    Скопје                                       м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

2558. 
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Врз основа на член 4-а став 3 од Законот за детективската дејност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 80/1999, 66/2007, 86/2008 и 51/2011), министерот за внатрешни работи, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ДО МИНИСТЕРОТ 
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ 

ЗА ИЗДАВАЊЕ  НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТЕКТИВСКА ДЕЈНОСТ 
  

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот на барањето до министерот за вна-

трешни работи за донесување на решение по поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на дете-
ктивска дејност, во случај кога од страна на Министерството за внатрешни работи не е издадена лиценца за вр-
шење на детективска дејност односно не е донесено решение за одбивање на барањето за издавање на лиценца 
за вршење на детективска дејност во рокот утврден во член 4-а став 1 од Законот за детективската дејност.  

 
Член 2 

Барањето од член 1 на овој правилник, се поднесува на посебен образец: „Барање до министерот за вна-
трешни работи за донесување на решение по поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на дете-
ктивска дејност“, изработен во А-4 формат, на хартија во бела боја (Образец број 1 и Образец број 2).  

Обрасците од ставот 1 на овој член се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.  
  

Член 3 
Образецот на барањето од членот 2 на овој правилник ги содржи следните податоци: назив на органот до 

кого се поднесува барањето, со посебна назнака ,,за министерот за внатрешни работи“; презиме и име на под-
носителот; место и адреса на живеење; контакт телефон; причина поради која се поднесува барањето; прилог 
кон барањето; датум и место на поднесување на барањето и потпис на подносителот на барањето. 

Образецот број 1 е испечатен на македонски јазик и неговото кирилско писмо и податоците во него се ис-
пишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо, а граѓаните кои зборуваат јазик различен од служ-
бениот јазик, на нивно лично барање, податоците за личното име ги испишуваат на македонски јазик и негово-
то кирилско писмо и на јазикот и писмото што ги употребува граѓанинот. 

За граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, образецот број 2 е испечатен на 
македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмото што ги употребува граѓанинот, 
а податоците во него се испишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и 
писмото што ги употребува граѓанинот. 

 
Член 4 

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

 
    Бр. 12.1-6035/1                                           Министер 
3 август 2011 година                              за внатрешни работи, 

    Скопје                                      м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

2559. 
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Врз основа на член 5-а став 4 од Законот за обезбедување на лица и имот („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 80/1999, 66/2007 и 51/2011), министерот за внатрешни работи, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ДО МИНИСТЕРОТ 
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ПОДНЕСЕНО 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
НА ЛИЦА И ИМОТ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот на барањето до министерот за вна-
трешни работи за донесување на решение по поднесено барање за издавање на дозвола за работа за обезбеду-
вање на лица и имот, во случај кога од страна на Министерството за внатрешни работи не е издадена дозвола 
за работа за обезбедување на лица и имот односно не е донесено решение за одбивање на барањето за издава-
ње на дозвола за работа за обезбедување на лица и имот во  рокот утврден во член 5-а став 1 од Законот за 
обезбедување на лица и имот.  

 
Член 2 

Барањето од член 1 на овој правилник, се поднесува на посебен образец: „Барање до министерот за вна-
трешни работи за донесување на решение по поднесено барање за издавање на дозвола за работа за обезбеду-
вање на лица и имот, се поднесува на посебен образец изработен во А-4 формат, на хартија во бела боја (Обра-
зец број 1 и Образец број 2).  

Обрасците од ставот 1 на овој член се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.  
  

Член 3 
Образецот на барањето од членот 2 на овој правилник ги содржи следните податоци: назив на органот до 

кого се поднесува барањето, со посебна назнака ,,за министерот за внатрешни работи“; презиме и име на под-
носителот; место и адреса на живеење; контакт телефон; причина поради која се поднесува барањето; прилог 
кон барањето; датум и место на поднесување на барањето и потпис на подносителот на барањето. 

Образецот број 1 е испечатен на македонски јазик и неговото кирилско писмо и податоците во него се ис-
пишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо, а граѓаните кои зборуваат јазик различен од служ-
бениот јазик, на нивно лично барање, податоците за личното име ги испишуваат на македонски јазик и негово-
то кирилско писмо и на јазикот и писмото што ги употребува граѓанинот. 

За граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, образецот број 2 е испечатен на 
македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмото што ги употребува граѓанинот, 
а податоците во него се испишуваат на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и 
писмото што ги употребува граѓанинот. 

 
Член 4 

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

 
    Бр. 12.1-60352/1                                           Министер 
3 август 2011 година                               за внатрешни работи, 

    Скопје                                       м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 

2560. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
2561. 

Врз основа на член 6 став (13) од Царинскиот закон 
(„Службен весник на Република Македонија“ (број 
39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11 и 53/11), министерот за 
финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ  ЗА ЗАСТАПУ-
ВАЊЕ ВО ЦАРИНСКИТЕ ПОСТАПКИ И ЛИЦЕН-

ЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗАСТАПУВАЊЕ 
 

I. Општа одредба 
 

Член 1 
Со овој правилник се определуваат поблиските кри-

териуми за давање на, одобрение за вршење на работи  
на застапување во царински постапки и лиценца за вр-
шење на застапување, начинот и постапката за  спрове-
дување на стручниот испит за лиценцирани застапни-
ци, формата и содржината на идентификациската кар-
тичка на лиценцираните застапници,  составот и начи-
нот на работа на Комисијата за спроведување на струч-
ниот испит за лиценцирани застапници, како и начинот 
на водење на евиденцијата во Царинската управа, повр-
зана со овие работи. 

 
II. Одобрение за вршење на работи на застапување 

во царинските постапки 
 

Член 2 
(1) Одобрението за вршење на работи за застапува-

ње во царинските постапки Царинската управа го изда-
ва врз основа на писмено барање, кое се поднесува на 
образец даден во Прилог 1 кој е составен дел  на овој 
правилник, поднесено од страна на трговско друштво 
или трговец поединец регистриран во Република Маке-
донија (во натамошниот текст: подносител на барање). 

(2) Кон барањето од став 1 на овој член подносите-
лот на барањето, покрај доказот дека е платена  адми-
нистративна такса, приложува докази и документи дека 
ги исполнува условите од член 6 став (3) на Царински-
от закон, и тоа:  

- склучен договор за вработување на неопределено 
време со најмалку едно лице кое има лиценца за врше-
ње на застапување во царинските постапки, заедно со 
извод од деловната банка за платени придонеси од пла-
та за тоа лице во претходниот месец,  

- овластување (полномошно) за лицето кое има ца-
ринска лиценца за потпишување на царински деклара-
ции, заверено на нотар, 

- потврда/уверение од надлежен суд дека во послед-
ните две години  кои непосредно предходат на датумот 
на поднесување на барањето за одобрение за вршење 
на работи на застапување во царински постапки, не на-
правил потежок царински прекршок согласно со член 
264-г став (3) на Царинскиот закон и и/или со право-
силна судска одлука е огласен за виновен за сторено 
кривично дело криумчарење, царинска измама или 
прикривање на стоки кои се предмет на криумчарење 
или царинска измама, и 

- потврда издадена од Управата за јавни приходи 
дека во последните три години нема неподмирени об-
врски кон државата. 

(3) Царинската управа по службена должност ги 
обезбедува доказите за исполнетоста на условите од 
член 6 став (3) точки  а),  б) и г) од Царинскиот закон.  

 
Член 3 

Доколку се исполнети условите од член 6 став (3) 
од Царинскиот закон, Царинската управа го издава 
одобрението за вршење на работи на застапување.  

Член 4 
Примерок од издаденото одобрение за вршење ра-

боти на застапување во царинските постапки, Царин-
ската управа го доставува на имателот на одобрението 
откако тој ќе депонира отисок од негов печат, како и 
потписи од лицата кои имаат овластување да потпишу-
ваат царински декларации. 

 
Член 5 

(1) За издадените одобренија за вршење на работи 
на застапување Царинската управа води евиденција  во 
електронска и пишана форма.  

(2) Евиденцијата од став 1 на овој член ги содржи 
следниве податоци: 

- реден број и датум на упис на барањето во евиден-
цијата, 

- назив на подносителот на барањето, седиште и 
адреса, единствен даночен и матичен број, 

- за одговорното лице кај подносителот на барањето 
според евиденцијата од регистарот на надлежен орган 
(име и презиме, единствен матичен број), 

- за вработените лица кај подносителот на барањето 
кои имаат царинска лиценца за вршење на застапување 
и податоци за тие лица (име и презиме, единствен ма-
тичен број, број на лиценца за застапување), 

- информации за воспоставување на контакт (број 
на телефон, телефакс, е_маил адреса) и  

- број и датум на одобрението за вршење работи на 
застапување во царинските постапки, 

- број и датум на одобрението за изменување и до-
полнување на одобрението за вршење работи на заста-
пување во царинските постапки, и 

- број и датум на одлука за укинување на ообрение-
то за вршење работи на застапување во царинските по-
стапки и бришење од евиденцијата. 

                                        
Член 6 

(1) Имателот на одобрението треба најдоцна во рок 
од осум дена од денот кога настанала одредена проме-
на, писмено да ја извести Царинската управа за секоја 
промена  која е во врска со исполнувањето на условите 
од член 6 став (3 ) и став (7) на Царинскиот закон, како 
и во врска со вработените лица кои имаат лиценца за 
вршење на застапување, и истовремено може да бара 
изменување и дополнување на издаденото одобрение 
за вршење работи на застапување во царинските по-
стапки. 

(2) Барањето од став (1) на овој член имателот на 
одобрението го поднесува на образец даден во Прилог 
2 кој е составен дел  на овој правилник. 

 
III. Лиценца за вршење на застапување 

 
Член 7 

(1) Лиценцата за вршење на застапување Царинска-
та управа ја издава врз основа на поднесено барање на 
образец даден во во Прилог 3 кој е составен дел на овој 
правилник, поднесено од страна на физичко лице (во 
натамошниот текст: подносител на барање). 

(2) Кон барањето од став (1) на овој член подноси-
телот на барањето, покрај доказот дека е платена  ад-
министративна такса, приложува докази и документи 
дека ги исполнува условите од член 6 став (7) од Ца-
ринскиот закон, и тоа: 

- уверение за завршено најмалку средно образова-
ние, потврда од работодавачот кај кого е во работен од-
нос за најмалку две години работно искуство од обла-
ста на царинското работење и уверение за положен  по-
себен стручен испит за вршење на застапување во ца-
ринските постапки,  или 
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- уверение за завршено високо образование од спе-
цијализиран факултет од областа на царинското рабо-
тење и потврда од работодавачот кај кого  подносите-
лот на барањето е во работен однос за најмалку две го-
дини работно искуство од областа на царинското рабо-
тење, или 

- потврда од Царинската управа дека подносителот 
на барањето  има најмалку три години  работно искус-
тво на работни места во Царинската управа од областа 
на царинското работење и дека поминале две години 
од престанокот на вработувањето во Царинската упра-
ва како и уверение дека има завршено најмалку средно 
образование,  како и: 

- потврда/уверение од надлежен суд дека во послед-
ните две години  кои непосредно предходат на датумот 
на поднесување на барањето  не  направил  потежок ца-
рински прекршок согласно со член 264-г став (3) од 
Царинскиот закон и/или со правосилна судска одлука е 
огласен за виновен за сторено кривично дело криумча-
рење, царинска измама или прикривање на стоки кои 
се предмет на криумчарење и царинска измама,  

- уверение од овластена образовна институција за 
познавање на еден од светските јазици, и 

- две фотографии во боја со димензии 4х6 см. 
(3) Царинската управа по службена должност ги 

обезбедува доказите за исполнетоста на условите од 
член 6 став (7) точка 3  под а) од Царинскиот закон.  

 
Член 8 

Царинската управа ја издава Лиценцата за вршење 
на застапување, доколку се исполнети условите од  
член 6 став  ( 7 ) од Царинскиот закон.  

 
Член 9 

(1) Врз основа на барањето од член 7 став (1) на 
овој правилник Царинската управа на лиценцираниот 
застапник му издава и нумерирана идентификациска 
картичка (во натамошниот текст: легитимација) на 
образец даден во Прилог 4 кој е составен дел  на овој 
правилник. 

 (2) Легитимацијата се изработува на пластична 
картичка со големина од 85 х 55 мм, во окер боја, со за-
штитни кодови. 

(3) Предната страна на легитимацијата содржи: 
- текст: „Без јавни овластувања – само за приватна 

употреба“ преведен и на англиски јазик, 
- текст: „ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ЛИЦЕНЦИРАН 

ЗАСТАПНИК“,  
- назив на трговското друштво, односно трговецот 

поединец каде имателот на легитимацијата е во рабо-
тен однос, 

- име и презиме на лиценцираниот застапник,  
- фотографија на лиценцираниот застапник, и 
- број и датум на легитимацијата, кој е идентичен 

со бројот на лиценцата од член 7 на овој правилник,  
(4) Задната страна на легитимацијата содржи текст: 

„Имателот на оваа легитимација пред Царинската 
управа и нејзините организациони единици презема 
дејствија само во својство на лиценциран застапник и 
во рамки на овластувањата кои му се дадени од наведе-
ното трговско друштво/трговец поединец кој е имател 
на одобрение за вршење на работи на застапување во 
царински постапки.“ 

 
Член 10 

Лиценцираниот застапник при вршењето на работи-
те во службените простории или простории на Царин-
ската управа или додека е вклучен во спроведувањето 
на службени работи надвор од работниот простор, тре-
ба на видливо место да ја носи легитимацијата од член 
9 на овој правилник.  

Член 11 
(1) За издадените лиценци за вршење на застапува-

ње Царинската управа води евиденција  во електронска 
и пишана форма. 

(2) Евиденцијата од став (1) на овој член ги содржи 
следниве податоци: 

- регистарски број на лиценцата, 
- датум на запишување во евиденцијата, 
- за лиценцираниот застапник, име и презиме, 

единствен матичен број, адреса на живеење, 
- за имателот на одобрение за вршење на работи на 

застапување кај кого лиценцираниот застапник е во ра-
ботен однос,  

- број и датум на уверението за положен стручен 
испит, 

- број и датум на издадена легитимација и 
- број и датум на решението за укинување на лицен-

цата за вршење на застапување и бришење од евиден-
цијата. 

 
IV. Стручен испит за лиценциран застапник 

 
Член 12 

Стручниот испит за лиценциран застапник, може да 
го полага само лице кое ги исполнува условите од член 
6 став (11) точка 1 од Царинскиот закон.  

 
Член 13 

(1) Тематската област: Царински дозволено поста-
пување или употреба на стока, од член 6 став (10) точ-
ка 2) алинеја 1 на Царинскиот закон, содржи: 

- Основни поими (царинско подрачје, царински ор-
ган, царински статус, царински долг, царински надзор 
и царинска контрола, царински дозволено постапување 
или употреба на стока, царински формалности, царин-
ска декларација, царинење на стока);  

- Царински декларант и застапување (поим, видови 
на застапување, право на застапување, одобрение за вр-
шење на работи на застапување, основ за преземање на 
дејствија на застапување, податоци за царинскиот дек-
ларант и за  застапникот во царинската декларација, 
одговорности и обврски на царинскиот декларант и на 
застапникот); 

- Обврски на учесници во царинска постапка и дру-
ги лица (непосредно или посредно вклучени во дејно-
стите кои се во врска со трговијата со стока, давање на 
документи и информации, водење на евиденција, чува-
ње на документи); 

- Внесување на стока во царинското подрачје (до 
одредување на царински дозволено постапување или 
употреба на стока); 

- Царински дозволено постапување или употреба на 
стока; 

- Царинска декларација (општо, писмена форма во 
редовна постапка); 

- Поедноставени постапки и други видови деклара-
ции; 

- Овластен економски оператор; 
- Пуштање на стока во слободен промет; 
- Транзит; 
- Царински постапки со економски ефект (царинско 

складирање, увоз за облагородување, преработка под 
царинска контрола, привремен увоз, извоз за облагоро-
дување); 

- Редовен извоз; 
- Привремен извоз; 
- Повторен извоз, уништување и отстапување; 
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- Враќање на извезена стока во странство (извозни 
царински формалности, потврда за истоветност на сто-
ка, ослободување од увозни давачки, рокови); 

- Ослободување од плаќање царина; 
- Гаранција за покривање на царински долг; 
- Настанување на царински долг; 
- Пресметка и наплата на царинскиот долг; 
- Наплата на царински долг од гаранција (постапка, 

клаузули, исклучоци); 
- Гасење на царинскиот долг (поим, случаи); 
- Враќање и простување на царински давачки; 
- Жалба (право на жалба, рокови, извршување) и 
- Повреди на царинските прописи (видови на повре-

ди, видови на постапки по царински прекршок, одзема-
ње на стока која е предмет на прекршок и транспортни 
средства со кои е сторен прекршок). 

(2) Тематската област: Царинска тарифа, од член 6 
став (10) точка 2) алинеја 2 на Царинскиот закон, содр-
жи: 

- Хармонизирана номенклатура (поврзаност помеѓу 
Номенклатурата на Хармонизираниот Систем, Комби-
нираната номенклатура на Европската Унија и Царин-
ската тарифа на Република Македонија), 

- Закон за царинска тарифа, 
- Структура на Царинската тарифа (тарифни брое-

ви, тарифни подброеви, тарифни ознаки, наименувание 
на стоката, царина, единечни мерки), 

- Распоредување на стоката (основни правила за 
применување на Царинската Номенклатура), 

- Основни правила за примена на царинските давач-
ки (царина по вредност, царина по единица на мера, 
максимална царина), 

- Преференцијална царина, 
- Автономна царина, 
- Повластен тарифен третман за одредена стока за-

ради нејзиниот вид или крајна употреба и 
- Задолжителна тарифна информација  
(3) Тематската област: Потекло на стока, од член 6 

став (10) точка 2) алинеја 3 на Царинскиот закон, содр-
жи: 

- Непреференцијално потекло на стока (примена на 
непреференцијално потекло на стоката, правила за 
стекнување на непреференцијално потекло на стоката, 
Уверение за потекло) и 

- Преференцијално потекло на стока (договори за 
слободна трговија, примена на преференцијалното по-
текло при увоз на стока, правила за стекнување на пре-
ференцијално потекло на стоката, пополнување и изда-
вање на доказ за потекло, задолжителна информација 
за потекло). 

 (4) Тематската област: Вредност на стока за царин-
ски потреби, од член 6 став (10) точка 2) алинеја 4 на 
Царинскиот закон, содржи: 

- Примена на царинската вредност;  
- Националното законодавство кое ја уредува ца-

ринската вредност и негова поврзаност со меѓународни 
договори за царинска вредност; 

- Методи за утврдување на царинската вредност; 
- Прилагодување на трансакциската вредност кога 

се применува метода на трансакциска вредност (еле-
менти кои се вклучуваат/исклучуваат од царинската 
вредност); 

- Услови (ограничувања) за утврдување на царин-
ската вредност според метода на трансакциска вред-
ност; 

- Намалување на цената од аспект на утврдување на 
царинската вредност според метод на трансакциска 
вредност; 

- Утврдување на царинската вредност во случај ко-
га нема продажба (бесплатни пратки); 

- Утврдување на царинската вредност на носители 
на податоци наменети за употреба во маши¬ните за 
автоматска обработка на податоци; 

- Декларација за вредност и документи кои се под-
несуваат и 

- Дополнителни докази во случај на сомневање на 
царинскиот орган за прифатливоста на трансакциската 
вредност.  

(5) Тематската област: Даноци и даночна политика, 
од член 6 став (10) точка 2) алинеја 5 на Царинскиот 
закон, содржи:  

- Данок на додадена вредност – ДДВ (поим за дано-
кот на додадена вредност, предмет на оданочување, да-
ночна основа, даночни ослободувања при извоз, доказ 
за извршен извоз, даночни ослободувања при увоз, да-
ночни стапки, време на настанување на даночниот 
долг, даночен должник, пресметување и плаќање на 
ДДВ, продолжување на рокот за плаќање на ДДВ при 
увозот, враќање на ДДВ) и 

- Акцизи (поим за акцизи, стоки подлежни на акци-
зи, царински надзор на стока подлежна на акцизи, 
увозно царинење на стока подлежна на акциза за која 
акцизата се плаќа при царинење, односно акцизата е 
платена со употреба на контролни марки, увозно цари-
нење на стока подлежна на акциза за кои акцизата не се 
плаќа при царинењето, повторен увоз на стока подлеж-
на на акциза, извозно царинење на стока подлежна на 
акциза, дополнително плаќање, враќање или неплаќање 
на акцизата). 

(6) Тематската област: Нетарифни мерки и мерки на 
трговска политика, од член 6 став (10) точка 2) алинеја 
6 на Царинскиот закон, содржи: 

- Поим на нетарифни мерки и мерки на трговска по-
литика (дефиниција) 

- Нетарифни мерки и во мерки и мерки на трговска 
политика во  националното  законодавство; 

- Улогата и значењето  на нетарифни мерки и мерки 
на трговска политика  во  царинската постапка;  

- Примената на нетарифни мерки и мерки на тргов-
ска политика во царинската постапка (пуштање во сло-
боден промет, одложувачки постапки и постапки со 
еконосмски ефект, извоз); 

- Поделба на нетарифни мерки и мерки на трговска 
политика според примената во царинската постапка; 

- Нетарифни мерки и мерки на трговска политика 
кои се применуваат при преминување на границата  
(внесување); 

- Нетарифни мерки и мерки на трговска политика 
кои се применуваат во внатрешноста при пуштање на 
стоките во слободен промет (увоз); 

- Нетарифни мерки и мерки на трговска политика  
кои се применуваат во внатрешноста при извозот на 
стоките и 

- Постапување со стока чиј увоз е забранет.   
(7) Тематската област: Транспорт и транспортно 

осигурување, од член 6 став (10) точка 2) алинеја 7 на 
Царинскиот закон, содржи: 

- Цел на Инкотермс; 
- Зошто се ревидира Инкотермс и 
- Структура на Инкотермс  
За кој вид на превоз кој Инкотермс може да се ко-

ристи; 
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- Влијанието на Инкотермс врз формирањето на ца-
ринската вредност; 

- Поврзаноста на Инкотермс и транспортното оси-
гурување; 

- Основни поими при транспортното осигурување; 
- Осигурена сума и вредност на осигурен предмет; 
- Премија на осигурувањето; 
- Влијанието на транспортното осигирување врз ца-

ринската вредност и 
- Видови на документи во транспортното осигуру-

вање. 
(8) Тематска област: Шпедитерско работење, од 

член 6 став (10) точка 2) алинеја 8 на Царинскиот за-
кон, содржи: 

- Конвенција за Договорот за меѓународен патен 
превоз на стока (товарен лист ЦМР- примена, права и 
одговорности на испраќачот, права и одговорности на 
превозникот, пополнување на товарниот лист);  

- Европска спогодба за меѓународниот патен превоз 
на опасни стоки (АДР-класи на опасни материи, налеп-
ници за опасни материи, заеднички мерки за безбед-
ност за сите опасни материи, посебни мерки за безбед-
ност за превозот на определени видови опасни мате-
рии, консолидација); 

- Поим и значење на меѓународната шпедиција; 
- Основни функции на шпедицијата; 
- Правно регулирање на шпедитерската дејност во 

Македонија; 
- Документи на ФИАТА; 
- Диспозиција за царинење; 
- Складирање на стоката; 
- Бродски товарен лист (Коносман); 
- Железнички товарен лист (ЦИМ); 
- Авионски товарен лист (АВБ); 
- Полномошно; 
- Тарифи; 
- Општи услови за работењето на меѓународните 

шпедитери на Македонија и 
- Шпедитерска етика. 
(9) Тематската област: Изготвување и употреба на 

царинска декларација, од член 6 став (10) точка 2) али-
неја 9 на Царинскиот закон, содржи постапка за попол-
нување на царински декларации на образец ЕЦД и/или 
декларација за вредност (ДВ), согласно Правилникот за 
начинот на пополнување на царинската декларација и 
кодексот на шифри кои се употребуваат. 

 
Член 14 

(1) Стручниот испит за лиценциран застапник се 
полага во просториите на Царинската управа, а го 
спроведува Комисија за спроведување на стручниот ис-
пит за лиценциран застапник (во натамошниот текст: 
Комисија). 

(2) Комисијата ја сочинуваат седум члена од кои 
еден е претседател на Комисијата. Претседателот и два 
члена на Комисијата се царински службеници, два чле-
на се од високо образовните институции од областа на 
царинското и шпедитерското работење, еден член е 
преставник од Министерството за финансии и  еден од 
Здружението на застапници. 

(3) Претседателот на Комисијата и членовите имаат 
свои заменици кои ги заменуваат во нивната работа до-
дека се оправдано  отсутни.  

(4) Комисијата има технички секретар кој е од ре-
дот на вработените во Царинската управа. 

Член 15 
(1) Комисијата го спроведува стручениот испит за 

лиценциран застапник два пати во текот на годината и 
тоа во првата среда на месец април и првата среда на 
месец октомври.  

(2) Стручниот испит во целост може да се полага 
најмногу три пати. 

 
Член 16 

Стручниот испит за лиценциран застапник се пола-
га во три дела и тоа: 

- Прв дел: Царинско работење, кој ги опфаќа темат-
ските области од став (1) до став (6) на членот 13 на 
овој правилник, а кој се состои од 40 прашања; 

- Втор дел: Шпедитерско работење, транспорт и 
транспортно осигурување и шпедитерска етика, кој ги 
опфаќа тематските области од став 6 до став 8 на чле-
нот 13 на овој правилник, а кој се состои од 20 праша-
ња, и 

- Трет дел: Пополнување на царинска декларација и 
пресметка на давачки, кој ја опфаќа тематската област 
од став 9 на членот 13 на овој правилник. 

 
Член 17 

Комисијата најдоцна до 31 јануари во тековната го-
дина усвојува по четири испитни комбинации за трите 
дела на стручниот испит определени во член 16 на овој 
правилник според кои ќе се одвива полагањето во таа 
година. 

 
Член 18 

(1) Претседателот на Комисијата објавува Јавен по-
вик за одржување на стручен испит, најмалку 30 дена 
пред денот на неговото одржување, на интернет стра-
ницата на Царинската управа и најмалку во еден дне-
вен весник. 

(2) Јавниот повик од став 1 на овој член содржи нај-
малку: 

- време (датум и час) и место каде стручниот испит 
ќе се одржува, 

- податоци за формата и содржината на пријавата за 
полагање на стручниот испит и доказите кои кандида-
тите треба да ги приложат кон пријавата, 

- рок за поднесување на пријавата за полагање на 
стручниот испит, но не помалку од 15 дена пред одр-
жувањето на испитот, и 

- докази кои кандидатите треба да ги носат со себе 
на денот на полагањето. 

 
Член 19 

(1) За полагање на стручен испит за лиценциран за-
стапник кандидатот поднесува пријава за полагање на 
стручен испит на образец даден во Прилог 5 кој е со-
ставен дел  на овој правилник.  

(2) Кон пријавата од став 1 на овој член кандидатот 
треба да ги поднесе следните докази: 

- копија од личен документ (лична карта или па-
сош), 

- копија од свидетелство за завршено средно обра-
зование или диплома за завршено високо образование, 

- копија од договор за вработување или соодветен 
акт за воспоставен работен однос кај имател на Одо-
брение за вршење на работи на застапување, 

- потврда од работодавецот за потребното работно 
искуство и 
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- уверение од овластена институција за познавање 
на еден од светските јазици или копија од постигнат 
успех од странски јазик за време на редовното школу-
вање најмалку со успех 4 (многу добар). 

 
Член 20 

Доколку кандидатот од оправдани причини е спре-
чен да го полага стручниот испит на определениот да-
тум, треба најмалки пет дена пред одржување на испи-
тот, писмено да ја извести Комисијата.  

 
Член 21 

(1) Претседателот на Комисијата треба најмалку се-
дум дена пред датумот на одржување на стручниот ис-
пит, објавен со јавниот повик од член 18 на овој пра-
вилник, на интернет страницата на Царинската управа 
да објави список на кандидати кои доставиле потполна 
и уредна пријава согласно член 19 на овој правилник, 
со повик тие кандидати да се јават на закажаното пола-
гање. 

(2) Претседателот на Комисијата треба во рокот од 
став 1 на овој член да достави писмено известување до 
сите кандидати кои доставиле непотполна и неуредна 
пријава, со кратко образложение на причините за та-
квата оценка и покана да се пријават на наредниот сту-
чен испит. 

 
Член 22 

(1) Комисијата, на денот на полагање на стручниот 
испит, а најмногу еден час пред одржување на испитот 
до  Претседателот на комисијата треба да достави запе-
чатени со назнака „доверливо“, четири испитни комби-
нации подготвени согласно членовите 16 и 17 на овој 
правилник, со цел по случаен избор во присуство на 
сите членови на комисијата да се изврши избор на две 
од овие комбинации по кои во две групи ќе се полага 
стручниот испит.   

(2) Стручниот испит може да трае најдолго четири 
часа. 

(3) За текот на полагањето на стручниот испит Ко-
мисијата води записник за секој кандидат поединечно.  

(4) Записникот од став 3 на овој член ги содржи нај-
малку следните податоци: 

- време и место на одржување на стручниот испит, 
- податоци за кандидатот, 
- докази кои кандидатот ги презентирал пред Коми-

сијата, 
- испитната комбинација по која полагал кандида-

тот, 
- поведение на кандидатот за времето на полагање 

(примерно или отстранет) 
- постигнат успех на секој дел од стручниот испит. 
(5) Записникот од став (3) на овој член се смета за 

полноважен доколку го потпишат најмалку четири чле-
нови на Комисијата.  

 
Член 23 

(1) Постигнатиот успех на полагањето на секој дел 
од стручниот испит Комисијата посебно го оценува со 
оценка „успешно“ или „неуспешно“.  

(2) Кандидатот ќе биде оценет со оценка „успеш-
но“, доколку покажал успех на повеќе од 70% од пра-
шањата за секој дел од стручниот испит. 

(3) Доколку кандидатот во еден дел е оценет со 
оценка „неуспешно“, тогаш има право да полага попра-
вен испит само за тој дел, во рок кој не може да биде 
пократок од 15 дена ниту подолг од три месеци од де-

нот на објавување на резултатите. Поправниот испит 
може да се полага само еднаш, а доколку кандидатот 
не го положи, тогаш испитот го полага отпочеток во 
целост.  

(4) Доколку кандидатот е оценет со оценка „неус-
пешно“ во два дела, се смета дека испитот не го поло-
жил. 

(5) Се смета дека кандидатот не го положил струч-
ниот испит и во случај кога на определениот датум не 
се појавил на полагање на стручниот испит, а за тоа 
писмено не ја известил Комисијата, како и кога го на-
рушувал редот и мирот за време на одржувањето на ис-
питот поради што бил отстранет од натамошното пола-
гање. 

(6) Комисијата по спроведената  постапка  писмено 
го известува секој кандидат поединечно за резултатите 
од полагањето на стручниот испит. 

(7) Кандидатот кој е оценет со оцена неуспешно 
согласно  ставовите (3), (4) и (5) на овој член, односно 
не го положи стручниот испит, има право да поднесе 
жалба под услови и на начин утврден во член 7 став (3) 
од Царинскиот закон. 

 
Член 24 

За успешно положениот стручен испит за лиценци-
ран застапник Комисијата, во рок од 10 дена од полага-
њето на испитот, на кандидатот му издава уверение на 
образец даден во Прилог 6 кој е составен дел на овој 
правилник.  

 
Член 25 

(1) За спроведените стручни испити за лиценциран 
застапник, Комисијата води посебна евиденција во  
електронска и пишана  форма. 

(2) Евиденцијата од ставот 1 на овој член содржи: 
- податоци за кандидатот (име и презиме, датум и 

место на раѓање и адреса на живеење), 
- датум на полагање на стручниот испит, 
- податоци за постигнатиот успех и за евентуално 

полагање на поправен испит и 
- број на издадено уверение за положен стручен ис-

пит. 
 

V. Преодни и завршни одредби 
 

Член 26 
Со денот на влегување во сила на овој правилник, 

престануваат да важат Правилникот за начинот за до-
кажување на исполнувањето на условите за здобивање 
и одземање на одобренијата за вршење на работи на за-
стапување во царинските постапки и за царинската ли-
ценца за вршење на застапување („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.58/05) и Правилникот за 
програмата и содржината на посебниот стручен испит 
за вршење на застапување во царинските постапки и за 
определување на трошоците и надоместоците за спро-
ведување на стручниот испит („Службен весник на Ре-
публика Македонија“  бр. 58/05). 

 
Член 27 

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

 
Бр. 11-17085/8                      

3 август 2011 година                 Министер за финансии, 
         Скопје                             м-р Зоран Ставрески, с.р.    
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2562. 
Врз основа на член 473 став (3) од Законот за тргов-

ските друштва („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10 и 
24/11), министерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОПИС НА СРЕДСТ-
ВАТА И ОБВРСКИТЕ И УСОГЛАСУВАЊЕ НА СМЕ-
ТКОВОДСТВЕНАТА СО ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА  

УТВРДЕНА СО ПОПИСОТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот за вр-

шење на попис на средствата и обврските и усогла-
сување на сметководствената состојба на средствата 
и обврските со фактичката состојба утврдена со по-
писот. 

 
Член 2 

Пописот на средствата и обврските вклучува: 
1) утврдување на фактичката состојба на средствата 

и обврските; 
2) утврдување на отстапувањата во број (количес-

тво) и вредност меѓу сметководствената и фактичката 
состојба; 

3) детална анализа на причините за утврдените от-
стапувања; 

4) предлагање на постапки и процедури за усогла-
сување на сметководствената со фактичката состојба и 

5) спроведување на избраните постапки и процеду-
ри за усогласување на сметководствената со фактичка-
та состојба. 

 
Член 3 

Усогласувањето на сметководствената со фактичка-
та состојба на средствата и обврските опфаќа: 

1) усогласување на физичката состојба и сметко-
водствената вредност на средствата евидентирани во 
сметководствени евиденции во текот на пресметков-
ниот период со фактичката состојба утврдена со по-
писот; 

2) усогласување на сметководствената вредност 
на средствата и обврските утврдена со евидентирање 
на деловните настани во аналитичките евиденции за 
побарувања од купувачите, за обврски спрема доба-
вувачите, за искористени и одобрени кредити и зае-
ми, за примени и дадени аванси и друго до денот на 
пописот со нивната фактичка вредност утврдена со 
пописот и  

3) усогласување на вредноста на средствата и об-
врските утврдена на начин опишан во точките 1) и 2) 
на овој член со вредноста на средствата и обврските 
утврдена со примена на метод различен од методот на 
историски трошок (вредност утврдена со примена на 
метод на трошок на замена, дисконтирана вредност, 
нето реализациона вредност, вредност утврдена спо-
ред податоци на активни пазари и друго). 

Член 4 
Пописот се врши на: 
1) средства во сопственост на трговецот, како што 

се: материјалните средства во сопственост на тргове-
цот, материјалните средства земени под финансиски 
наем (лизинг), нематеријалните средства, вложувањата 
во недвижности, биолошките средства, долгорочните и 
краткорочните финансиски средства, залихите, побару-
вањата, паричните средства, паричните еквиваленти, 
дадените аванси, активните временски разграничувања 
и други средства во сопственост на трговецот; 

2) средства кои не се во сопственост на трговецот, а 
кои истиот ги поседува, користи и управува врз основа 
на закон, договор или по друг основ. Во рамки на овие 
средства спаѓаат: средствата земени под оперативен 
наем (лизинг), туѓата стока во обработка и доработка, 
комисионата и консигнационата стока, туѓиот матери-
јал во обработка и доработка, хартиите од вредност вон 
промет и други средства кои трговецот ги поседува, ко-
ристи, управува и слично врз основа на закон, договор 
или по некој друг основ и 

3) обврски кои во согласност со правилата за воде-
ње сметководство претставуваат обврски на трговецот, 
како што се: сите долгорочни и краткорочни законски, 
договорни, изведени и други обврски кои се настанати, 
а не се платени до датумот на пописот, како и процене-
тите обврски (резервирањата) и другите обврски кои во 
согласност со правилата за водење сметководство прет-
ставуваат обврски на трговецот. 

 
Член 5 

Трговецот со посебен акт го утврдува начинот на 
попис кој одговара на специфичностите на неговата 
дејност и на карактеристиките на средствата и обвр-
ските кои се предмет на пописот, формирањето на една 
или повеќе пописни комисии и изборот на соодветните 
постапки за усогласување на сметководствената со фа-
ктичката состојба. 

 
Член 6 

Пописот на средствата и обврските се врши на 
следните начини: 

1) попис на одреден ден, кој е започнат и завршен 
на денот кога се утврдува фактичката состојба на 
средствата и обврските. Со пописот на одреден ден се 
утврдува фактичката состојба на: залихите, материјал-
ните средства, вложувањата во недвижности, ситниот 
инвентар, паричните средства, паричните еквиваленти 
и другите облици на средства кои можат да се попишат 
на начин утврден во член 7 став (1) точка 1) од овој 
правилник; 

2) постојан (перманентен) попис, кој претставува 
постојано (континуирано) следење на промените (зго-
лемување и намалување) на средствата и обврските 
евидентирани во сметководствени евиденции на трго-
вецот во текот на пресметковниот период. Состојбата 
на средствата и обврските утврдена на овој начин се 
смета за нивна сметководствена состојба која на денот 
на попис потребно е да се усогласи со фактичката со-
стојба; 
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 3) попис со додавање и одземање, се користи само 
во случај кога фактичката состојба на средствата и об-
врските објективно не може да се утврди со примена на 
начините од точките 1) и 2) на овој став. Овој начин 
подразбира претходно утврдување на фактичката со-
стојба на средствата и обврските на одреден ден, кој е 
различен од денот утврден на начинот од точка 1) на 
овој став, и прилагодување на така утврдената фактич-
ка состојба со документирано зголемување и намалува-
ње на средствата и обврските во временски период до-
волен да се утврди фактичката состојба на средствата и 
обврските и 

4) попис врз основа на примерок, кој подразбира 
проценка на вредноста на предметот на попис како це-
лина преку проценка на вредноста на репрезентативен 
примерок земен од предметот на попис. Овој начин се 
користи само во исклучителни случаи, за кои може да 
се докаже дека примената на некој друг начин на попис 
објективно не е можна или целисходна, како што е по-
писот на залихите на помошен материјал составен од 
голем број на елементи со мала поединечна вредност, и 
се спроведува во четири фази, и тоа: 

- проценка на обемот на предметот на попис како 
целина; 

- избор на големината на примерокот кој се смета за 
репрезентативен; 

- проценка на вредноста на избраниот репрезента-
тивен примерок и 

- проценка на вредноста на предметот на попис ка-
ко целина врз основа на проценетата вредност на из-
браниот репрезентативен примерок. 

 
Член 7 

Пописот на средствата и обврските односно утврду-
вањето на нивната фактичка состојба се врши преку: 

1) мерење на должина, мерење на тежина, броење и 
други специфични постапки за утврдување на фактич-
ката состојба на средствата кои се изразени во мерни 
единици, како што се:  парче, килограм, литар, должен 
метар, кубен метар и слично; 

2) пренос на податоци за состојбата на средствата и 
обврските од надворешна (екстерна) документација со 
која се потврдува нивната фактичка состојба, како што 
се: изводи од банките за состојбата и промената на де-
нарските и девизните сметки на трговецот, писмени 
потврди за салдата на побарувањата и обврските доста-
вени од страна на купувачите односно добавувачите, 
изводи од катастарски евиденции, изводи од Централ-
ниот депозитар на хартии од вредност и слично; 

3) проценка на физичката состојба (обемот и специ-
фичната тежина) на средствата кои објективно немо-
жат да бидат попишани со постапките наведени во точ-
ка 1) на овој став, како што е: проценката на количина-
та на камен, песок, чакал и слични агрегати, дрвата во 
шумите и на индустриските плантажи, рибите во риб-
ниците, рудата во рудникот и слично; 

4) проценка на вредноста на средствата и обврските 
кои за потребите на презентација во годишната сметка 
и финансиските извештаи не се вреднуваат со методот 
на историски трошок и 

5) проценка на износот на расходи потребни за под-
мирување на обврските кои на денот на пописот му 
припаѓаат на трговецот кој врши попис, како што се: 
резервирањата, обврските  за данок на добивка и друго. 

 
Член 8 

(1) Трговецот формира потребен број постојани или 
повремени комисии за попис, ги определува работите 
што треба да ги изврши комисијата за попис и лицата 
кои материјално се задолжени за средствата што се по-
пишуваат и нивните непосредни раководители, го 
определува датумот кога започнува пописот, времето 
за вршење на попис и рокот за доставување на изве-
штајот за извршениот попис со приложените пописни 
листи.  

(2) Претседателот на комисијата и членовите на ко-
мисијата за попис се определуваат од редовите на вра-
ботените кај трговецот, освен вработените кои ракува-
ат со средствата што се попишуваат, односно кои се 
материјално задолжени за средствата што се попишу-
ваат, вработените кои се овластени да одлучуваат за 
набавката, трошењето, продажбата, плаќањето и за 
други постапки врз основа на кои доаѓа до зголемува-
ње или намалување на состојбата на средствата и обвр-
ските, нивните непосредни раководители, како и вра-
ботените кои водат евиденција за промените на средс-
твата и обврските кои се предмет на пописот. 

(3) Кај микро трговецот и трговецот поединец по-
писот на средствата и обврските може да го изврши ед-
но лице. 

(4) Доколку трговецот нема вработени лица тогаш 
претседателот на комисијата и членовите на комисија-
та за попис се определуваат од други лица.  

 
Член 9 

(1) Лицата материјално задолжени за средствата 
што се попишуваат и нивните непосредни раководите-
ли, најдоцна до денот определен за започнување на по-
писот ги вршат неопходните подготвителни активно-
сти заради полесно, побрзо и правилно вршење на по-
писот. 

(2) Подготвителните активности за вршење на по-
писот опфаќаат: 

1) физичко уредување на складиштата и другите 
места каде се наоѓаат средствата на трговецот, сортира-
ње на средствата според вид, квалитет, физичка состој-
ба и слично; 

2) овозможување на физички пристап до сите коли-
чества и видови на средства кои се попишуваат; 

3) подготовка и доведување на специфичните мате-
ријали или стока кои се складираат рефус (житарки, ка-
мен, чакал, песок, јаглен, железна и друг вид на руда, 
глина, сено и слично) во состојба погодна за попис; 

4) проверка, и доколку е потребно повторно означу-
вање на предметот на попис со етикети, декларации, 
бар кодови или со други пропишани ознаки; 

5) издвојување на расипаните, искршените или на 
друг начин оштетени или уништени средства кои се 
без или се со намалена употребна вредност; 
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6) издвојување на нефункционалниот инвентар, 
опрема и слично и 

7) други подготвителни активности, како што се 
проверка, ажурирање, комплетирање, сортирање и дру-
ги соодветни постапки со екстерната или интерната до-
кументација врз основа на која е можно да се утврди 
фактичката состојба на обврските, како и на средствата 
кои не се попишуваат на начините од член 7 став (1) 
точки 1) и 3) на овој правилник (потврди на салдата на 
побарувањата и обврските, записници на даночните и 
други контролни органи, акти на органите на управата, 
елаборати за проценка на вредноста, судски решенија и 
друго).  

 
Член 10 

(1) Комисијата за попис пред започнување на попи-
сот составува план за работа. 

(2) Пред започнување на пописот на комисијата за 
попис и се даваат податоци за номенклатурните брое-
ви, називите, видовите и единечните мерки на средс-
твата кои се предмет на пописот, податоци за називот 
на купувачите и добавувачите со кои трговецот стапил 
во должничко – доверителски односи, деловните банки 
во кои има отворено сметки, одобрени кредити и слич-
но, како и други податоци кои на комисијата за попис 
можат да и ја олеснат работата, освен податоците од 
став (3) на овој член. 

(3) Комисијата за попис не треба да има пристап до 
сметководствените податоци за количините и вредно-
ста на средствата и обврските кои се предмет на попи-
сот пред запишувањето на фактичката состојба во по-
писните листи, и нивното доставување на заверка кај 
одговорното лице, односно кај лицето овластено за тоа. 

(4) Пописните листи се составуваат посебно, спо-
ред аналитичките сметки на средствата и обврските 
кои се предмет на пописот во најмалку два примерока.  

(5) Во пописните листи се внесуваат податоци за 
номенклатурните броеви, називите, видовите, единици-
те на мерки, фактичките количини, доколку е примен-
ливо, и фактичките вредности, поединечно за средства-
та и обврските кои се предмет на пописот. 

 (6) Податоците за средствата и обврските чија фа-
ктичка состојба на денот на пописот не е можно да се 
утврди или за кои не постои уредна документација се 
внесуваат во посебни пописни листи.  

 (7) Средствата кои му припаѓаат на трговецот, а 
коишто не се затечени на денот на попишувањето 
(средства на пат, во странство, дадени на услуга, на за-
ем, на чување, за поправка, обработка и доработка и 
слично), се попишуваат во посебни пописни листи  врз 
основа на веродостојна сметководствена документаци-
ја, освен ако до денот на завршувањето на пописот не 
се примени пописните листи од субјектот кај кого тие 
средства се наоѓаат. 

(8) Трговецот кај кого се наоѓаат туѓи средства од 
став (7) на овој член, тие средства ги попишува во по-
себни пописни листи и листите веднаш по извршениот 
попис ги доставува на субјектот на кој  тие средства му 
припаѓаат. 

(9) Промените настанати помеѓу денот на попишу-
вањето и определениот ден под кој пописот се врши, се 
внесуваат во пописните листи дополнително врз осно-
ва на сметководствени документи за тие промени. 

(10) Средствата чија вредност е намалена поради 
оштетување, неисправност, застареност и слично се по-
пишуваат во посебни пописни листи заради полесно 
утврдување на вишоците и кусоците. 

(11) Фактичката состојба на паричните средства, 
паричните еквиваленти, хартиите од вредност се попи-
шува во посебни пописни листи. 

 (12) Пописните листи се сметководствен документ 
чија веродостојност со потпис ја потврдуваат членови-
те на пописната комисија. 

 
Член 11 

Комисијата за попис ги врши следните работи: 
1) утврдување, мерење, пребројување и поблиско 

опишување на средствата и внесување на тие податоци 
во пописните листи; 

2) запишување на промените настанати меѓу денот 
на попишувањето и определениот ден под кој се врши 
пописот; 

3) внесување на сметководствената материјална со-
стојба на средствата во пописните листи; 

4) утврдување на разлики во бројот (количината) 
меѓу сметководствената и фактичката состојба на 
средства; 

5) внесување на вредноста (цената) по единица мер-
ка на средствата во пописните листи; 

6) пренос на податоците за состојбата на средствата 
и обврските од надворешната (екстерна) документација 
која се користи за потврда на состојбата; 

7) вредносно пресметување; 
8) утврдување на вредносни разлики меѓу сметко-

водствената и фактичката состојба на попишаните 
средства и обврски; 

9) утврдување на причините за несогласување меѓу 
состојбата утврдена со пописот и сметководствената 
состојба; 

10) потпишување на пописните листи и 
11) составување на извештај за извршениот попис. 
 

Член 12 
(1) Извештајот за извршениот попис особено содр-

жи: 
- податоци за датумот на почеток и завршување на 

пописот; 
- преглед на материјалните (физичките) и вреднос-

ните разлики меѓу фактичката и сметководствената со-
стојба и причините за разликите; 

- преглед на сметководствената вредност на средс-
твата и обврските чија фактичка вредност на денот на 
пописот не е утврдена, со соодветни образложенија; 

- забелешки и објаснувања во врска со утврдените 
разлики дадени од лицата кои ракуваат со средствата, 
односно кои се задолжени со материјалните (физички-
те) и паричните вредности; 
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- предлози за ликвидација на утврдените разлики 
(пребивање на кусоците и вишоците настанати по ос-
нов на замена на исти и слични видови, односно средс-
тва и вредност, начинот на надоместување на кусоците 
и приходување на вишоците, отпис на застарените по-
барувања, приходување на застарените обврски и  

- останати забелешки и предлози на комисијата за 
попис односно на лицето од член 8 став (3) на овој пра-
вилник во врска со пописот. 

(2) Извештајот за извршениот попис, заедно со 
пописните листи и актот на одговорното лице на тр-
говецот за постапките за усогласување на сметко-
водствената со фактичката состојба на попишаните 
средства и обврски се доставува за книжење до ли-
цето на кое трговецот го доверил водењето на тргов-
ските книги и составувањето на годишната сметка и 
финансиските извештаи, заради усогласување на 
сметководствената со фактичката состојба на средс-
твата и обврските. 

 
Член 13 

(1) Усогласувањето на сметководствената со фак-
тичката состојба на попишаните средства и обврски 
се врши со постапките утврдени во став (2) на овој 
член, во зависност од утврдените причини за несог-
ласување меѓу сметководствената и фактичката со-
стојба. 

(2) Постапките од став (1) на овој член опфаќаат: 
- исправка на грешка во случаите кога со пописот 

се идентификувани погрешно прокнижени деловни на-
стани, деловни настани прокнижени врз основа на не-
веродостојна сметководствена документација или де-
ловни настани за кои е утврдено дека не се случиле до 
датумот на пописот; 

- евидентирање на идентификуваните, а непрокни-
жени деловни настани настаните до датумот на попи-
сот; 

- евидентирање на идентификуваните, а непрокни-
жени деловни настани кои се однесуваат на настани по 
датумот на попис, ако истите во согласност со сметко-
водствените прописи се корективни деловни настани; 

- евидентирање на утврдените, а неевидентирани 
кало, растур, дефект и крш на средствата кои по своите 
карактеристики или поради техничко-технолошките 
специфичности на работниот процес на трговецот под-
лежат на таков вид на загуби; 

- отпис на застарените и другите неплатени обврски 
за кои е утврдено дека нема да доведат до одлив на па-
рични средства или на други економски користи зара-
ди нивно плаќање; 

- отпис и исправка на вредноста на сомнителните и 
спорни побарувања; 

- евидентирање на пресметаните курсни разлики, 
нереализирани добивки или загуби од финансиските 
средства и финансиските обврски и 

- други пропишани постапки. 

(3) Усогласувањето на сметководствената со фа-
ктичката состојба со евидентирање на кусоците и ви-
шоците, по правило, се врши само во случаите кога со 
примената на некоја од постапките од став (2) на овој 
член не е можно да се отстрани суштинската причина 
за утврденото несогласување.  

 
Член 14 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
престанува да важи Правилникот за начинот и рокови-
те за вршење на попис и усогласување на сметководс-
твената со фактичката состојба („Службен весник на  
Република Македонија” бр. 48/03).  

 
Член 15 

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

 
Бр. 12-20725/3 

3 август 2011 година                Министер за финансии, 
     Скопје                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
2563. 

Врз основа на член 469 став (5) од Законот за тргов-
ските друштва („Службен весник на Република Маке-
донија” број 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10 и 
24/11), министерот за финансии, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ  

ЗА ВОДЕЊЕ СМЕТКОВОДСТВО 
 

Член 1 
Во Правилникот за водење сметководство („Служ-

бен весник на Република Македонија” број 159/09 и 
164/10) во член 1 точката на крајот на реченицата се 
брише и се додаваат зборовите: “и Меѓународниот 
стандард за финансиско известување за мали и средни 
субјекти.” 

 
Член 2 

По членот 2 се додава нов член 2-а кој гласи: 
 

„Член 2-а 
Меѓународниот стандард за финансиско известува-

ње за мали и средни субјекти е даден во прилог и е со-
ставен дел на овој правилник.” 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2012 
година. 
 
    Број 12-21688/3 
3 август 2011 година                Министер за финансии, 

    Скопје                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Стр. 164 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 165 



Стр. 166 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 167 



Стр. 168 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 169 



Стр. 170 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 171 



Стр. 172 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 173 



Стр. 174 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 175 



Стр. 176 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 177 



Стр. 178 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 179 



Стр. 180 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 181 



Стр. 182 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 183 



Стр. 184 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 185 



Стр. 186 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 187 



Стр. 188 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 189 



Стр. 190 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 191 



Стр. 192 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 193 



Стр. 194 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 195 



Стр. 196 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 197 



Стр. 198 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 199 



Стр. 200 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 201 



Стр. 202 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 203 



Стр. 204 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 205 



Стр. 206 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 

 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 207 



Стр. 208 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 209 



Стр. 210 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 211 



Стр. 212 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 213 



Стр. 214 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 215 



Стр. 216 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 217 



Стр. 218 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 219 



Стр. 220 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 221 



Стр. 222 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 223 



Стр. 224 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 225 



Стр. 226 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 227 



Стр. 228 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 229 



Стр. 230 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 231 



Стр. 232 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 233 



Стр. 234 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 235 



Стр. 236 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 237 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2564. 
Врз основа на член 29 став (2) од Законот за семен-

ски и саден материјал за земјоделски растенија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.39/06, 
89/08, 171/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КОЛИЧЕСТВАТА НА СЕМЕНСКИ И САДЕН 
МАТЕРИЈАЛ ОД ВИДОВИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ 
РАСТЕНИЈА ВО ОРИГИНАЛНО ПАКУВАЊЕ 
КОИ МОЖАТ ДА СЕ УВЕЗУВААТ ЗА ЛИЧНА 

УПОТРЕБА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат количествата на 

семенски и саден материјал од видови на земјоделски 
растенија во оригинално пакување кои можат да се 
увезуваат за лична употреба. 

 
Член 2 

Семенски материјал и саден материјал наменет за 
лична употреба може да увезуваат лица кои не се реги-
стрирани како снабдувачи на семенски и саден матери-
јал во Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство – Управа за семе и саден материјал, 
ако количеството на семенскиот и садниот материјал 
не надминува: 

 
А) Житни растенија 
- пченка до 2 кг. 
- сирак до 1 кг. 
- останати видови до 15 кг. 

 
Б) Маслодајни и влакнодајни растенија 
- за сите видови до 2 кг. 

 
В) Фуражни растенија и репа 
- семенска мешавина до 2 кг. 
- моногерно семе од репа до 2,5 кг. 
- полигермно семе од репа до 10 кг. 
- останати видови до 10 кг. 

 
Г) Градинарски растенија 
- мешункасти видови до 5 кг. 
- кромид, шпаргла, блитва до 500 гр. 
- цвекло, репка, бостан, тиква до 500 гр. 
- морков, ротквица и спанаќ до 500 гр. 
- шеќерна пченка и пуканки до 500 гр. 
- останати видови до 100 гр. 

 
Д) Саден материјал од овошни растенија 
- дрвенасти овошни растенија од сите 
видови 

до 100 броја 

- јагодести растенија до 200 броја 
 

Ѓ) Саден материјал од винова лоза до 200 броја 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
    Бр. 18-293/2 
јули 2011 година                                   Министер, 

 Скопје                                     Љупчо Димовски, с.р. 
____________ 

2565. 
Врз основа на член 9 став (6) од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.49/10 и 53/11), министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИДОТ, РОКОТ И НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВА-
ЊЕ И СОБИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ПОТРЕ-
БИТЕ ЗА АНАЛИЗИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРО-
ИЗВОДСТВО, СТРУКТУРАТА НА ЗЕМЈОДЕЛС-
КИТЕ СТОПАНСТВА И ДРУГИ ПОДАТОЦИ ОД 
ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ 

РАЗВОЈ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува видот, рокот на 

доставување и собирање на податоците за потребите за 
анализи на земјоделското производство, структурата на 
земјоделските стопанства и други податоци од областа 
на земјоделството и руралниот развој.  

  
Член 2 

За потребите за изработка на анализи, се собираат 
збирни податоци од евиденции или регистри кои се во-
дат во Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство за физичкиот обем на примарното зем-
јоделско производство по производи или групи на про-
изводи и производството од рибарството и аквакулту-
рата по видови риби, и тоа за: 

1. растително производство: 
- житни култури и ориз; 
- индустриски култури и тутун; 
- фуражни култури; 
- грозје и вино; 
- зеленчук; 
- овошје; 
- цвеќе и украсни дрвја; 
2. сточарско производство: 
- говедарство и друг крупен добиток; 
- овчарство и козарство; 
- свињарство; 
- живинарство; 
- пчеларство;  
- млеко;  



Стр. 238 - Бр. 107 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 10 август 2011 
 

- месо (говедско, овчо и козјо, свинско, живинско, и 
друго); 

- јајца; 
- мед; 
3. Производство и лов на риби. 
Покрај податоците од став 1 на овој член, се соби-

раат податоци и за:  
- производствени капацитети и ресурси во примар-

ното земјоделско производство и во аквакултурата;  
- евидентирани и регистрирани економски операто-

ри (учесници) во  производството, преработката и трго-
вијата со земјоделски производи; 

- откупни и преработувачки капацитети во земјо-
делството и рибарството; 

- цените на земјоделските производи на пазарите 
кои се следат;  

- трговска размена со земјоделски и прехрамбени 
производи од увоз и извоз;  

- обем и корисници на финансиска поддршка во 
земјоделството, рибарството и аквакултурата од го-
дишните програми за финасиска поддршка; 

-  структура на земјоделските стопанства;  
-  земјоделска статистика. 

 
Член 3 

Податоците од член 2 на овој правилник се водат во 
електронска форма.  

 
Член 4 

Во звисност од видот, рокот и начинот на собира-
ње, податоците од регистрите и евиденциите се превзе-
маат како збирни или кумулативни податоци на месеч-
но, квартално, полугодишно и годишно ниво.  

Збирните податоци се доставуваат  во електронска 
форма до Министерството за земјоделство, шумарство 
и водостопанство, според следната динамика: 

- на месечно ниво се доставуваат до петтиот ден од 
тековниот месец за предходниот месец,  

- на квартално ниво се доставуваат до петнаестиот 
ден од тековниот квартал за предходниот квартал,  

- за полугодишно ниво се доставуваат до дваестиот 
ден од тековниот полугодишен период за предходното 
полугодие,  

- за годишно ниво се доставуваат за триесет дена од 
тековната година за предходната година и тоа како по-
датоците што се доставуваат на месечно, квартално, 
полугодишно ниво. 

 
Член 5 

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

 
Бр 23-6668/1                   Министер за земјоделство,  

12 јули 2011 година          шумарство и водостопанство,                                                                                                                                
   Скопје                            Љупчо Димовски, с.р. 

2566. 
Врз основа на член 9 став (3) од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.49/10 и 53/11), министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство, донесе  

 
М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 

ЗА СОБИРАЊЕ И ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО, СТРУКТУРА-
ТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА И ДРУГИ 
ПОДАТОЦИ ОД ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  

И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 
 

Член 1 
Со оваа методологијата се пропишува собирањето и 

обработката на податоците за земјоделското произ-
водство, структурата на земјоделските стопанства и 
други податоци од областа на земјоделството и рурал-
ниот развој, за потребите на изработка на анализи. 

 
Член 2 

Податоците за земјоделското производство, стру-
ктурата на земјоделските стопанства и други податоци 
од областа на земјоделството и руралниот развој се во-
дат во пишана и/или електронска форма. 

 
Член 3 

Податоците од член 2 на оваа методологија се обра-
ботуваат според методите на статистичко проучување 
и тоа: прибирање на документацијата, нејзино средува-
ње и обработка, анализирање на средениот материјал и 
правилно прикажување на резултатите во назначен 
временски период.   

Крајниот производ на обработката прикажува:  
- движења на обемот (големина изразена во број);  
- структурата (процентуално), и  
- движења (тренд) на големината по област, култу-

ри, производи, учесници, капацитети, пол, старост, па-
зарни класи на производ, потекло на производот и ни-
вен потврден квалитет.  

Усогласеност и споредливост се обезбедува со при-
бирање и обработка на податоците според Национална-
та класификација на производи по дејности (КПД), и 
Национална класицификација на дејностите (НКД). 

 
Член 4 

Оваа методологија влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“.  

 
Бр 23-6669/1                   Министер за земјоделство,  

12 јули 2011 година          шумарство и водостопанство,                            
   Скопје                            Љупчо Димовски, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2567. 
Комисијата за хартии од вредност на Република 

Македонија, врз основа на член 43 од Законот за презе-
мање на акционерските друштва („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 04/2002, 37/2002, 36/2007, 
67/2010 и 35/2011), на седницата одржана на ден 
1.8.2011 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ УТВРДУВА ЗА УСПЕШНА понудата за 

откуп на акции издадени од Друштвото за производс-
тво на хартија и амбалажа Комуна АД Скопје дадена 
од Дуропак ГмбХ Виена, Австрија, со службена адреса 
Брунер Штрасе 75, 1230 Виена, Австрија. 

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА понудувачот од точка 1, ова 
решение да го објави на начин како што е објавена по-
нудата за откуп. 

3. Решението влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

4. Жалбата изјавена против ова решение не го одло-
жува неговото извршување. 

5. Решението ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  УП 1 Број 07-52          Комисија за хартии од вредност 
1 јули 2011 година             на Република Македонија 

  Скопје                                  Претседател, 
                               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
2568. 

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија, 
постапувајќи по Барањето на Друштвото за застапува-
ње во осигурувањето - АМГ Премиум АД Скопје под-
несено на ден 13.5.2011 и дополнето на ден 29.6.2011, 
30.6.2011 година и 7.7.2011 година, на седницата одр-
жана на ден 1.8.2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО  

ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. На Друштвото за застапување во осигурувањето - 

АМГ Премиум АД Скопје се дава одобрение за издава-
ње на долгорочни хартии од вредност по пат на при-
ватна понуда - втора емисија на 35.000 обични акции 
со вкупен износ на емисијата од 35.000 евра, согласно 
Актот (одлуката) бр. 10/11 од 29.4.2011 година за изда-
вање на хартии од вредност од втора емисија по пат на 
приватна понуда, усвоена на Собранието на акционери 
на АМГ Премиум АД Скопје, одржано на 29.4.2011 го-
дина.  

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Актот (одлуката) бр. 10/11 од 
29.4.2011 година за издавање на хартии од вредност од 
втора емисија по пат на приватна понуда, усвоена на 
Собранието на акционери на АМГ Премиум АД Скоп-
је, одржано на 29.4.2011 година.  

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-
на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис 
зголемувањето на основната главнина во Трговскиот 
регистар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-
тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-
нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 
во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) ра-
ботни дена од регистрацијата на акциите во депозита-
рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија  да достави доказ 
дека е извршен упис на акциите. 

6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  УП 1 Број 07-60          Комисија за хартии од вредност 
1 јули 2011 година             на Република Македонија 

  Скопје                                  Претседател, 
                               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
2569. 

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008 и 57/2010), Коми-
сијата за хартии од вредност на Република Македонија, 
постапувајќи по Барањето на Халк Банка АД Скопје 
поднесено на ден 15.07.2011 година и дополнето на ден 
22.7.2011 година, на седницата одржана на ден 1.8.2011 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО  

ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. На Халк Банка АД Скопје се дава одобрение за 

издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на 
приватна понуда - десетта емисија на 146.545 обични 
акции со вкупен износ на емисијата од 1.465.450.000 
денари, согласно Одлуката бр. 01-6040/1-12 за зголему-
вање на основната главнина на банката преку емисија 
на обични акции по пат на приватна понуда-Х-та (де-
сетта) емисија, донесена од Собранието на акционери 
на Друштвото на ден 9.5.2011 година. 
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2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката Бр. 01-6040/1-12 за 
зголемување на основната главнина на банката преку 
емисија на обични акции по пат на приватна понуда-Х-
та (десетта) емисија, донесена од Собранието на акцио-
нери на Друштвото на ден 9.5.2011 година. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-
на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис 
зголемувањето на основната главнина во Трговскиот 
регистар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-
тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-
нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 
во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) ра-
ботни дена од регистрацијата на акциите во депозита-
рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија да достави доказ 
дека е извршен упис на акциите. 

6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  УП 1 Број 07-73          Комисија за хартии од вредност 
1 јули 2011 година             на Република Македонија 

  Скопје                                  Претседател, 
                               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
2570. 

Врз основа на член 2 став 1 точка 15 и точка 28, 
член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
95/2005, 25/2007, 07/2008 и 57/2010), Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија, постапу-
вајќи по Барањето на Друштвото за управување со ин-
вестициски фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ 
АД Скопје  поднесено на ден 22.7.2011 година, на сед-
ницата одржана на ден 1.8.2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО  

ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. На Друштвото за управување со инвестициски 

фондови ИЛИРИКА ФУНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје   
се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии 
од вредност по пат на приватна понуда - трета емисија 
на 20.000 обични акции  во износ од 200.000 евра од-
носно 12.301.080 денари, согласно Одлуката бр. 02-83/9 

од 29.4.2011 година за зголемување на основната глав-
нина со влогови, со издавање на нови акции од трета 
емисија по пат на приватна понуда донесена на Собра-
нието на акционери на Друштвото на ден 29.4.2011 го-
дина. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-83/9 од 
29.4.2011 година за зголемување на основната главни-
на со влогови, со издавање на нови акции од трета еми-
сија по пат на приватна понуда. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-
на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис 
зголемувањето на основната главнина во Трговскиот 
регистар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-
тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-
нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 
во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) ра-
ботни дена од регистрацијата на акциите во депозита-
рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија  да достави доказ 
дека е извршен упис на акциите. 

6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
  УП 1 Број 07-74          Комисија за хартии од вредност 
1 јули 2011 година             на Република Македонија 

  Скопје                                  Претседател, 
                               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
2571. 

Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија, врз основа на член 101 од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на РМ” бр. 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010 и Одлука на Уставен суд на 
Република Македонија од 28.11.2007 година „Службен 
весник на РМ“ бр. 146/2007), постапувајќи по барање 
бр.08-УП1-63 од 2.6.2011 година, на седницата одржа-
на на ден 1.8.2011 година, донесе  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се дава согласност за именување на лицето Јо-

сиф Костандиновски, дипломиран менаџер по царина и 
шпедиција, за директор на брокерската куќа Еуро Бро-
кер АД Скопје, со седиште на ул. „Вељко Влаховиќ“ 
бр. 1/2-2 Скопје, Република Македонија. 
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2. Согласноста за именување на Јосиф Костанди-
новски за директор на брокерската куќа Еуро Брокер 
АД Скопје се дава за период од четири години од денот 
на донесување на ова Решение. 

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на 
разрешување на лицето Јосиф Костандиновски од 
функцијата директор на брокерската куќа Еуро Брокер 
АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за 
именување на директор од страна на Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија и во дру-
ги случаи утврдени со закон. 

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

 
      Бр. 08-УП1-63         Комисија за хартии од вредност 
1 август 2011 година        на Република Македонија 

    Скопје                                Претседател, 
                               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
2572. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија постапу-
вајќи по барањето бр.08-УП1-66 од 7.6.2011 година на 
седницата одржана на ден 1.8.2011 година, го донесе 
следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 

НА БРОКЕР 
 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на Елена 

Рогановиќ Манчева родена на ден 29.8.1980 година во 
Скопје. 

2. Дозволата за работење на брокер на Елена Рога-
новиќ Манчева се дава за период од пет години од де-
нот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Елена Рога-
новиќ Манчева престанува да важи и пред истекот на 
рокот утврден во точка 2 на ова Решение во случаите 
предвидени со член 211 од Законот за хартии од вред-
ност. 

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

 
      Бр. УП1 08-66         Комисија за хартии од вредност 
1 август 2011 година        на Република Македонија 

    Скопје                                Претседател, 
                               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

2573. 
Комисијата за хартии од вредност на Република 

Македонија врз основа на член 95 став 2 и член 107 од 
Законот за хартии од вредност („Службен весник на 
РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), постапу-
вајќи по барањето на Стопанска банка АД Скопје број 
УП1 08-67 од 7.6.2011 година, на седницата одржана на 
ден 1.8.2011 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ МЕНУВА точка 1 од Решението на Комисија-

та за хартии од вредност на Република Македонија број 
УП1 08-23 од 28-04-2010 година и гласи: 

„Согласно члeн 94 од Законот за хартии од вред-
ност, Стопанска банка АД Скопје, Дирекција за работа 
со хартии од вредност и брокерско-посреднички услу-
ги ќе ги врши следните услуги со хартии од вредност: 

а) купување и продавање на хартии од вредност по 
налог и за сметка на клиентот; 

б) купување и продавање на хартии од вредност во 
свое име и за своја сметка; 

в) управување со портфолио на хартии од вредност 
по налог и за сметка на индивидуален клиент; 

г) вршење на трансакциите и активностите за сме-
тка на издавачот на хартиите од вредност потребни за 
успешна јавна понуда на хартии од вредност, без за-
должителен откуп на непродадените хартии од вред-
ност; 

д) вршење на трансакции и активности за сметка на 
издавачот на хартиите од вредност потребни за успеш-
на јавна понуда на хартии од вредност, со задолжите-
лен откуп на непродадените хартии од вредност; 

ѓ) дејствување како покровител при котација; 
е) инвестиционо советување; 
ж) извршување на трансакции и активности за сме-

тка на трети лица потребни за преземање на едно акци-
онерско друштво во согласност со Законот за презема-
ње на акционерски друштва и 

з) чување на хартии од вредност што вклучува 
отворање и водење на сметки на хартии од вредност во 
свое име, а за сметка на клиенти во депозитар, отвора-
ње и водење на сметки на хартии од вредност и за сво-
ите клиенти кои не се сопственици на тие хартии од 
вредност, а за сметка на нивните клиенти и други услу-
ги со хартии од вредност по налог на клиентот (испла-
та на достасани побарувања од издавачите врз основа 
на достасани хартии од вредност,  камати и дивиденди 
за сметка на сопствениците на тие хартии од вредност, 
известување за собранија на акционерите и застапува-
ње на тие собранија, плаќање на даночни обврски на 
клиентот врз основа на хартии од вредност кои се во 
негова сопственост и слично).“ 
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2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
      Бр. УП1 08-67         Комисија за хартии од вредност 
1 август 2011 година        на Република Македонија 

    Скопје                                Претседател, 
                               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
2574. 

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010 година), Комиси-
јата за хартии од вредност на Република Македонија, 
постапувајќи по Барањето бр. УП1 08-70 од 24.6.2011 
година, на седницата одржана на ден 1.8.2011 година 
го донесе, следното 

        
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА  ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Игор Размоски од Скопје, издадена со Решение бр. 07-
1073/4 од 26.6.2006 година од Комисија за хартии од 
вредност на Република Македонија. 

2. Обновената дозвола за работење на брокер на 
Игор Размоски се дава за период од пет години од де-
нот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Игор Размо-
ски престанува да важи и пред истекот на рокот утвр-
ден во точка 2 на ова Решение во случаите предвидени 
со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонијa”. 

 
      Бр. УП1 08-70         Комисија за хартии од вредност 
1 август 2011 година        на Република Македонија 

    Скопје                                Претседател, 
                               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
2575. 

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 
25/2007, 7/2008, 57/2010 и Одлука на Уставен суд на 
Република Македонија од 28.11.2007 година Службен 
весник на РМ број 146/2007), постапувајќи по барање-
то број УП1 08-71 од 24.6.2011 година, Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија на сед-
ницата одржана на ден 1.8.2011 година, донесе   

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на лицето Ата-

нас Стојчески, дипломиран економист од Скопје, за ди-
ректор на Одделот за работа со хартии од вредност на 
Охридска банка АД Охрид, со седиште на ул. "Народен 
фронт" број 19, Скопје, Република Македонија. 

2. Согласноста за именување на Атанас Стојчески за 
директор на Одделот за работа со хартии од вредност на 
Охридска банка АД Охрид се дава за период од една го-
дина од денот на донесување на ова Решение, согласно 
Одлуката број УО бр. 0204-3935/2 од 23.6.2011 година 
на Управниот одбор на Охридска банка АД Охрид. 

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на 
разрешување на лицето Атанас Стојчески од функција-
та директор на Одделот за работа со хартии од вред-
ност на Охридска банка АД Охрид, со денот на одзема-
ње на согласноста за именување на директор од страна 
на Комисијата за хартии од вредност на Република Ма-
кедонија и во други случаи утврдени со закон. 

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

 
      Бр. УП1 08-71         Комисија за хартии од вредност 
1 август 2011 година        на Република Македонија 

    Скопје                                Претседател, 
                               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

___________ 
2576. 

Врз основа на член 184 став 1 точка ѕ), член 194 
став 2 и 5 и член 210 алинеја в) од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на РМ” број 95/2005, 
25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 1.8.2011 година го донесе, следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ ИЗРЕКУВА ЈАВНА ОПОМЕНА на овласте-

ниот брокер Дарко Сима, вработен во брокерската куќа 
Иново брокер АД Скопје поради непочитување на член 
115 став 1 од Законот за хартии од вредност и непочи-
тување на член 17 став 4 од Правилата за тргување на 
Македонска берза АД Скопје, заради недоследно почи-
тување на инструкциите на клиентот при давање и внес 
на налогот бр. 38462,  налог бр. 38454, налог бр. 38798 
и налог бр. 38003 во Берзански електронски систем на 
тргување (БЕСТ систем) на Македонска берза АД 
Скопје.  

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и ќе се објави во „Службен весник на 
РМ”. 

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување. 

 
      Бр. УП1 08-76         Комисија за хартии од вредност 
1 август 2011 година        на Република Македонија 

    Скопје                                Претседател, 
                               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 



10 август 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 107 - Стр. 243 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2577. 
Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 

енергетика  („Службен весник на РМ” бр. 16/2011), 
член 28 од Законот за акцизите (“Службен весник на 
РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 
24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 
55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена 
вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 
08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната 
средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредба-
та за начинот на утврдување, пресметување и уплату-
вање на надоместокот за задолжителни резерви на на-
фта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или 
производство на нафтени деривати („Службен весник 
на РМ“ бр. 138/09 и 52/11),  Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 10.8.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

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

 
а) Моторни бензини                             ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                     до 41,854 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                     до 43,130 
   
б) Дизел гориво                                   ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                    до 42,383 
 
в) Масло за горење                             ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                     до 41,883 
   
г) Мазут                                           ден/кг 
- М-1 НС                                       до 34,919 
  

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 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                       до 80,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                       до 82,00 

б) Дизел гориво                                    ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                      до 69,50 
 
в) Масло за горење                             ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                      до 58,00 
 
г) Мазут                                          ден/кг 
- М-1 НС                                        до 42,727 
 
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 подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски 
(2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУ-
ПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во 
една од групите на цени определени согласно оваа од-
лука. 

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

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС , 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 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                       до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                       до 0,080 
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б) Дизел гориво                                    ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                      до 0,030 
 
в) Масло за горење                              ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                       до 0,040 
 
г) Мазут                                           ден/кг 
- М-1 НС                                          до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа: 

 
а) Моторни бензини                             ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                      до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                      до 0,890 
 
б) Дизел гориво                                   ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                     до 0,300 
   
в) Масло за горење                             ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                      до 0,300 
   
г) Мазут                                           ден/кг 
- М-1 НС                                         до 0,740 
 

Член 5 
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 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                     до 21,697 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                     до 21,692 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б) Дизел гориво                                   ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                    до 12,485 
 
в) Масло за горење                             ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                      до 3,230 
   
г) Мазут                                           ден/кг 
- М-1 НС                                         до 0,100 
 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00,01 часот на 11.08.2011 
година и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија. 

 
      Бр. 02-1083/1 
10 август 2011 година            Заменик на претседателот, 
          Скопје                           м-р Рухи Бакију, с.р. 
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