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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1399. 

Врз основа на член 66-а став 7 од Законот за елек-
тронските комуникации ("Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 13/05, 14/07, 55/07, 98/08, 83/10, 
13/12, 59/12, 123/12 и 23/13), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 1.5.2013 година, 
донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ПОЧЕТНИОТ 
ИЗНОС НА ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА РАДИО-
ФРЕКВЕНЦИИТЕ, КАКО ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕС-
ТОК ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЈА ЗА КОРИС-
ТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ОД РАДИОФРЕК-
ВЕНЦИСКИОТ ОПСЕГ 790-862 MHZ И 1710-1880 MHZ 

 
Член 1 

Се дава согласност на почетниот износ на пазарната 
вредност на радиофреквенциите, како еднократен на-
доместок за доделување на одобренија за користење на 
радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 790-
862 MHz и 1710-1880 MHz на целата територија на Ре-
публика Македонија, a што е утврден од страна на 
Агенцијата за електронски комуникации. 

 
Член 2 

Почетниот износ на пазарната вредност на радио-
фреквенциите, како еднократен надоместок за добива-
ње на следните одобренија за користење на радиофрек-
венции: 

А: одобрение за користење на радиофреквенциски 
опсег 791-801/832-842   MHz (2x10 MHz) и 1740-
1755/1835-1850 MHz (2x15 MHz)  

В: одобрение за користење на радиофреквенциски 
опсег 801- 811/842-852 MHz (2x10 MHz) и 1755-
1770/1850-1865 MHz (2x15 MHz) 

 С: одобрение за користење на радиофреквенциски 
oпсег 811-821/852-862MHz    (2x10 MHz) и 1770-
1785/1865-1880MHZ (2x15 MHz)   

AI: одобрение за користење на радиофреквенциски 
опсег 791-796/832-837 MHz (2x5 MHz) 

А2: одобрение за користење на радиофреквенциски 
опсег 796-801/837-842 MHz (2x5 MHz) 

A3: одобрение за користење на радиофреквенциски 
опсег 1740-1745/1835-1840 MHz (2x5 MHz) 

A4: одобрение за користење на радиофреквенциски 
опсег 1745-1750/1840-1845 MHz (2x5 MHz) 

А5: одобрение за користење на радиофреквенциски 
опсег 1750-1755/1845-1850 MHz (2x5 MHz) 

B1: одобрение за користење на радиофреквенциски 
опсег 801-806/842-847 MHz (2x5 MHz) 

В2: одобрение за користење на радиофреквенциски 
опсег 806-811/847-852 MHz (2x5 MHz) 

ВЗ: одобрение за користење на радиофреквенциски 
опсег 1755-1760/1850-1855 MHz (2x5 MHz) 

В4: одобрение за користење на радиофреквенциски 
опсег 1760-1765/1855-1860 MHz (2x5 MHz) 

В5: одобрение за користење на радиофреквенциски 
опсег 1765-1770/1860-1865 MHz (2x5 MHz) 

C1: одобрение за користење на радиофреквенциски 
опсег 811-816/852-857 MHz (2x5 MHz) 

С2: одобрение за користење на радиофреквенциски 
опсег 816-821/857-862 MHz (2x5 MHz) 

СЗ: одобрение за користење на радиофреквенциски 
опсег 1770-1775/1865-1870 MHz (2x5 MHz) 

С4: одобрение за користење на радиофреквенциски 
опсег 1775-1780/1870-1875 MHz (2x5 MHz) 

С5: одобрение за користење на радиофреквенциски 
опсег 1780-1785/1875-1880 MHz (2x5 MHz) 

изнесува: 
- за одобрение A, В и С : 10.000.000,00 (десет мили-

они) ЕВРА по одобрение 
- за одобрение AI до А5, В1 до В5 и Cl до С5: 

2.000.000,00 (два милиони) ЕВРА по одобрение во де-
нарска противвредност по средниот курс на Народна 
банка на Република   Македонија на денот на уплатата. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 41 - 2723/1 Претседател на Владата 

1 мај 2013 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
1400. 

Врз основа на член 11 став (1) алинеја 8 од Законот 
за возила („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.140/08,  53/11  и  123/12),  министерот за економија 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИНФОРМАЦИИТЕ КОИ СЕ НА РАСПОЛАГА-
ЊЕ НА ПОТРОШУВАЧОТ ЗА ПОТРОШУВАЧКА-
ТА НА ГОРИВО И ЕМИСИИТЕ НА CO2  ВО ОД-
НОС НА ПРОДАЖБАТА НА НОВИТЕ ПАТНИЧКИ  

ВОЗИЛА (
*
) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат информациите 
кои се на располагање на потрошувачот за потрошу-
вачката на гориво и емисиите на CO2 во однос на про-
дажбата на новите патнички возила кои се пуштаат на 
пазарот во Република Македонија, за продажба или за 
давање на лизинг. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

- „патничко возило“ е секое моторно возило од ка-
тегоријата М1, дефинирано во Прилог II од Правилни-
кот за одобрување на нови моторни и приклучни вози-
ла, системи, составни делови и самостојни технички 
единици наменети за таквите возила(

*¹
), а истото е про-

ектирано и изработено за превоз на патници, во кое по-
крај седиштето на возачот, има најмногу осум седишта; 

- „ново патничко возило“ – е секое патничко вози-
ло, кое претходно не било продадено на лице и кое не е 
купено за продавање или нудење; 

-  „потврда за сообразност“ – е документ со кој про-
изводителот, односно застапникот на pроизводителот, 
потврдува дека возилото од серијата што и припаѓа на 
одобрен тип е сообразено со сите регулативни акти во 
моментот на неговото пуштање на пазар, односно до-
кумент со кој техничката служба потврдува дека еди-
нечно одобреното возило на кое се однесува е сообра-
зено со сите регулативни акти во моментот на неговото 
одобрување; 

- „место за продажба“ е локација, како што е излож-
бен салон за возила или преден двор, каде новите пат-
нички возила се изложени или се нудат за продажба 
или за давање на лизинг на потенцијалните потрошува-
чи. Во оваа смисла место за продажба се и трговските 
саеми, каде се изложуваат нови патнички возила;  

                            

() Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 
1999/94/ЕС, на Европскиот параламент и Советот од 13 декември 
1999 година која се однесува за информирање на потрошувачите 
со податоци за потрошувачката на гориво и емисиите на СO2  за 
новите патнички возила кои се  пуштаат на пазар, дополнета со 
Директивата 2003/73/ЕС, Регулативата (ЕС) бр.1882/2003 и 
Регулативата (ЕС) бр. 1137/2008. 
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- „официјална потрошувачка на гориво“ е  потро-
шувачката на гориво на одобрен тип на моторно вози-
ло, согласно одредбите на техничката спецификација 
ТСВ 139 од Прилог ХХ на Правилникот за одобрување 
на нови моторни и приклучни возила, системи, состав-
ни делови и самостојни технички единици наменети за 
таквите возила(

*¹
) и истата е внесена во потврдата на 

ЕС одобрение на тип на возило или сертификатот за 
сообразност. Кога неколку варијанти и/или изведби се 
групираат во еден модел, вредноста што треба да се на-
веде за потрошувачката на гориво на тој модел се зас-
нова врз варијантата и/или изведбата со највисока офи-
цијална потрошувачка на гориво во таа група;  

- „официјални специфични емисии на CO2 “ се оние 
емисии за дадено патничко возило кои се измерени во 
согласност со одредбите од техничката спецификација 
ТСВ 139 и се наведени во Прилог VIII од Правилникот 
за одобрување на нови моторни и приклучни возила, 
системи, составни делови и самостојни технички еди-
ници наменети за таквите возила(

*¹
) и истите се прило-

жени кон ЕС потврдата на одобрението за тип на вози-
ло или потврдата за сообразност. Кога неколку вари-
јанти и/или изведби се групираат во еден модел, вред-
носта што треба да се наведе за CO2 на тој модел се ос-
нова врз варијантата и/или изведбата со највисока офи-
цијална емисија на CO2 во таа група;  

- „етикета за потрошувачка на гориво“ е етикета ко-
ја содржи информации за официјалната потрошувачка 
на гориво и официјалните специфични емисии на CO2 
за патничкото возило врз кое е поставена етикетата;  

- „прирачник за потрошувачка на гориво“ e показа-
тел со информации за официјална потрошувачка на го-
риво и официјални специфични емисии на CO2 за секој 
модел кој е пуштен на пазарот на нови возила;  

- „рекламна литература“ е целокупниот печатен ма-
теријал кој се користи во продажбата, пропагандата и 
промовирањето на возила во јавноста. Најмалку, таа 
вклучува, технички прирачници, брошури, реклами во 
дневниот печат, списанија и рекламни изданија и пла-
кати; 

- „марка“ е трговско име на производителот, кое се 
појавува на сертификатот за сообразност и документа-
цијата за одобрение на тип;  

- „модел“ е комерцијален опис на марка, тип,  а ако 
е  можно, варијанта и изведба на патничкото возило;  

-  „тип“, „варијанта“ и „изведба“ се разновидни во-
зила од наведена марка, кои се декларирани од произ-
водителот, како што е опишано во Прилог II точка В од 
Правилникот за одобрување на нови моторни и прик-
лучни возила, системи, составни делови и самостојни 
технички единици наменети за таквите возила (

*¹
) и 

единствено идентификувани според тип, варијанта и 
изведба на основни алфанумерички карактери. 

 
Член 3 

Одредбите на овој правилник не се однесуваат за: 
- моторни возила со две или три  тркала, кои се оп-

фатени со Правилникот за одобрување на тип на мо-
торни возила со две или  три  тркала(

*²
)  и 

- возила за специјална намена: блиндирани, сани-
тетски, погребни и моторни возила за домување, вози-
ла достапни за инвалидски колички и мобилни дигал-
ки, опфатени во Прилог ХI од Правилникот за одобру-
вање на нови моторни и приклучни возила, системи, 
составни делови и самостојни технички единици наме-
нети за таквите возила(

*¹
).  

 
Член 4 

(1) Производителот или застапникот на производи-
телот за секој модел на ново патничко возило кој го пу-
шта на пазар во Република Македонија за продажба 
или за давање на лизинг изготвува етикета за потрошу-
вачка на гориво и емисии на CO2. 

(2) Етикетата од став (1) на овој член содржи: 
1. марка, тип, варијанта или изведба на модел на 

патничкото возило и вид на моторно гориво; 
2. нумеричка вредност за официјалната потрошу-

вачка на гориво и официјалните специфични емисии на 
CO2. Вредноста на званичната потрошувачка на гориво 
треба да е изразена во литри на 100 километри 
(1/100km) или километри на литри (km/l) и заокружена 
со точност од едно децимално место; 

3. нумеричка вредност за официјалните специфич-
ни емисии на CO2 изразени во грамови по километар 
(g/km) и заокружени на најблискиот цел број; 

4. текст кој гласи: 
„Прирачникот за потрошувачка на гориво и емисии 

на CO2, кој содржи податоци за сите нови модели на 
патнички возила, бесплатно е достапен на секое место 
за продажба. 

За зголемената економична потрошувачка на гори-
во на возилото и емисиите на CO2, главна улога игра 
начинот на возењето како и другите фактори, кои не се 
од техничка природа. CO2 e главен стакленички гас, кој 
е одговорен за глобалното затоплување“.  

 
(3) Етикетата од став (1) на овој член треба да биде 

изработена на подлога од бела боја во  големина од 297 
mm х 210 mm (А4 - формат). Текстуалниот дел треба да 
биде јасен, прегледен и со црна боја.  

 
Член 5 

Етикетата за потрошувачка на гориво и емисии на 
CO2  од член 4 на овој правилник, производителот или 
застапникот на производителот кој возилата ги пушта 
на пазар, треба видливо да ја истакне на продажното 
место на секој модел, односно во непосредна близина 
на секој нов модел на патничко возило кое изложено за 
продажба или за давање на лизинг.  

 
Член 6 

(1) Информациите за потрошувачка на гориво и 
емисии на CO2, се дадени во форма на прирачник, кој 
производителот или застапникот на производителот 
треба видливо да го  постави во местото за продажба и 
истиот да биде достапен на потрошувачите. 

(2) Прирачникот за потрошувачка на гориво и еми-
сии на CO2, од став (1) на овој член содржи:  

1. Листа на сите нови модели на патнички возила на 
годишно ниво, кои се достапни за купување на пазарот 
во Република Македонија, групирани по азбучен ред 
според марката на возилото. Ако производителот или 
застапникот на производителот, прирачникот го ажу-
рира повеќе од еднаш годишно, тогаш истиот треба да 
содржи листа од сите нови модели на патнички возила, 
кои се на располагање на денот на објавувањето на 
ажурирањето;  

2. За секој модел, кој се наведува во прирачникот: 
вид на моторно гориво, нумеричка вредност на офици-
јалната потрошувачка на гориво изразена или во литри 
на 100 километри (1/100 km) или километри на литри 
(km/l) и заокружена со точност од едно децимално ме-
сто, а официјалните специфични емисии на CO2 изразе-
ни во грамови на километар (g/km) и заокружени на 
најблискиот цел број; 

3. Истакната листа од десет нови модели на патнич-
ки возила, кои се одликуваат со најекономична потро-
шувачка на гориво, наредени по големина по растечки 
вредности на официјалните специфични емисии на 
CO2, посебно за секој вид на моторно гориво. Во спи-
сокот се наведува моделот, нумеричката вредност на 
официјалната потрошувачка на гориво и официјалните 
специфични емисии на CO2;  

4. Совети за возачите, за правилна употреба и ре-
довно одржување на патничкото возило и однесување 
за време на возење со примери за избегнување на агре-
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сивно возење, возење при мали брзини, навремено со-
пирање, исправно напумпани пнеуматици, намалување 
на времето на работа на моторот во празен од, избегну-
вање на прекумерно претоварување со што се подобру-
ва потрошувачката на гориво и се намалуваат емисиите 
на CO2 на нивното патничко возило;    

5. Објаснување за ефектите на емисиите на гасови 
од стаклената градина, можните климатски промени, 
како упатување на потрошувачите на можност за избор 
на користење на други видови на моторни горива, со 
опис на нивното влијание врз  животната средина зас-
новано врз најновите научни сознанија и барања сог-
ласно прописите за емисии на CO2;  

6. Модел на новите патнички возила за кои е позна-
то  или се очекува дека во тековната година ќе бидат 
пуштени на пазарот на Република Македонија за про-
дажба или за давање на лизнг; 

7. Поделба на типови, варијанти и изведби на нови-
те патнички возила кои се планираат да бидат пуштени 
на пазарот на Република Македонија за продажба или 
за давање на лизинг; 

8. За секој тип, варијанта и изведба за официјалната 
потрошувачка на гориво и официјалните специфични 
емисии на CO2. 

 
(3) Прирачникот од став (1) на овој член треба да се 

ажурира најмалку еднаш годишно во зависност од но-
вите модели на патнички возила кои се пуштаат на па-
зарот. 

Член 7 
(1) Производителот или застапникот на производи-

телот кој возилата ги пушта на пазар, на местото за 
продажба треба  бесплатно да го понуди прирачникот 
од член 6 на овој правилник на барање од потрошува-
чите. 

 (2) Производителот или застапникот на производи-
телот кој возилата ги пушта на пазар треба да обезбеди 
дека прирачникот од член 6 на овој правилник е доста-
пен на потрошувачите. 

 
Член 8 

(1) За секоја марка на возило, производителот или 
застапникот на производителот кој возилата ги пушта 
на пазар треба да обезбеди плакат или екран со листа 
на податоци за официјалната потрошувачка на гориво 
и податоци за официјалните специфични емисии на  
CO2 за сите типови, варијанти и изведби на нови пат-
нички возила кои се изложени, понудени за продажба 
или за давање на лизинг на тоа или на друго место за 
продажба.  

(2) Плакатот или екранот од став (1) на овој член 
треба да содржи: 

1. листа на модели на нови патнички возила нареде-
ни по растечка големина на официјалните специфични 
емисии на CO2, при што моделот со најниска официјал-
на потрошувачка на гориво е поставен на врвот на ли-
стата, во зависност од видот на моторното гориво кое 
се користи (моторен бензин, дизел, биодизел, нафтен 
гас, природен гас и хибридни состави);   

2. за секој модел на ново патничко возило на списо-
кот да се наведени: марката, нумеричката вредност на 
официјалната потрошувачка на гориво изразена во ли-
три на 100 километри (l/100km), километри на литар 
(km/l) заокружена со точност до една децимала и офи-
цијалните ефективни емисии на CO2 изразени до најб-
лискиот цел број во грам на километар (g/km) и заокру-
жени на најблизок цел број; 

3. текст кој гласи: 
„Прирачникот за потрошувачка на гориво и за еми-

сиите на CO2 што содржи податоци за сите модели на 
нови патнички возила е бесплатен и треба да е доста-
пен на секое место за продажба.   

Освен ефективната потрошувачка на гориво на во-
зилото, начинот на возење како и останатите нетехнич-
ки фактори имаат влијание во одредувањето на потро-
шувачката на гориво и емисиите на CO2.  CO2 е главни-
от стакленички гас одговорен за глобалното затоплува-
ње“; 

(3) Плакатот или екранот од став (1) на овој член 
треба да бидат видливо истакнати. Минималната голе-
мина на плакатот или екранот треба да биде 70 cm х 50 
cm. Податоците на плакатот или екранот да се лесно 
читливи. Кога податоците се поставени на електронски 
екран, големината на екранот треба да биде со големи-
на од најмалку 25 cm х 32 cm. Податоците можат да се 
прикажуваат со ротирачка техника. 

(4) Во случај ако плакатот или екранот биде заме-
нет со  електронски екран, тогаш податоците на еле-
ктронскиот екран се прикажуваат така да може да го 
привлече вниманието на потрошувачите на ист начин 
како податоците на плакатот или екранот. 

(5) Содржината на плакатот или екранот се  ажури-
ра најмалку на секои шест месеци, а содржината на 
електронскиот екран на секои  три месеци. 

 
 

Член 9 
(1) Производителот или застапникот на производи-

телот кој возилата ги пушта на пазар треба да обезбеди 
целокупната рекламна литература да ги содржи пода-
тоците за официјалната потрошувачка на гориво и офи-
цијалните специфични емисии на CO2, за моделите на 
новите патнички возила за кои се однесува. 

(2)  Податоците од став (1) на овој член  треба да се: 
1. лесни за читање и да се доволно воочливи од 

главните податоци наведени во рекламната литература;  
2.  лесно разбирливи дури и при површно гледање.  
(3) Податоците за официјалната потрошувачка на 

гориво треба да се утврдени за сите различни модели 
на новите патнички возила кои се опфатени со реклам-
ната литература. Ако е специфициран еден од повеќе 
модели, тогаш податоците за официјалната потрошу-
вачка на гориво се дава за сите модели кои се специфи-
цирани или се одредува опсегот помеѓу најлошата и 
најповолната потрошувачка на гориво.  

(4) Во рекламната литература која упатува само на 
марката, а не на некој посебен модел на ново патничко 
возило, не треба да се даваат податоци за официјалната 
потрошувачка на гориво. 

 
Член10 

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

 
Бр. 25-981/6    

29 април 2013 година                Министер за економија, 
     Скопје                                Ваљон Сараќини, с.р. 

 ________________________ 

 
(*¹) Правилникот за одобрување на нови моторни и приклуч-

ни возила, системи, составни делови и самостојни технички еди-
ници наменети за таквите возила е усогласен со Директивата 
2007/46/ЕС на Европскиот парламент и Советот за одобрување 
намоторни возила и приколки, системи, составни делови и само-
стојни технички единици наменети за таквите возила. 

(*²) Правилникот за одобрување на тип на моторни возила со 
две и со три тркала е усогласен со Директивата 2002/24/ЕС на 
Европскиот парламент и Советот од 18 март 2002 година за одо-
брување на тип на возила со две или три тркала. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ  
И НАУКА 

1401. 
Врз основа на член 77-б став 2 од Законот за висо-

кото образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 
17/11, 51/11, 123/12, 15/13 и 24/13), министерот за об-
разование и наука донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВОДЕЊЕ НА БА-
ЗАТА НА ПОДАТОЦИ ЗА ВИСОКООБРАЗОВНАТА  

ДЕЈНОСТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и поста-

пката за водење на базата на податоци за високообра-
зовната дејност ( во натамошниот текст: базата). 

 
Член 2 

Базата се води електронски. 
 

Член 3 
Податоците за високообразовната дејност се внесу-

ваат од страна на администратори овластени од страна 
на високообразовните установи, по електронски пат 
директно во базата. Податоците од страна на високооб-
разовните установи внесени во базата, пристигнуваат 
до одговорното лице/администратор во Министерство-
то за образование и наука, кое ги верификува и го пот-
врдува внесот во базата со што записот станува акти-
вен. Од страна на високообразовните установи се опре-
делува администратор надлежен за внесување на пода-
тоците од високообразовната установа во базата, коj ги 
доставува податоците до администраторот во Минис-
терството за образование и наука. 

 
Член 4 

Во базата се внесуваат следните податоци:  
I. Oсновни податоци за високобразовната односно 

научно-истражувачката установа:  
- назив на установата, статус на установата (приват-

на/јавна и сл), седиште, адреса, телефон, електронска 
адреса за контакт; 

- основни подрачја, полиња и области на дејноста 
на високообразовната установа;  

- организационата поставеност на установата: назив 
и вид на единиците во состав, основни подрачја, поли-
ња и области на дејноста на единиците во состав; 

- основани центри, претпријатија и спин оф (spin 
off) компании; 

- органи и тела на високообразовната установа; 
- вкупен број на наставен, соработнички и адми-

нистративно-технички кадар;  
- наставен, научно-истражувачки и соработнички 

кадар по научна област; 
- наставен, соработнички и административно-тех-

нички кадар по звање, пол, државјанство, национал-
ност, вид на договор за вработување, висина на плата и 
возраст; 

- нето расположлив простор на високообразовната 
установа; 

- број, површина и вид на простории кои ги користи 
високообразовната установа (амфитеатри со број на се-
дишта, предавални со број на седишта, кабинети за 
наставници, канцеларии за соработници, лаборатории, 

центри, библиотеки, читални, простории за админис-
тративно-техничкиот кадар, санитарни чворови, други 
простории); 

- грејна површина во m
2
 и начин на загревање (цен-

трално греење, сопствен систем за загревање, елек-
трична енергија, мазут или друг вид на загревање); 

- број на простории според видот на градба (тврда 
градба, монтажни објекти); 

- зелени површини во m
2
; 

- игралишта и терени за рекреација во m
2
; 

- простор за паркирање на возила во m
2
 и вкупен 

број на паркинг места; 
- режим на користење на просториите (до 8 часа на 

ден, од 8 до 12 часа на ден, 24 часа); 
- период на градба на просторот кој го користи ви-

сокообразовната установа (пред 1950, од 1950 до 1970, 
од 1970 до 1990, од 1990 до 2010, по 2010 година); 

- извршени реконструкции, доградби, надградби на 
објектите; 

- просечен број на надворешни лица кои ги корис-
тат просториите; 

- опрема со која располага и ја користи високообра-
зовната установа и нејзина вредност; 

- број и вид на возила со кои располага високообра-
зовната установа. 

 
II. Податоци за студиските програми кои се реали-

зираат на високообразовната установа: 
- акредитирани студиски програми од прв циклус 

на академски и стручни универзитетски студии според 
научни полиња; 

- акредитирани студиски програми од втор циклус 
на академски и стручни универзитетски студии според 
научни полиња; 

- акредитирани студиски програми од трет циклус 
на студии според научни полиња; 

- акредитирани студиски програми за образование 
пократко од три години; 

- акредитирани студиски програми за заедничка 
диплома според научни полиња и 

- акредитирани студиски програми на англиски ја-
зик според научни полиња. 

 
III. Програми за стручно и професионално усов-

ршување кои се реализираат на високообразовната ус-
танова: 

- програми за стручно усовршување и 
- обуки, курсеви и  доживотно учење. 
 
IV. Податоци за вработениот наставно-научен и со-

работнички кадар во високообразовната установа: 
- лични податоци; 
- податоци за стекнатото oбразование; 
- податоци за вработувањето; 
- податоци за познавање на странски јазици; 
- работно место, звање и статус; 
- библиографија; 
- објавени научни и стручни трудови во домашни 

/странски списанија по вработен/студент; 
- објавени научни трудови во списанија индексира-

ни од базата на Thomson Reuters по вработен/студент; 
- престои на наставниците во странство по сите ос-

нови (постдокторски студии, мобилност, сабатна годи-
на и сл.);  

- студиски престои на првите 500 рангирани уни-
верзитети согласно со Шангајската листа, односно 
првите 200 најдобро рангирани универзитети од соод-
ветното научно подрачје, односно првите 100 најдобро 
рангирани универзитети по МБА програма согласно со 
Шангајскиот Џио Тонг универзитет, US News and 
Report и Times Higher Education Supplement-World 
University Ranking; 
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- освоени национални и меѓународни награди;  
- освоени национални и меѓународни награди од из-

ложби, конкурси и наптпревари (за архитекти) и 
- учество на национални и меѓународни изложби.  
 
V. Податоци за менторите: 
- наставници ментори на студенти за магистерски 

трудови; 
- наставници ментори на студенти за докторски 

трудови и 
- објавени рецензирани научно-истражувачки тру-

дови во меѓународни научни списанија, меѓународни 
научни публикации и меѓународни списанија со импак-
т фактор, во дадено научно поле кои се производ на на-
учно-истражувачката работа во врска со магистерскиот 
односно докторскиот труд. 

 
VI. Податоци за стручно-административно и тех-

ничкиот кадар во високообразовната установа: 
- лични податоци; 
- податоци за образованието; 
- податоци за вработувањето; 
- податоци за познавањето на странски јазици,  
- работно место и статус и 
- остварени обуки за усовршување.  
 
VII. Податоци за студенти: 
- број на запишани студенти на прв циклус на сту-

дии во прва година на студии, по студиски програми, 
пол, националност, статус (редовни, вонредни, домаш-
ни, странски по држави); 

- број на запишани студенти во прва година на прв 
циклус на студии со положена државна матура и про-
сечен успех од државната матура на запишаните сту-
денти; 

- број на запишани студенти во прва година на прв 
циклус на студии со положена училишна матура или 
положен завршен испит; 

- број на запишани студенти на прв циклус на сту-
дии по студиски години, студиски програми, пол, на-
ционалност, статус (редовни, вонредни, домашни, 
странски по држави):  

- број на домашни студенти според место на живее-
ње и студирање; 

- број на студенти кои се запишуваат на студиската 
програма како прв или втор избор; 

- број на студенти на прв циклус на студии, лица со 
посебни потреби; 

- број на запишани студенти на втор циклус на сту-
дии по студиски години, студиски програми, пол, на-
ционалност, статус (редовни, вонредни, вработени/нев-
работени, домашни, странски по држави); 

- број на запишани студенти на трет циклус на сту-
дии по години, студиски програми, пол, националност, 
статус (редовни, вонредни,  вработени/невработени до-
машни, странски по држави); 

- број на навреме дипломирани студенти на прв 
циклус на студии, по студиски програми, пол, нацио-
налност, статус (редовни, вонредни, домашни, стран-
ски по држави); 

- број на дипломирани студенти на прв циклус на 
студии, по студиски програми, пол, националност, ста-
тус (редовни, вонредни, домашни, странски по држа-
ви); 

- број на навреме дипломирани студенти на втор 
циклус на студии, по студиски програми, пол, нацио-
налност, статус (редовни, вонредни, домашни, стран-
ски по држави); 

- број на дипломирани студенти на втор циклус на 
студии, по студиски програми, пол, националност, ста-
тус (редовни, вонредни, домашни, странски по држа-
ви); 

- број на навреме завршени студенти на трет циклус 
на студии, по студиски програми, пол, националност, 
статус (редовни, вонредни, домашни, странски по 
држави); 

- број на завршени студенти на трет циклус на сту-
дии, по студиски програми, пол, националност, статус 
(редовни, вонредни, домашни, странски по држави); 

- број на слободни места за упис според објавен 
конкурс за запишување на студенти на сите циклуси на 
студии и трошоци за студирање кои ги наплаќа високо-
образовната установа; 

- број на пријавени студенти по објавен конкурс за 
запишување на студенти на сите циклуси на студии и 
трошоци за студирање кои ги наплаќа високообразов-
ната установа;  

- број на студенти на сите циклуси на студии корис-
ници на стипендии кои ги доделува Министерството за 
образование и наука; 

- број на студенти на сите циклуси на студии корис-
ници на стипендии кои ги доделуваат претпријатија, 
установи, фондации и организации (домашни и стран-
ски); 

- број, времетраење и програма на остварени мо-
билности на струдентите на сите циклуси на студии и 

- претпријатија и установи во кои студентите изве-
дуваат практична настава односно обука. 

 
VIII. Податоци за научно-истражувачката, аплика-

тивната и издавачка дејност:   
- број и наслови на научно-истражувачките проекти 

финасирани од Буџетот на Република Македонија; 
- број и наслови на научно-истражувачките проекти 

финасирани врз основа на билатерални договори; 
- број и наслови на научно-истражувачките проекти 

финасирани од фондации, организации, претпријатија 
или други извори од Република Македонија; 

- број и наслови на научно-истражувачките проекти 
финасирани од странство; 

- вкупнен број на објавени научни и стручни трудо-
ви во рецензирани домашни списанија/странски списа-
нија; 

- вкупен број на објавени научни трудови во списа-
нија индексирани од базата на Тhomson Reuters. 

- вкупен број учества на меѓународни собири; 
- вкупен број на организирани домашни и меѓуна-

родни собири; 
- број и наслови на развојно-истражувачките проек-

ти софинасирани од Буџетот на Република Македонија; 
- број и наслови на развојно-истражувачките проек-

ти финасирани од фондации, организации, претприја-
тија или други извори од Република Македонија; 

- број и наслови на развојно-истражувачките проек-
ти финасирани од странство; 

- вкупен број на регистрирани патенти; 
- вкупен број на одбранети докторски трудови по 

научни полиња; 
- број и наслови за спроведени истражувања и кон-

султантски услуги за физички и правни лица во Репуб-
лика Македонија; 

- број и наслови за спроведени истражувања и кон-
султантски услуги за организации, фондации односно 
физички и правни лица во странство; 

- број и наслови на учебници, практикуми и друга 
стручна литература издадени од странски издавачи; 

- број и наслови на учебници, практикуми и друга 
стручна литература издадени од домашни издавачи; 

- број и наслови на научни списанија кои ги издава 
и  

- број и наслови на научни списанија индексирани 
од базата на Thomson Reuters кои ги издава. 
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IX. Податоци за финансиите  

- вкупен буџетот на високообразовната установа; 

- уделот на средствата од буџетотот на Република 

Македонија во вкупните средства; 

- колкав е уделот на партиципацијата на студентите 

за студиите во вкупните приходи; 

- вкупно остварени приходи од партиципација, ко-

финансирање и услуги за студенти; 

- вкупно остварени приходи од апликативна и дру-

ги дејности; 

- вкупно остварени приходи од научно-истражувач-

ка дејност; 

- вкупно остварени приходи од издавачка дејност; 

- вкупно остварени приходи од услуги; 

- цената на чинење на студиите за студент/година за 

сите циклуси на студии; 

- вкупни расходи за финансирање на студентски 

проекти; 

- вкупни расходи за плати и надоместоци; 

- вкупни расходи за капитални инвестиции; 

- вкупни расходи за вода, електична енергија и гре-

ење; 

- вкупни расходи за чистење и одржување на прос-

ториите; 

- вкупни расходи за одржување на опремата и 

- преглед и распоред на инвестираните средства. 

 

X. Податоци за меѓународната соработка  

- вкупен број на склучени билатерални договори со 

странски високообразовни установи, претпријатија, ор-

ганизации<  

- членства во универзитетски и студентски мрежи; 

- членства во меѓународни здруженија и 

- вкупен број на ангажирани визитинг професори.  

- вкупен број на универзитетски професори кои би-

ле странство на период подолг од еден месец. 

 

Член 5 

Внесувањето на податоците во базата на податоци 

за високообразовните установи за основни подрачја, 

полиња и области на високообразовната дејност се 

врши согласно меѓународната Фраскатиева класифика-

цијата на научни подрачја, полиња и области. 

 

Член 6 

Изменување, односно бришење на внесените пода-

тоци се врши по претходно одобрение од страна на 

Министерството за образование и наука на поднесено-

то писмено барање од страна на високообразовната ус-

тановата.  

 

Член  7 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

   

Број 19-8441/1  

26 април 2013 година Министер, 

Скопје м-р Панче Кралев, с.р. 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1402. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана 
на 24 април 2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ член 167 став 2 во делот: „и со 

друг пропис“, член 229 став 21, член 230 став 25 и став 
26 алинеја 3 и член 279 став 4 од Законот за здравстве-
ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.43/2012 и 145/2012). 

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

3.Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијативата на Самостојниот синдикат на кли-
нички центри и други здравствени организации во Ре-
публика Македонија од Скопје, со Решение У бр. 
59/2012 од 6 февруари 2013 година поведе постапка за 
оценување на одредбите од Законот означени во точка-
та 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави пра-
шањето за нивната согласност со Уставот на Република 
Македонија. 

4. a) Судот на седницата утврди дека членот 167 е 
систематизиран во Глава VII од Законот, посветена на 
„Здравствените работници и здравствените соработни-
ци“, под точка 7. „Права и должности на здравствените 
работници и здравствените соработници“. Оваа точка 
од Главата VII на Законот се однесува на: плата, надо-
местоци на плата, додатоци на плата, надоместок на 
трошоци поврзани со работата; совесно и ефикасно 
вршење на работните задачи; давање информации и 
класифицирана информација; стручно оспособување и 
усовршување; право на заштита од закани и напади; 
право на синдикално здружување; право на штрајк; 
членување во политичка партија; право на одмор и от-
суства од работа; спреченост за доаѓање на работа; ми-
рување на вработување; враќање на работа. 

Членот 167 од Законот се однесува на давање ин-
формации и класифицирана информација, при што во 
став 1 се определува дека „Здравствениот работник, 
односно здравствениот соработник е должен, во сог-
ласност со закон, по барање на граѓаните да дава ин-
формации заради остварување на нивните права и ин-
тереси, освен информациите од членот 153 од овој за-
кон.“ 

Во член 167 став 2 од Законот, чиј дел се оспорува, 
се пропишува дека „Здравствениот работник, односно 
здравствениот соработник е должен да ја чува класи-
фицираната информација на начин и под услови ут-
врдени со закон и со друг пропис.“ 

б) Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, те-
мелна вредност на уставниот поредок на Република 
Македонија е владеењето на правото. 

Според член 51 од Уставот, во Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон (став 
1); Секој е должен да ги почитува Уставот и законите 
(став 2).  

Од изнесените уставни одредби произлегува дека 
темелна вредност на уставниот поредок е владеењето 
на правото и дека таа вредност се остварува така што 
законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а 
сите други прописи со Уставот и со закон, како и така 
што секој е должен да ги почитува Уставот и законите. 
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Во член 1 од Законот за слободен пристап до ин-
формации од јавен карактер („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.13/2006, 86/2008 и 6/2010) се 
определува дека „со овој закон се уредуваат условите, 
начинот и постапката за остварување на правото на 
слободен пристап до информациите од јавен карактер 
со кои располагаат органите на државната власт и дру-
гите органи и организации утврдени со закон, органите 
на општините, градот Скопје и општините во градот 
Скопје, установите и јавните служби, јавните претпри-
јатија, правни и физички лица што вршат јавни овлас-
тувања, утврдени со закон“ (став 1). 

Според став 2 од истиот член на Законот, „правото 
на слободен пристап до информации од јавен карактер 
се остварува согласно со овој и друг закон.“ 

Според членот 3 алинеја 2 од овој закон, „информа-
ција од јавен карактер“ е информација во која било 
форма што ја создал или со која располага имателот на 
информацијата согласно со неговите надлежности. 

Од изнесените законски одредби произлегува дека 
условите, начинот и постапката за остварување на пра-
вото на слободен пристап до информации од јавен ка-
рактер со кои располагаат државните органи, органите 
на локалната самоуправа и правните и физичките лица 
кои вршат јавни овластувања, се уредуваат со Законот 
за слободен пристап до информации од јавен карактер, 
како и дека тоа право се остварува согласно со тој и 
друг закон. Со други зборови, само со закон се уреду-
ваат условите, начинот и постапката за пристап и за ос-
тварување на правото на информација од јавен карак-
тер. 

Со оглед на тоа што во член 167 став 2 од Законот 
се определува дека начинот и условите за чување на 
класифицираната информација за пациентот од страна 
на здравствениот работник може да се уредат и со друг 
пропис кој е подзаконски акт, а не само со закон, Судот 
оцени дека член 167 став 2 во делот „и со друг пропис“ 
од Законот за здравствената заштита не е во согласност 
со членот 8 став 1 алинеја 3 и членот 51 од Уставот. 
Поради тоа, Судот одлучи како во точката 1 од оваа од-
лука. 

5. a) Судот на седницата утврди дека членот 229 од 
Законот е систематизиран во Глава IX посветена на 
„Лиценци за вршење на здравствена дејност во мрежа-
та на здравствени установи.“ Оваа Глава се однесува на 
(1) определување на лиценцата како основа за вршење 
на здравствена дејност во мрежата на здравствени уста-
нови, (2) доделувањето на лиценцата, (3) постапката за 
давање на лиценца, (4) давањето на лиценцата и (5) 
престанокот на лиценцата. 

Членот 229 од Законот припаѓа на делот посветен 
на „Доделување на лиценца“.  

Во член 229 став 1 од Законот се определува дека 
„Постапката за доделување на лиценца ја води Минис-
терството за здравство“. Во ставот 3 од истиот член на 
Законот се утврдува дека „за започнување на постапка 
за доделување на лиценца, Министерството за здрав-
ство донесува одлука за започнување на постапката за 
доделување на лиценца“. Во став 4 се предвидува дека 
„одлуката за започнување на постапката за доделување 
на лиценца од ставот 3 на овој член особено содржи: 
образложение за оправданоста за доделување на ли-
ценца; назначување на нејзините цели; предмет на ли-
ценцата и основни услови за доделување на лиценца; 
видот на постапката за доделување на лиценца; 
пресметувањето на висината на износот и начинот на 
плаќање на лиценцискиот надоместок; начинот и рокот 
во кој ќе биде спроведена постапката за доделување на 
лиценца и висината на надоместокот за издавање на 
тендерската документација.“ Според став 5, „отворен 
повик е постапка за доделување на лиценца во која си-
те заинтересирани лица кои подигнале тендерска доку-

ментација можат да поднесат понуди за склучување на 
договор за лиценца.“ Во став 7 од член 229 на Законот 
се утврдува дека „постапката за доделување на ли-
ценца ја подготвува, организира и спроведува комисија 
за спроведување на постапката за доделување на ли-
ценца (во натамошниот текст: комисијата), формирана 
од страна на министерот за здравство.“ Во ставот 8 се 
определува дека комисијата се состои од претседател, 
заменик-претседател и најмалку три члена и нивни за-
меници, а во ставот 9 дека за членови на комисијата се 
именуваат лица од редот на вработените во министер-
ството за здравство и експерти од соодветната област 
за која се дава лиценца. Ставот 10 го определува кру-
гот на лицата кои не можат да бидат членови на коми-
сијата, ставот 11 дека комисијата ги донесува одлуките 
со мнозинство гласови на членовите, а ставот 12 дека 
комисијата : ја подготвува тендерската документација, 
го објавува јавниот повик, го организира приемот на 
пријавите и понудите, дава појаснувања и дополнител-
ни информации и документи, ги разгледува и оценува 
понудите и врши рангирање на кандидатите со предлог 
за прворангираниот да биде избран за носител на ли-
ценца, поднесува предлог за прекинување на поста-
пката и врши други работи потребни за спроведување 
на постапката. Според став 16 на член 229 од Законот, 
тендерската документација (што ја подготвува комиси-
јата), особено содржи: покана за поднесување на пону-
да со инструкција, условите на коишто мора да одгова-
ра вклучувајќи ги и техничките спецификации, крите-
риумите за оцена на понудите, инструкцијата за пону-
дувачите за подготовка на понудата, периодот за кој се 
издава лиценцата, нацртот на текстот на договорот за 
лиценца и други барања во зависност од предметот на 
лиценцата. 

Според оспорениот став 21 на член 229 од Законот, 
„Комисијата може да определи дека податоците или 
дел од податоците содржани во тендерската докумен-
тација се сметаат за службена тајна. Во таков случај 
учесниците во постапката се должни да поднесат изја-
ва, приложена кон документацијата со која се обврзу-
ваат дека нема да ги објавуваат податоците кои се сме-
таат за службена тајна.“ 

Во став 22 од наведениот член на Законот се опре-
делува дека „министерот за здравство ја одобрува тен-
дерската документација.“ 

б) Од член 8 став 1 алинеја 3 и член 51 ставовите 1 
и 2 од Уставот произлегува дека темелна вредност на 
уставниот поредок е владеењето на правото и дека таа 
вредност се остварува така што законите мораат да би-
дат во согласност со Уставот, а сите други прописи со 
Уставот и со закон, и што секој е должен да ги почиту-
ва Уставот и законите. 

Од член 1 ставовите 1 и 2 и член 3 алинеја 2 на За-
конот за слободен пристап до информации од јавен ка-
рактер („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 13/2006, 86/2008 и 6/2010) произлегува дека услови-
те, начинот и постапката за остварување на правото на 
слободен пристап до информации од јавен карактер со 
кои располагаат државните органи, органите на локал-
ната самоуправа и правните и физичките лица кои вр-
шат јавни овластувања, се уредуваат со Законот за сло-
боден пристап до информации од јавен карактер, како 
и дека тоа право се остварува согласно со тој и друг за-
кон. Со други зборови, само со закон се уредуваат ус-
ловите, начинот и постапката за пристап и за оствару-
вање на правото на информација од јавен карактер. 

Со оглед на тоа што со член 229 став 21 од Законот 
се определува дека комисијата која ја спроведува по-
стапката за доделување на лиценцата може да опреде-
ли кои податоци или дел од податоците содржани во 
тендерската документација ќе се сметаат за службена 
тајна, Судот утврди дека законската одредба определу-
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ва со подзаконски акт да се уредува предметното пра-
шање, а не само со закон, поради што Судот оцени де-
ка наведената законска одредба не е во согласност со 
означените уставни одредби. Поради тоа, Судот одлу-
чи како во точката 1 од оваа одлука. 

6. а) Судот на седницата утврди дека членот 230 од 
Законот е, исто така, систематизиран во Глава IX по-
светена на „Лиценци за вршење на здравствена дејност 
во мрежата на здравствени установи“, која се однесува 
на (1) определување на лиценцата како основа за врше-
ње на здравствена дејност во мрежата на здравствени 
установи, (2) доделувањето на лиценцата, (3) поста-
пката за давање на лиценца, (4) давањето на лиценцата 
и (5) престанокот на лиценцата. 

Членот 230 од Законот припаѓа на делот насловен 
„Постапка за давање на лиценца“. 

 
Во став 1 од наведената законска одредба се опре-

делува дека „комисијата е должна на заинтересираните 
кандидати да им овозможи да подигнат тендерска до-
кументација непосредно по датумот на објавувањето 
на јавниот повик.“ Ставот 19 определува дека „по исте-
кот на рокот за доставување на понуди, комисијата јав-
но ги отвора понудите во присуство на овластени прет-
ставници на понудувачите на место и во време опреде-
лено во јавниот повик.“ Според став 22, „комисијата 
утврдува листа на кандидатите врз основа на нивната 
лична состојба, нивната способност за вршење профе-
сионална дејност, економската и финансиската состој-
ба, како и техничката и професионалната способност“, 
а според став 23 „комисијата врши евалуација на пону-
дите само на оние понудувачи кои се селектирани за 
подобни“ и, според став 24, „комисијата за извршената 
евалуација објавува извештај и ги известува за резулта-
тите од постапката за избор на сите понудувачи.“  

Во оспорениот став 25 на член 230 од Законот се 
определува дека „Министерството за здравство задол-
жително ќе го исклучи кандидатот или понудувачот-
правно лице или член на негов орган на управување 
или надзорен орган, кои со правосилна судска одлука 
се осудени за следниве кривични дела: 1) корупција; 2) 
измама; и 3) перење на пари.“ 

Според став 26 на член 230 од Законот, „Министер-
ството за здравство задолжително ќе го исклучи канди-
датот или понудувачот и кога: алинеја 1-над него е от-
ворена постапка на стечај или ликвидација, алинеја 2-
му е изречена казна за кривично дело или прекршочна 
санкција забрана за вршење на дејност, оспорената 
алинеја 3-не ги исполнил обврските за плаќање на да-
ноци, придонеси и други јавни давачки во согласност 
со прописите на државата во која е основан (оспорена 
алинеја) и алинеја 4-не доставил потполна тендерска 
документација. 

б) Во однос на член 230 став 25 од Законот, Судот 
ја утврди следната правна состојба: 

Според членот 8 став 1 алинеи 3 и 4 од Уставот, те-
мелни вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија се владеењето на правото и поделбата на 
државната власт на законодавна, извршна и судска. 

Согласно член 9 од Уставот, граѓаните на Републи-
ка Македонија се еднакви во слободите и правата неза-
висно од полот, расата, бојата на кожата, националното 
и социјалното потекло, политичкото и верското уверу-
вање, имотната и општествената положба (став 1); Гра-
ѓаните пред Уставот и законите се еднакви (став 2). 

Според член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето 
за казниво дело ќе се смета за невино се додека негова-
та вина не биде утврдена со правосилна судска одлука. 

Во член 14 став 1 од Уставот е предвидено дека ни-
кој не може да биде казнет за дело кое пред да биде 
сторено не било утврдено со закон или со друг пропис 
како казниво дело и за кое не била предвидена казна. 

Во членот 32 став 1 од Уставот се определува дека 
секој има право на работа, слободен избор на вработу-
вање, заштита при работењето и материјална обезбед-
ност за време на привремена невработеност, а според 
ставот 2 на овој член, секому под еднакви услови му е 
достапно секое работно место. 

Според член 51 од Уставот, во Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласнот со Уставот, 
а сите други прописи со Уставот и со закон.  

Според член 54 став 1 од Уставот, слободите и пра-
вата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат са-
мо во случаи утврдени со Уставот. 

Од изнесените уставни одредби произлегува дека 
владеењето на правото и поделбата на државната власт 
на законодавна, извршна и судска, се темелни вреднос-
ти на уставниот поредок на Република Македонија. 
Граѓаните на Република Македонија се еднакви во сло-
бодите и правата независно од полот, расата, бојата на 
кожата, националното и социјалното потекло, политич-
кото и верското уверување, имотната и општествената 
положба. Лицето обвинето за казниво дело ќе се смета 
за невино се додека неговата вина не биде утврдена со 
правосилна судска одлука; никој не може да биде каз-
нет за дело кое пред да биде сторено не било утврдено 
со закон или со друг пропис како казниво дело и за кое 
не била предвидена казна. Секој има право на работа и 
слободен избор на вработување, а секому под еднакви 
услови му е достапно секое работно место. Слободите 
и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограни-
чат само во случаи утврдени со Уставот. Темелната 
вредност владеење на правото се остварува така што 
законите мораат да бидат во согласнот со Уставот, а 
сите други прописи со Уставот и со закон. 

Тргнувајќи од наведените уставни одредби, пред се 
од одредбите на членовите 13 и 14 од Уставот, произ-
легува дека на сторителот на кривично дело може да 
му се изрече казна што е утврдена со закон и дека каз-
ната може да се изрече само со судска одлука. Според 
тоа, казнено-правниот однос се исцрпува во релацијата 
казниво дело и изречена казна со судска одлука, што 
значи дека други и идни последици од осудата за дело-
то Уставот не допушта. 

Со оглед на тоа што со оспорената одредба на член 
230 став 25 од Законот за здравствената заштита се оп-
ределува Министерството за здравство задолжително 
да го исклучи кандидатот или понудувачот-правно ли-
це или член на негов орган на управување или надзо-
рен орган, кои со правосилна судска одлука се осудени 
за кривични дела корупција, измама и перење на пари, 
со што се врши сграничување на правото на работа, 
слободен избор на вработувањето и достапноста на се-
кое работно место на секого под еднакви услови и тоа 
по сила на Законот и како последица од осудата за од-
делни кривични дела, а не како содржина на определе-
на санкција што ја изрекол суд, Судот оцени дека член 
230 став 25 од Законот не е во согласност со наведени-
те уставни одредби. Поради тоа, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

в) Во однос на член 230 став 26 алинеја 3 од Зако-
нот, Судот ја утврди следната правна состојба: 

Согласно член 32 став 1 од Уставот, секој има пра-
во на работа и слободен избор на вработување, а спо-
ред став 2 секому, под еднакви услови, му е достапно 
секое работно место. 

Според член 33 од Уставот, секој е должен да плаќа 
данок и други јавни давачки и да учествува во намиру-
вањето на јавните расходи на начин утврден со закон. 

Од изнесените уставни одредби произлегува дека 
Уставот го гарантира правото на работа, слободниот 
избор на вработување и го промовира принципот за 
достапност секому, под еднакви услови, на секое ра-
ботно место. Исто така, произлегува дека граѓаните се 
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должни да плаќаат данок, при што начинот на плаќање 
се уредува со закон, што значи дека секој има уставна 
обврска да ги намирува јавните давачки, со тоа што е 
должност на надлежниот државен орган да провери, а 
не да бара потврда од понудувачот, па во рамките на 
законски уредениот начин на плаќање на јавните да-
вачки постојат механизми за нивно присилно исполну-
вање. 

Поаѓајќи од наведените уставни одредби, Судот 
оцени дека определувањето во член 230 став 26 алинеја 
3 на Законот за здравствената заштита, Министерство-
то за здравство задолжително да го исклучи од поста-
пката за давање на лиценца кандидатот или понудува-
чот кои не ги исполниле обврските за плаќање на дано-
ци, придонеси и други јавни давачки во согласност со 
прописите на државата во која е основан, доведува до 
состојба исполнувањето на обврската на тие субјекти 
да влијае на остварувањето на право на работа, слобо-
ден избор на вработувањето и на достапноста на секое 
работно место секому под еднакви услови, поради што 
Судот оцени дека означената законска одредба не е во 
согласност со наведените одредби од Уставот. Поради 
тоа, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука. 

7.а) Судот на седницата утврди дека членот 279 од 
Законот е систематизиран во Глава XIII посветена на 
„Рекламирање и огласување“.  

Во оваа глава се уредува (1) забрането и дозволено 
рекламирање, (2) информирањето на јавноста за врше-
њето на здравствената дејност на одделна здравствена 
установа, и (3) обележувањето на објектот во кој се 
врши здравствена дејност. 

Членот 279 е сместен во делот „Информирање на 
јавноста“, при што во ставот 1 се определува дека „ин-
формирањето на јавноста за вршењето на здравствена-
та дејност на одделна здравствена установа може да се 
врши преку објавување во средствата за јавно инфор-
мирање или на интернет на следниве податоци:  

- назив и адреса на здравствената установа;  
- вид на здравствената дејност која ја врши во рам-

ките на мрежата или надвор од неа;  
- ниво на здравствена заштита, дејност и специјал-

ност;  
- обученост и квалификации на здравствените ра-

ботници;  
- работно време на здравствената установа;  
- фактичко време на чекање; 
- ценовник на здравствените услуги; и  
- лого, односно заштитен знак на здравствената ус-

танова“.  
Во ставот 2 од истиот член на Законот се определу-

ва дека „податоците од ставот 1 алинеи 1, 2, 3 и 4 на 
овој член се објавуваат согласно со дозволата за работа 
на установата“, а според ставот 3, „информирањето на 
јавноста од ставот 1 на овој член не смее да содржи 
содржини кои не се вистинити.“ 

Според оспорениот член 279 став 4 од Законот, „во 
случај на невистинито информирање министерот за 
здравство може да ја одземе дозволата за работа на 
здравствената установа.“ 

Судот, понатаму, утврди дека членот 308 став 1 
точка 15 од Законот е систематизиран во Глава XVIII 
„Прекршочни одредби“. 

Во наведената законска одредба се определува дека 
„глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на правно ли-
це, ако: 

точка 15 – врши информирање на јавноста за врше-
њето на здравствената дејност спротивно на членот 279 
од овој закон;“ 

б) Според член 8 став 1 алинеите 3 и 4 од Уставот, 
темелни вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија се владеењето на правото и поделбата на 
државната власт на законодавна, извршна и судска. 

Според член 14 од Уставот, „никој не може да биде 
казнет за дело кое пред да биде сторено не било ут-
врдено со закон или со друг пропис како казниво дело 
и за кое не била предвидена казна“ (став 1); „никој не 
може повторно да биде суден за дело за кое веќе бил 
суден и за кое е донесена правосилна судска одлука“ 
(став 2). 

Во член 51 од Уставот се определува дека „во Ре-
публика Македонија законите мораат да бидат во сог-
ласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и 
со закон“ (став 1); „секој е должен да ги почитува 
Уставот и законите“ (став 2). 

Според член 54 став 1 од Уставот, „слободите и 
правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат 
само во случаи утврдени со Уставот.“ 

Од изнесените уставни одредби произлегува дека 
темелни вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија се владеењето на правото и поделбата на 
државната власт на законодавна, извршна и судска. Тие 
вредности се остваруваат, покрај другото, така што за-
коните мораат да бидат во согласност со Уставот, а си-
те други прописи со Уставот и со закон, и така што се-
кој е должен да ги почитува Уставот и законите. Со за-
кон се утврдува кое дело е казниво и во кој распон е 
казната, при што никој не може повторно да биде су-
ден за дело за кое веќе бил суден и за кое е донесена 
правосилна судска одлука. Слободите и правата на чо-
векот и граѓанинот можат да се ограничат само во слу-
чаи утврдени со Уставот. 

Според тоа, за предвидувањето во член 308 став 1 
точка 15 од Законот за здравствената заштита, дека ин-
формирањето на јавноста за вршењето на здравствена-
та дејност спротивно на членот 279 од овој закон, а тоа 
значи вршење на невистинито информирање за здрав-
ствени услуги на здравствена установа, претставува 
прекршок на правното лице за што се изрекува глоба 
во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска про-
тиввредност, законодавецот има основа во наведените 
одредби од Уставот, пред се во член 14 став 1 од Уста-
вот. 

Но, определувањето во член 279 став 4 од Законот 
за здравствената заштита, дека министерот за здрав-
ство може да ја одземе дозволата за работа на здрав-
ствената установа ако таа врши невистинито информи-
рање, во ситуација кога членот 308 став 1 точка 15 од 
Законот го третира невистинитото информирање за 
прекршок на правно лице и кога „одземањето на дозво-
лата за работа на здравствената установа“ не претста-
вува „санкција-привремена забрана на вршење одделна 
дејност на правно лице“ утврдена во прекршочниот 
систем од Законот за прекршоците, всушност значи 
санкција надвор од системот на прекршочните санкции 
и постоење на две санкции за ист прекршок (глоба и 
одземање на дозвола за работа), а тоа нема основа во 
наведените уставни одредби, пред се во член 14 став 2 
од Уставот, поради што Судот оцени дека член 279 
став 4 од Законот за здравствената заштита не е во сог-
ласност со означените уставни одредби. Поради тоа, 
Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука. 

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Бранко Наумоски и судиите д-р Ната-
ша Габер-Дамјановска, Елена Гошева, Исмаил Дар-
лишта, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, Сали 
Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски. 

 
У. бр. 59/2012 Претседател 

24 април 2013 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Македонија, 

 Бранко Наумоски, с.р. 
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1403. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 
24 април 2013 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 6 ставови 3 и 4, член 7 став 

1, во делот: „кон секоја исправа или поднесок“, член 7 
став 2, во делот: „кон секоја исправа или поднесок“ и 
член 7 став 3 од Законот за адвокатските маркички 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2012). 

2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за за-
пирање на извршувањето на поединечните акти или 
дејствија преземени врз основа на членовите од Зако-
нот означени во точката 1 од ова одлука. 

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

4. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијативи поднесени од Стамен Филипов од 
Скопје, Димитрија Атанасовски од Скопје, Адвокатска 
комора на Република Македонија – Скопје, како и 15 
иницијативи од повеќе групи адвокати во Република 
Македонија и од адвокати поединци, со Решение 
У.бр.166/2012 од 20 февруари 2013 година поведе по-
стапка за оценување на уставноста на членовите од За-
конот означени во точката 1 од оваа одлука.Постапката 
беше поведена затоа што пред Судот основано се пос-
тави прашањето за нивната согласност со Уставот на 
Република Македонија. 

5. Судот на седницата утврди дека во член 6 ставо-
ви 3 и 4 од Законот е предвидено дека за печатење, из-
давање, транспортирање и чување на адвокатските 
маркички се плаќа надоместок кој е на товар на адвока-
тот. Висината на надоместокот од ставот 3 на овој член 
се утврдува според реалните трошоци направени за пе-
чатење, издавање, транспортирање и чување на адво-
катските маркички. 

Според член 7 став 1 од Законот адвокатот е дол-
жен адвокатската маркичка да ја приложи кон секоја 
исправа или поднесок за кој согласно со тарифата е 
предвидена награда која гласи на износите од членот 2 
став 1 од овој закон. 

Во член 7 став 2 од истиот закон, се предвидува де-
ка адвокатот е должен писмениот договор од членот 2 
став 2 од овој закон да го приложи како прилог кон се-
која исправа или поднесок на кој не е ставена адвокат-
ска маркичка, доколку плаќањето на наградата е над 
минималните износи предвидени со тарифата, односно 
каде што плаќањето се врши преку носител на платен 
промет. 

Согласно член 7 став 3 од законот, исправата или 
поднесокот кој е составен од адвокат кој не содржи ад-
вокатска маркичка, содржи адвокатска маркичка во по-
мал износ од оној што е определен со тарифата или не 
содржи писмен договор во прилог согласно со ставот 2 
на овој член, се сметаат за неуредни и ќе бидат отфрле-
ни од страна на примателот. 

6. Темелни вредности на уставниот поредок на Ре-
публика Македонија, во смисла на член 8 став 1 алинеи 
3 и 7 од Уставот се владеењето на правото и слободата 
на пазарот и претприемништвото. 

Во член 9 од Уставот на Република Македонија се 
предвидува дека граѓаните на Република Македонија 
се еднакви во слободите и правата независно од полот, 
расата, бојата на кожата, националното и социјалното 
потекло, политичкото и верското уверување, имотната 

и општествената положба. Граѓаните пред Уставот и 
законите се еднакви. 

Во член 33 од Уставот, кој е поместен во Глава II од 
Уставот, со наслов: „Основни слободи и права на чове-
кот и граѓанинот“, точка 3, со поднаслов: „Економски, 
социјални и културни права“, се предвидува дека секој 
е должен да плаќа данок и други јавни давачки и да 
учествува во намирувањето на јавните расходи на на-
чин утврден со закон. 

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

Членот 53 од Уставот определува дека адвокатурата 
е самостојна и независна јавна служба што обезбедува 
правна помош и врши јавни овластувања во согласност 
со закон. 

Од изнесените уставни одредби произлегува дека 
владеењето на правото е темелна вредност на уставни-
от поредок на Република Македонија која се остварува 
на начин што законите мораат да бидат во согласност 
со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со зако-
ните, при што секој субјект е должен да ги почитува 
Уставот и законите, а истовремено како економска об-
врска за секој стои плаќањето на данок и други јавни 
давачки и учествувањето во намирувањето на јавните 
расходи на начин утврден со закон. 

Од содржината на член 53 од Уставот, произлегува 
дека адвокатурата е јавна служба што обезбедува прав-
на помош, при што таа јавна служба е самостојна и не-
зависна и врши јавни овластувања кои и се доверени со 
закон. 

Со член 2 од Законот за адвокатура („Службен вес-
ник на Република Македонија бр.59/2002, 60/2006, 
29/2007, 106/2008 и 135/2011) адвокатурата е дефини-
рана како самостојна и независна јавна служба која 
единствено обезбедува и дава правна помош согласно 
овој и друг закон (став 1). Адвокатите вршат јавни ов-
ластувања во согласност со овој и други закони (став 
2). 

Според член 5 од Законот, самостојноста и независ-
носта на адвокатурата како јавна служба се остварува 
со слободно и независно вршење на адвокатската деј-
ност, слободен избор на адвокатот, организирање на 
адвокатите во Адвокатска комора и нејзино финанси-
рање, автономно донесување на акти за работа на 
Адвокатската комора на Република Македонија и неј-
зините органи и запишување и бршење од Именикот на 
адвокатите, Именикот на адвокатските стручни сора-
ботници, Именикот на адвокатските приправници и до-
несување на Кодекс на адвокатската етика. 

Во членот 6 од овој закон е предвидено дека адво-
катската дејност ја вршат исклучиво адвокати кои по-
ложиле заклетва и се запишале во Именикот на Адво-
катската комора на Република Македонија (став 1). 
Адвокатите ја вршат адвокатската дејност како адвока-
ти поединци и адвокати здружени во адвокатско друш-
тво (став 2). Адвокатите поединци и адвокатските 
друштва се запишуваат во именик на адвокатите кој 
што се води во Адвокатската комора на Република Ма-
кедонија (став 3). 

Според член 7 од Законот, адвокатот поединец ја 
извршува адвокатската дејност поединечно (став 1). 

Во член 8 од овој закон е предвидено дека двајца 
или повеќе адвокати, можат да основаат адвокатско 
друштво (став 1). Адвокатското друштво врши адво-
катска дејност како адвокат поединец (став 2). Адво-
катското друштво се основа со одлука за основање 
(став 3). Адвокатското друштво се запишува во Имени-
к на адвокатски друштва кој што се води во Адвокат-
ската комора на РМ со што се стекнува со статус на 
правно лице согласно со овој закон (став 5). 
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7. Од анализата на содржината на член 6 ставови 3 
и 4 од Законот, а во корелација со одредбите од Зако-
нот за хартии од вредност, Судот оцени дека обврската 
адвокатот да го плаќа надоместокот за печатење, изда-
вање, транспортирање и чување на адвокатските мар-
кички, која висина се утврдува според реалните трошо-
ци направени за наведените дејствија, не е во соглас-
ност со темелната вредност на уставниот поредок на 
Република Македонија - од член 8 став 1 алинеја 3 од 
Уставот, од причина што колизијата на одредбите од 
двата закона кои егзистираат во правниот поредок на 
Република Македонија, доведуваат до правна несигур-
ност на граѓаните на Република Македонија, со што се 
доведува во прашање доследната примена на законите 
во Република Македонија. Од изнесените аргументи, 
Судот оцени дека оспорениот член 6 ставови 3 и 4 од 
Законот, е во спротивност со Уставот на Република 
Македонија. 

Анализирајќи го членот 7 ставови 1 и 2 од Законот, 
во контекст на наводите во иницијативата, според Су-
дот истиот во делот: „кон секоја исправа или подне-
сок“, е во директна спротивност со начелото на ефи-
касност и економичност на постапката, што е едно од 
основните начела за судење во разумен рок, кон што 
тежнее и нашиот правосуден систем, а секако во смис-
ла на член 6 од Европската конвенција за човекови пра-
ва. Имено, обврската на адвокатот адвокатската мар-
кичка да ја доставува кон секоја исправа или поднесок 
за кој согласно со тарифата е предвидена награда која 
гласи на износите од членот 2 став 1 на овој закон, од-
носно од членот 2 став 2, според Судот, значи нереално 
прикажување на приходите на адвокатот што се основ 
за аконтативно плаќање на персоналниот данок на до-
ход со што не се реализира уставниот основ на законо-
давецот за утврдување на изворите на приход на адво-
катите поединци, како основ за нивно одданочување.  

Што се однесува до ставот 3 на членот 7 од Зако-
нот, Судот оцени дека истиот во целина не е во соглас-
ност со одредбите од Уставот на кој се повикуваат ини-
цијативите - член 8 став 1 алинеја 3, член 51 и член 53, 
а поради следниве причини. 

Од содржината на ставот 3 на членот 7 од Законот 
за адвокатски маркички произлегува дека тој предви-
дува отфрлање на исправата или поднесокот составен 
од адвокат од страна на примателот доколку истите не 
содржат адвокатска маркичка, или пак истата е подне-
сена во помал износ од оној што е определен со тари-
фата или не содржи писмен договор во прилог соглас-
но со ставот 2 на овој член од Законот. 

Според Судот, наведената законска определба нав-
легува во судската надлежност, односно во текот на 
постапката која се води по одреден иницијален акт, 
што е во спротивност со Амандман XXV од Уставот. 

Амандман XXV од Уставот предвидува дека видо-
вите, надлежноста, основањето, укинувањето, органи-
зацијата и составот на судовите, како и постапката 
пред нив, се уредуваат со закон, што се донесува со 
двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број 
пратеници. 

Од анализата на оспорената законска одредба во ко-
релација со содржината на уставниот амандман, произ-
легува дека ваквото условување е во спротивност со 
начелото на владеењето на правото и во крајна линија, 
со овластувањата на адвокатурата, како самостојна и 
независна јавна служба да врши јавни овластувања во 
согласност со закон. Имено, ваквата одредба е спротив-
на со Амандман XXV од Уставот од причина што 
оценката на неуредност на исправата или поднесокот 
која резултира со отфрлање на соодветниот поднесок е 
од влијание за текот на постапката што во смисла на 
Амандман XXV точка 4 од Уставот е предмет на про-
цесните закони, кој што се донесуваат со двотретинско 
мнозинство, што не е случај со оспорениот закон. 

Така, оспореното законско решение во член 7 став 
3, веќе е законски уредено во повеќе процесни закони 
како што е сторено во член 98 став 8 од Законот за пар-
нична постапка (за кој веќе Уставниот суд со Решение 
У.бр.96/2011 и У.бр.216/2011 се произнесе дека се во 
согласност со Уставот на Република Македонија) како 
и во другите закони кои го регулираат текот на судска-
та постапка. 

Од наведеното Судот утврди дека оспорената од-
редба на член 7 став 3 од Законот не е во согласност со 
темелната вредност на уставниот поредок на Републи-
ка Македонија - владеењето на правото од член 8 став 
1 алинеја 3, како и со Амандман XXV од Уставот. 

8. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

9. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Бранко Наумоски и судиите д-р Ната-
ша Габер-Дамјановска, Елена Гошева, Исмаил Дар-
лишта, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, Сали 
Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски. 

 
У. бр. 166/2012 Претседател 

24 април 2013 година на Уставниот суд на Република 
Скопје Македонија, 

 Бранко Наумоски, с.р. 
_________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

1404. 
Врз основа на член 29 став 5 од Законот за безбед-

ност на храната („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 157/10, 53/11 и 1/12), директорот на 
Агенцијата за храна и ветеринарство донесe 

 
П Р АВ И Л Н И К 

ЗА НУТРИТИВНИ И ЗДРАВСТВЕНИ ТВРДЕЊА  ВО 
КОМЕРЦИЈАЛНИ ЦЕЛИ ПРИ ОЗНАЧУВАЊЕ, ПРЕ-
ЗЕНТАЦИЈА И РЕКЛАМИРАЊЕ НА ХРАНАТА (

*
) 

 
ГЛАВА I 

Општи одредби 
 

Член 1 
(1) Со овој правилник се пропишуваат нутритивни 

и здравствени тврдења кои се употребуваат во комер-
цијални цели при означување, за време на презентација 
и при рекламирање на прехранбените производи наме-
нети за крајниот потрошувач. 

(2) Одредбите од овој правилник се применуваат и 
на прехранбени производи наменети за испорака во 
ресторани, болници, училишта, кантини и во други 
угостителски објекти наменети за исхрана.  

 
Член 2 

Одредбите од член 15 на овој правилник кои се од-
несуваат за информациите за нутритивниот состав и 
одредбите од член 18 на овој правилник, кои се однесу-
ваат за здравствените тврдења  не се применуваат во 
случај кога прехранбените производи се во рефус или 
ринфузна состојба (вклучувајќи свежи производи како 
овошје, зеленчук или леб) наменети за продажба на 
крајниот потрошувач или за големи дистрибутери или 
угостителски објекти како и прехранбени производи 
спакувани на лице место на барање на купувачот или 
претходно се спакувани и наменети за брза продажба. 
                            
 Со овој правилник се врши усогласување на Регулативата (ЕЗ) 

Бр. 1924/2006 на Европскиот парламент и советот од 20 декември 

2006 година за нутритивни и здравствени тврдења кои се истак-
нуваат на прехранбени производи (CELEX број 32006R1924). 
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Член 3 
(1) Заштитниот знак, заштитното име или популар-

ното име кои се наоѓаат на означувањето или во пре-
зентирањето или рекламирањето на прехранбениот 
производ, кои можат да се толкуваат како нутритивно 
или здравствено тврдење, можат да бидат употребени 
доколку се придружени со соодветно нутритивно или 
здравствено тврдење на таа ознака, презентација или 
реклама, која е во согласност со одредбите од овој пра-
вилник. 

(2) За генеричките имиња кои што традиционално 
се употребуваат за означување на посебните каракте-
ристики на одредени видови храна или пијалоци, а кои 
што би можеле да имаат влијание врз здравјето на лу-
ѓето, операторите со храна може да бараат иземање од 
одредбите пропишани во став 1 од овој член доколку е 
спроведена постапка за одобрување на означување, 
презентирање и рекламирање во комерцијални цели од 
страна на Агенцијата за храна и ветеринарство (во по-
натамошниот текст: Агенција). 

 
Член 4 

Одредбите од овој правилник се применуваат без да 
се во спротивност со: 

- Правилникот за посебните барања на видови хра-
на со посебна нутритивна употреба

1
; 

- Правилникот за посебните барања за безбедност 
на природната минерална вода

2
; и 

- Правилник за посебните барања за безбедност на 
водата

3
. 

 
Член 5 

Со овој правилник се пропишуваат барањата и по-
стапките кои се однесуваат на нутритивни и здравстве-
ни тврдења за да се обезбеди ефективно функционира-
ње на внатрешниот пазар со истовремено обезбедување 
на високо ниво на заштита на потрошувачите. 

 
Член 6 

Дефиниции 
 
(1) Поимите утврдени во Законот за безбедност на 

храна се применуваат и во овој правилник.   
(2) Одделни поими утврдени во овој правилник го 

имаат следното значење: 
1. „Означување на нутритивниот состав” се инфор-

мации што се јавуваат на означувањето, а се однесува-
ат на: 

а) енергетската вредност; и 
б) следниве хранливи состојки: 
— протеини, 
— јагленохидрати, 
— масти, 
— влакна, 
— натриум, 
— витамини и минерали. 
2. „протеини“ се  содржината на протеини пресме-

тана преку количината на азот со користење на форму-
лата:  

протеин = вкупен  азот пресметан по Кјелдал x 6,25; 
 
3. „ јагленохидрат“ е секој јагленохидрат кој се ме-

таболизира во човекот, вклучувајќи ги и полиолите; 
4. „шеќери“ се сите моносахариди и дисахариди 

присутни во храната, без полиолите; 
5. „масти“ се вкупните липиди, а се вклучени и 

фосфолипидите; 
6. „заситени масти“ се масните киселини без двојна 

врска; 
7. „моно-незаситени масти“ се масните киселини со 

една „cis“  двојна врска; 
8. „поли-незаситени масти“ се масните киселини со 

„cis“ и „cis“-метилен прекината двојна врска; 

9. „означување“ се сите зборови, детали, заштитни 
знаци, марки, сликовен материјал или симболи кои се 
однесуваат на прехранбениот производ, а се ставени на 
пакувањето, документот, известувањето, означувањето, 
прстенот или на ременот којшто го придружува или се 
однесува на ваквиот прехранбен производ;  

10. „тврдење“ е секоја порака или претставување, 
кое не е задолжително според Правилникот за начинот 
на означување на храната

4
 и другите прописи кои уре-

дуваат задолжително означување на одделни видови 
храна, вклучувајќи илустрирано и графичко претставу-
вање или претставување со симболи, во каков било об-
лик, со кое се тврди, сугерира или се имплицира дека 
прехранбениот производ има одредени карактеристи-
ки;  

11. „хранлива супстанца - материја“ се протеини, 
јагленохидрати, масти, влакна, натриум, витамини и 
минерали наведени во Прилог 5 од Правилникот за на-
чинот на означување на храната

4
 и супстанци кои при-

паѓаат или се компоненти на една од овие категории; 
12. „друга супстанца“ е супстанца која не е хранли-

ва материја, а која има хранлив или физиолошки ефект;  
13. „нутритивно тврдење“ е секое тврдење со кое се 

тврди, сугерира или се имплицира дека прехранбениот 
производ има одредени корисни нутритивни својства 
поради: 

(а) енергетската (калориската) вредност која тој: 
- ја обезбедува,  
- ја обезбедува со намалена или со зголемена брзи-

на, или  
- не ја обезбедува; и/или 
(б) хранливите супстанци или другите супстанци 

кои тој: 
- ги содржи, 
- ги содржи во намален или во зголемен обем, или  
- не ги содржи; 
14. „здравствено тврдење“ е секое тврдење со кое се 

тврди, сугерира или се имплицира дека постои однос 
меѓу прехранбениот производ, или групата на произво-
ди од  категоријата на прехранбениот производ или 
еден од неговите составни делови и здравјето на луѓе-
то; 

15. „тврдење за намалување на ризикот од болест“ е 
секое здравствено тврдење со кое се тврди, сугерира 
или се имплицира дека консумирањето на прехранбе-
ниот производ, или на групата на производи од  катего-
ријата на прехранбениот производ или на некој од не-
говите составни делови значително го намалува факто-
рот на ризик за развој на некоја болест кај луѓето. 

 
ГЛАВА II 

Општи принципи за нутритивни и здравствени  
тврдења 

 
Член 7 

(1) Нутритивните и здравствените тврдења можат 
да се користат за означување, презентирање и реклами-
рање на прехранбени производи пласирани на пазарот 
во Република Македонија само ако се во согласност со 
одредбите од овој правилник, во согласност со одред-
бите од Правилникот за начинот на означувањето на 
храната

4
  и одредбите од Законот за заштита на потро-

шувачите
5
. 

(2) Употребата на нутритивните и здравствените 
тврдења не треба да: 

1. биде лажна, двосмислена или да ги доведува во 
заблуда потрошувачите; 

2. предизвикува сомневање во врска со безбедноста 
и/или да предизвикува сомневање во хранливата вред-
ност на други прехранбени производи; 

3. поттикнува на зголемено консумирање на еден 
прехранбен производ или да ја осудува преголемата 
консумација на еден прехранбен производ; 
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4. истакнува, сугерира или имплицира/наведува де-
ка балансираната (урамнотежената) и разновидна ис-
храна не може да го обезбеди соодветното количество 
на хранливи материи. Исклучок може да се дозволи  
само во случај кога соодветните количества на хранли-
вите материи не можат да бидат обезбедени преку ба-
лансирана и разновидна исхрана, при тоа само доколку 
е спроведена постапка за одобрување  на означување, 
презентирање и рекламирање во комерцијални цели од 
страна на Агенцијата. 

5. упатува на промени во физиолошкото функцио-
нирање на човечкиот организам кои можат да предиз-
викаат страв или да го користат стравот кај потрошува-
чот, преку текст или преку илустративно, графичко 
или симболично претставување. 

 
Член 8 

Користење на нутритивни и здравствени тврдења 
 
(1) Нутритивните или здравствени тврдења можат 

да се наведат само на прехранбени производи и/или на 
категории прехранбени производи  кои се во соглас-
ност со одредбите од член 13 од овој правилник и во 
согласност со утврдените нутритивни профили. 

(2) Нутритивните  профили утврдени за прехранбе-
ни производи и/или за одредени категории на прехран-
бени производи и условите за употреба на нутритивни 
и здравствени тврдења во однос на нутритивните про-
фили, се утврдуваат земајќи ги во предвид особено: 

1. количествата на одредени хранливи материи и 
други супстанци кои се содржани во прехранбениот 
производ, како што се, масти, заситени масни кисели-
ни, незаситени масти со транс-изомер на масна кисели-
на, шеќери и сол/натриум; 

2. улогата и важноста на прехранбените производи 
(или на категориите прехранбени производи) во исхра-
ната на населението воопшто, или на одредени ризич-
ни групи, вклучувајќи ги и децата и 

3. вкупниот нутритивен состав на прехранбениот 
производ и присуството на хранливи материи за кои 
научно е докажано дека имаат ефекти врз здравјето.  

(3) Нутритивните профили се засноваат врз научни-
те сознанија за различните начини на исхрана и нивни-
от однос со здравјето. 

(4) За утврдување на нутритивните профили пот-
ребно е да се обезбедат релевантни научни препораки 
кои особено се фокусирани на:  

1. дали профилите треба да бидат генерално утврде-
ни за прехранбени производи и/или за категории/ гру-
пи на прехранбени производи; 

2. изборот и балансот на различни видови хранливи 
материи;  

3. изборот на референтното количество хранлива 
материја која би била основа за профилите; 

4. пристапот за пресметување на профилите, и 
5. тестирањето на предложениот систем. 
(5) При утврдувањето на нутритивните профили 

потребно е да се вршат консултации со заинтересира-
ните страни, особено со операторите со храна и со гру-
пи на  потрошувачи. 

(6) Нутритивните профили и нивните барања се 
ажурираат при што се зема во предвид релевантниот 
научен развој.  

 
Член 9 

(1) По исклучок од член 8 на овој правилник, нут-
ритивните тврдења  кои се однесуваат на намалување 
на мастите, масните киселини, незаситените масти со 
транс-изомер на масна киселина, шеќерите и солта/нат-
риумот се применуваат без упатување на профилот за 
одредена хранлива материја/материи за кои се истакну-
ва тврдењето, доколку тие се усогласени со барањата 
утврдени во овој правилник.  

(2) По исклучок од член 8 на овој правилник, во 
случаи  кога поединечна хранлива материја која со сво-
јата количина  го надминува барањето за нутритивниот 
профил за тврдењето за специфичната нутритивна по-
јава, тогаш нутритивните тврдења се истакнуваат во 
близина на состојката  или на истата страна  со тврде-
њето  „висока содржина“. 

 
Член 10 

(1)За означување, презентирање и рекламирање на 
пијалоци кои содржат повеќе од 1,2 волуменски % на 
алкохол не можат да се користат здравствени тврдења. 

(2) Во однос на нутритивните тврдења на пијалоци-
те кои содржат повеќе од 1,2  волуменски % алкохол 
може да се истакнат само нутритивните тврдења кои се 
однесуваат на намалување на содржината на алкохол 
или на намалување на енергетската содржина. 

 
Член 11 

Oзначувањето во однос на нутритивните тврдења 
кои се однесуваат на ниски нивоа на алкохол, или на-
малување или отсуство на алкохол или на енергетската  
содржина во пијалоците кои нормално содржат алко-
хол, се уредени со Правилникот за квалитетот на пиво-
то

6
 и Правилникот за посебните барања за безбедност 

на жестоките алкохолни пијалоци
7
. 

 
Член 12 

Барањата кои ги определуваат прехранбените про-
изводи или категориите на прехранбени производи кои 
се различни од оние кои се утврдени во член 10 од овој 
правилник, за кои нутритивните и здравствените тврде-
ња се ограничени или забранети и воспоставени да ги 
менуваат несуштинските елементи,  можат да се истак-
нат само доколку е спроведена постапка за одобрување  
на означување, презентирање и рекламирање во комер-
цијални цели од страна на Агенцијата и доколку се во 
согласност со општо прифатени научни докази. 

 
Член 13 

Општи услови 
 

(1) Нутритивни и здравствени тврдења може да се 
употребуваат доколку е исполнето следното: 

1. присуство, отсуство или намалена содржина на 
хранлива материја или на друга супстанца во прехран-
бениот производ или во категоријата прехранбени про-
изводи, во однос на која се истакнува тврдењето се по-
кажало дека има корисен нутритивен или физиолошки 
ефект, како што е утврдено од општо прифатените на-
учни сознанија; 

2. хранлива материја или друга супстанца за која се 
истакнува тврдењето: 

- е содржана во крајниот производ во значително  
количество кое ќе произведе нутритивен или физио-
лошки ефект утврден со општо прифатените научни 
сознанија; или 

- не е присутна или е присутна во намалени коли-
чества кои ќе произведат нутритивен или физиолошки 
ефект утврден со општо прифатените научни сознани-
ја; 

3. хранливата материја или друга супстанца за која 
се истакнува тврдењето треба да е форма која е достап-
на за користење од страна на организмот; 

4. количеството на производот за кое разумно може 
да се очекува да биде консумирано дава значително ко-
личество на хранлива материја или на друга супстанца 
на која се однесува тврдењето, или значително коли-
чество кое ќе го произведе декларираниот нутритивен 
или физиолошки ефект кој е утврден со општоприфате-
ните научни сознанија; и 
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5. во зависност од случајот усогласеност со посеб-
ните барања за нутритивните тврдења од членовите 16 
и 17 на овој правилник или посебните барања за здрав-
ствените тврдења од членовите  18, 19 , 20 и 21 од овој 
правилник. 

(2) Нутритивни и здравствени тврдења може да се 
употребуваат само ако од просечниот потрошувач мо-
же да се очекува да ги разбере корисните ефекти од на-
чинот на кој се искажани во тврдењето. 

(3) Нутритивните и здравствените тврдења се одне-
суваат на прехранбени производи кои се подготвени за 
консумирање во согласност со упатствата на произво-
дителот. 

 
Член 14 

Научна поткрепа на тврдењата 
 
(1) Нутритивните и здравствените тврдења се зас-

новаат врз општо прифатените научни податоци и се 
поткрепени со истите. 

(2) Операторот со храна кој става нутритивно или 
здравствено тврдење на означувањето на соодветниот 
прехранбен производ ја оправдува употребата на твр-
дењето. 

(3) Агенцијата може да побара од операторот со 
храна или од лицето кое го става прехранбениот произ-
вод на пазар да ги стави на располагање сите релеван-
тни елементи и податоци  за тврдењата кои ја утврду-
ваат усогласеноста со одредбите од овој правилник.  

 
Член 15 

Информации за нутритивниот состав 
(1) Кога се истакнува нутритивно тврдење или било 

какво здравствено тврдење со исклучок на генеричко 
рекламирање, обврската за обезбедување на информа-
ции за нутритивниот состав и начинот на означување 
на информациите за нутритивниот состав треба да се 
во согласност со член 29 од Правилникот за начинот на 
означување на храната

8
.  

(2) Информацијатa за нутритивниот состав која тре-
ба да се даде се состои од податоци за: 

а/ енергетска вредност и/или 
б/ количина на протеини, јагленохидрати, масти, 

шеќери, заситени масни киселини, влакна и натриум. 
(3) Дополнително и во зависност од случајот, коли-

чеството на супстанцата на кое се однесува нутритив-
ното или здравственото тврдење, а кои не се појавува 
на нутритивното означување, исто така, се означува во 
истото видно поле на нутритивната информација и е 
изразено во согласност со член 29 од Правилникот за 
начинот на означување на храната

8
.  

(4) Кај додатоците на исхраната, нутритивната ин-
формација се означува во согласност со член 7 од Пра-
вилникот за посебните барања за безбедност на додато-
ците на исхраната

9
.  

 
ГЛАВА III 

НУТРИТИВНИ ТВРДЕЊА 
 

Член 16 
Посебни услови 

 
Операторот со храна може да ги наведе само нутри-

тивните тврдења кои се дадени во Прилог 1 кој е соста-
вен дел на овој правилник и се во согласност со општи-
те и посебните услови утврдени во овој правилник. 

 
Член 17 

Компаративни тврдења 
 
(1) Без оглед на одредбите од Законот за заштита на 

потрошувачите
5
 кои се однесуваат на доведување во 

заблуда на потрошувачите споредбата меѓу прехранбе-

ни производи може да се прави само ако се од иста ка-
тегорија, земајќи го предвид асортиманот на прехран-
бени производи од таа категорија.  

(2) При споредбата на прехранбените производи се 
наведува разликата во количеството хранлива материја 
и/или енергетска вредност и споредбата се однесува на 
истото количество прехранбен производ. 

 (3) Компаративните нутритивни тврдења го споре-
дуваат составот на односниот прехранбен производ со 
асортиманот прехранбени производи од иста категори-
ја, кои немаат состав кој им овозможува да имаат твр-
дење, вклучувајќи и прехранбени производи од други 
трговски марки. 

 
ГЛАВА IV 

ЗДРАВСТВЕНИ ТВРДЕЊА 
 

Член 18 
Посебни барања 

 
(1) Здравствените тврдења не можат да се наведат 

ако не се во согласност со општите барања од Глава II 
на овој правилник и со посебните барања од оваа Глава  
и ако не се одобрени во согласност со овој правилник и 
не се вклучени во списокот на одобрени тврдења ут-
врдени во членовите 20 и 21 од овој правилник. 

(2) Здравствени тврдења може да се наведат само 
ако следниве информации се вклучени во означување-
то, или ако не постои такво означување, при презенти-
рање или рекламирање:  

- изјава која укажува на важноста на разновидна и 
балансирана исхрана и здрав начин на живот; 

- количество храна и обрасци на консумирање пот-
ребни за да се добие корисниот ефект од тврдењето; 

- изјавата, доколку тоа е соодветно, може да се од-
несува на лица кои треба да го избегнуваат користење-
то на прехранбениот производ и  

- соодветно предупредување за производи кои мо-
жат да претставуваат ризик по здравјето поради преку-
мерно консумирање. 

3. Упатување на општа корист од хранливата сос-
тојка или од прехранбениот производ за севкупното 
добро здравје или за благосостојбата поврзана со 
здравјето, може да се даде само ако е придружено со 
посебнo здравственo тврдење вклучено во списоците 
утврдени со членовите 20 и 21 од овој правилник.   

 
Член 19 

Ограничувања на употреба на одредени 
здравствени тврдења 

 
Следниве здравствени тврдења не можат да се ис-

такнат: 
- тврдења кои сугерираат дека здравјето може да 

биде загрозено ако не се консумира прехранбениот 
производ; 

- тврдења кои упатуваат на брзината или на степе-
нот на изгубена тежина; 

- тврдења кои упатуваат на препораки на одделни 
лекари или здравствени професионалци.   

 
Член 20 

Здравствени тврдења кои можат да се истакнат и се 
различни од оние кои се однесуваат на намалување на 
ризикот од болест и на развојот на децата и нивното 
здравје 

(1) Здравствените  тврдења кои можат да се истак-
нат и кои се вклучени во списокот даден во став (4) на 
овој член, ги опишуваат или се однесуваат на: 

- улогата на хранливата материја или на друга суп-
станца во растот, развојот и во функциите на организ-
мот, или 
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- психолошките функции или функциите на однесу-
вањето; или 

- слабеење или контрола на тежината или намалува-
ње во смисла на глад или зголемување во смисла на си-
тост, или намалување на достапните калории од исхра-
ната, а се во согласност со одредбите од Правилник за 
посебните барања безбедност за храна за посебна нут-
ритивна употреба - храна наменета за диети со цел на-
малување на телесната тежина

10
.  

(2) Здравствените тврдења од став (1) на овој член 
треба да се: 

- засновани на општо прифатени научни податоци и 
- добро разбрани од страна на просечниот потрошу-

вач. 
(3) Операторот со храна може да истакнува и нови 

здравствени тврдења само доколку е спроведена поста-
пка за одобрување  на означување, презентирање и рек-
ламирање во комерцијални цели од страна на Агенци-
јата. Овие нови здравствените тврдења треба да се зас-
новани на новооткриени научни податоци и/или кои 
вклучуваат барање за заштита на сопственичките пода-
тоци.  

(4) Списоците на здравствени тврдења Агенцијата 
ги објавува  на својот интернет портал. 

 
Член 21 

Здравствени тврдења за намалување на ризик од 
болест и здравствените тврдења кои се однесуваат 

на растот и развојот на децата и нивното здравје 
 
(1) Здравствени тврдења за намалување на ризик од 

болест  и здравствените тврдења кои се однесуваат на 
растот и развојот на децата и нивното здравје можат да 
се истакнат само доколку е спроведена постапка за 
одобрување  на означување, презентирање и реклами-
рање во комерцијални цели од страна на Агенцијата. 
Овие здравствени тврдења се вклучуваат во списоците 
од член 20 став (4) од овој правилник заедно со сите 
неопходни барања за употреба на овие тврдења. 

(2) Здравствените тврдења за намалување на ризик 
од болест покрај општите барања утврдени во член 13 
од овој правилник  треба да ги исполнат и посебните 
барања од  член 18 од овој правилник и да се во соглас-
ност со   став 1 на овој член, во однос на тврдењето за 
намалување на ризикот од болест, означувањата или 
ако не постојат такви означувања, презентациите или 
рекламите, треба да имаат изјава која ќе укажува дека 
болеста на која се однесува тврдењето има многуброј-
ни ризични фактори и дека менувањето на еден од овие 
фактори може, но не мора да има корисен ефект.  

 
Член 22 

Надгледување или мониторирање 
 
(1) За поефикасно надгледување или мониторирање 

на начинот на означување, рекламирањето и презенти-
рањето на прехранбените производи кои имаат нутри-
тивни и здравствени тврдења, производителот или ли-
цето кое го пласира таквиот прехранбен производ на 
пазарот треба да ја извести Агенцијата, така што ќе и 
достави модел од  означувањето кое се користи за 
прехранбениот производ.  

 
ПОГЛАВЈЕ V 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 23 
Одредбите од овој правилник престануваат да ва-

жат со пристапувањето на Република Македонија во 
членство во Европската Унија. 

Член 24 
Влегување во сила 

 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 
јануари 2014 година. 

 
Бр. 02 - 2017/1  

24 април 2013 година Директор, 
Скопје Дејан Рунтевски, с.р. 

 
ПРИЛОГ 1 

 
Нутритивни тврдења и барања кои се однесуваат  

на истите 
 
НИСКО КОЛИЧЕСТВО ЕНЕРГИЈА 
Тврдење дека храната има ниско количество енер-

гија и секое тврдење кое го има истото значење за пот-
рошувачот може да се даде единствено во случај кога 
производот не содржи повеќе 40 kcal (170 kJ)/100 g за 
производи во цврста состојба или не повеќе од 20 kcal 
(80 kJ)/100 ml за производи во течна состојба. Во слу-
чај на трпезни засладувачи се применува границата од 
4 kcal (17 kJ)/порција, со засладувачки својства еквива-
лентни на 6 g сахароза (приближно 1 лажичка сахаро-
за). 

 
РЕДУЦИРАНО КОЛИЧЕСТВО ЕНЕРГЕТСКА ВРЕДНОСТ 
Тврдење дека храната е со редуцирано количество 

енергија и секое тврдење кое го има истото значење за 
потрошувачот може да се даде во случај кога вреднос-
та на енергија е редуцирана за најмалку 30 %, со наве-
дување на карактеристиката(ите) кое(и) ја прави(ат) 
храната во целина да има редуцирано количество енер-
гија. 

 
НЕ СОДРЖИ ЕНЕРГЕТСКА ВРЕДНОСТ 
Тврдење дека храната не содржи енергетска вред-

ност, и секое тврдење кое го има истото значење за 
потрошувачот може да се даде во случај кога произво-
дот не содржи повеќе од 4 kcal (17 kJ)/100 ml. Во слу-
чај на трпезни засладувачи се применува границата од 
0,4 kcal (1,7 kJ)/порција, со засладувачки својства екви-
валентни на 6 g сахароза (приближно 1 лажичка саха-
роза). 

 
МАЛО КОЛИЧЕСТВО МАСНОТИИ 
Тврдење дека храната содржи мало количество мас-

нотии, и секое тврдење кое го има истото значење за 
потрошувачот може да се даде во случај кога произво-
дот не содржи повеќе од 3 g маснотии на 100 g произ-
вод во цврста состојба или 1,5 g маснотии на 100 ml 
производ во течна состојба (1,8 g маснотии на 100 ml 
во случај на полу-обезмастено млеко). 

 
НЕ СОДРЖИ МАСНОТИИ 
Тврдењето дека храната не содржи маснотии и се-

кое тврдење кое го има истото значење за потрошува-
чот може да се даде единствено во случај кога произво-
дот на содржи повеќе од 0,5 g маснотии на 100 g или 
100 ml. Меѓутоа, забранети се тврдењата изразени во 
форма на ‘X % не содржи маснотии’. 

 
МАЛО КОЛИЧЕСТВО ЗАСИТЕНИ МАСТИ 
Тврдењето дека храната содржи мало количество 

заситени масти и секое тврдење кое го има истото зна-
чење за потрошувачот може да се даде единствено во 
случај кога збирот на заситени масни киселини и 
транс-масни киселини во производот не надминува 1,5 
g на 100 g во случај на цврст производ или 0,75 g/100 
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ml во случај на производ во течна состојба и во секој 
случај кога збирот на заситените масни киселини и  
транс-масни киселини не треба да обезбеди повеќе од 
10 % енергија. 

 
НЕ СОДРЖИ ЗАСИТЕНИ МАСТИ 
Тврдењето дека храната не содржи заситени масти 

и секое тврдење кое го има истото значење за потрошу-
вачот може да се даде единствено во случај кога збирот 
на заситени масни киселини и транс-масни киселини 
во производот не надминува 0,1 g заситени масти на 
100 g или 100 ml. 

 
МАЛО КОЛИЧЕСТВО ШЕЌЕРИ 
Тврдењето дека храната има малко количество ше-

ќери и секое тврдење кое го има исто значење за потро-
шувачот може да се даде единствено во случај кога 
производот не содржи повеќе од 5 g шеќери на 100 g 
производ во цврста состојба или 2,5 g шеќери на 100 ml 
производ во течна состојба. 
 

НЕ СОДРЖИ ШЕЌЕРИ 
Тврдењето дека храната не содржи шеќери и секое 

тврдење кое го има истото значење за потрошувачот 
може да се даде доколку производот не содржи повеќе 
од 0,5 g шеќери на 100 g или 100 ml. 

 
НЕ СЕ ДОДАВАНИ ШЕЌЕРИ 
Тврдењето дека на храната не и се додавани шеќери 

и секое тврдење кое го има истото значење за потрошу-
вачот може да се даде доколку производот не содржи 
било какви додадени моно- или дисахариди или било 
каква храна која се користи поради нејзините засладу-
вачки својства. Доколку храната содржи природни ше-
ќери, на етикетата треба да се назначи следново: ‘СОД-
РЖИ ПРИРОДНИ ШЕЌЕРИ’. 

 
МАЛО КОЛИЧЕСТВО НАТРИУМ/ ГОТВАРСКА 

СОЛ 
Тврдењето дека храната содржи мало количество 

натриум/сол, и секое тврдење кое го има истото значе-
ње за потрошувачот може да се даде доколку произво-
дот не содржи повеќе од 0,12 g натриум, или еквива-
лентна вредност  готварска сол на 100 g или на 100 ml. 
Во случај на води оваа вредност не треба да надмине 2 
mg натриум на 100 ml, со исклучок на природните ми-
нерални води кои се уредуваат со Правилникот за по-
себните барања за безбедност на природната минерал-
на вода2.

 

 
МНОГУ МАЛО КОЛИЧЕСТВО НАТРИУМ/ГОТ-

ВАРСКА СОЛ 
Тврдењето дека храната содржи мало количество 

на натриум/сол и секое тврдење кое го има истото зна-
чење за потрошувачот може да се даде доколку произ-
водот не содржи повеќе од 0,04 g натриум, или еквива-
лентна вредност  готварска сол на 100 g или на 100 ml. 
Ова тврдење не може да се користи во случај на при-
родни минерални води или други видови води. 

 
НЕ СОДРЖИ НАТРИУМ/ ГОТВАРСКА СОЛ 
Тврдењето дека храната не содржи натриум или 

готварска сол, и секое тврдење кое го има истото зна-
чење за потрошувачот може да се даде доколку произ-
водот не содржи повеќе од 0,005 g натриум, или екви-
валентна вредност готварска сол на 100 g. 

 
НЕ Е ДОДАДЕН НАТРИУМ/ ГОТВАРСКА СОЛ 
Тврдењето дека храната не содржи натриум или 

сол, и секое тврдење кое го има истото значење за пот-
рошувачот може да се даде доколку производот не сод-
ржи повеќе од 0,12 g натриум/сол или состојка која 
содржи натриум/сол, или еквивалентна вредност во 
случај на готварска сол на 100 g или 100ml. 

ИЗВОРИ НА ВЛАКНА 
Тврдењето дека храната претставува извор на влак-

на и секое тврдење кое го има истото значење за потро-
шувачот може да се даде доколку производот содржи 
најмалку 3 g влакна на 100 g или најмалку 1,5 g влакна 
на 100 kcal. 

 
ГОЛЕМО КОЛИЧЕСТВО ВЛАКНА 
Тврдењето дека храната содржи големо количество 

влакна и секое тврдење кое го има истото значење за 
потрошувачот може да се даде доколку производот 
содржи најмалку 6 g влакна на 100 g или најмалку 3 g 
влакна на 100 (kcal). 

 
ИЗВОР НА ПРОТЕИНИ 
Тврдењето дека храната претставува извор на про-

теини и секое тврдење кое го има истото значење за 
потрошувачот може да се даде доколку најмалку 12% 
од енергетската вредност на храната е обезбедена од 
протеини. 

 
ГОЛЕМО КОЛИЧЕСТВО ПРОТЕИНИ 
Тврдењето дека храната содржи големо количество 

протеини и секое тврдење кое го има истото значење за 
потрошувачот може да се даде доколку најмалку 20% 
од енергетската вредност на храната е обезбедена од 
протеини. 

 
ИЗВОР НА [ИМЕ НА ВИТАМИНОТ/ИТЕ] И/ИЛИ 

[ИМЕ НА МИНЕРАЛОТ/ИТЕ] 
Тврдењето дека храната претставува извор на вита-

мини и/или минерали, и секое тврдење кое го има исто-
то значење за потрошувачот може да се даде доколку 
производот содржи најмалку значително количество 
како што е дефинирано во  член 29 од Правилникот за 
означување на храната. 

  
ГОЛЕМО КОЛИЧЕСТВО НА [ИМЕ НА ВИТАМИ-

НОТ/ИТЕ] И/ИЛИ [ИМЕ НА МИНЕРАЛОТ/ИТЕ] 
Тврдењето дека храната има големо количество ви-

тамини и/или минерали и секое тврдење кое го има ис-
тото значење за потрошувачот може да се даде доколку 
производот содржи два пати поголема вредност од ‘из-
вор на [ИМЕ НА ВИТАМИНОТ/ИТЕ] и/или [ИМЕ НА 
МИНЕРАЛОТ/ИТЕ]’. 

 
СОДРЖИ [ИМЕ НА ХРАНЛИВАТА СОСТОЈКА 

ИЛИ ДРУГА СУПСТАНЦА] 
Тврдењето дека храната содржи хранлива состојка 

или друга супстанца, за која во овој правилник не се 
пропишани посебни услови, и секое тврдење кое го 
има истото значење за потрошувачот може да се даде 
доколку производот е во согласност со сите применли-
ви одредби од овој правилник, а особено со член 13 од 
овој правилник. 

Во случај на витамини и минерали треба да се при-
менуваат условите од тврдењето ‘извор на’. 

 
ЗГОЛЕМЕНО КОЛИЧЕСТВО [ИМЕ НА ХРАНЛИ-

ВАТА СОСТОЈКА] 
Тврдењето дека содржината на една или повеќе 

хранливи состојки, со исклучок на витамини и минера-
ли, било зголемено, и секое тврдење кое го има истото 
значење за потрошувачот може да се даде доколку про-
изводот ги исполнува барањата за тврдење ‘извор на’ и 
зголемувањето во содржината е најмалку 30 % во спо-
редба со сличен производ. 

 
НАМАЛЕНО КОЛИЧЕСТВО [ИМЕ НА ХРАНЛИ-

ВАТА СОСТОЈКА] 
Тврдењето дека содржината на една или повеќе 

хранливи состојки била намалена, и секое тврдење кое 
го има истото значење за потрошувачот може да се да-
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де доколку намалувањето во содржината е најмалку 30 
% во споредба со сличен производ, со исклучок на 
микро хранливи состојки, при што прифатлива е 10 % 
разлика во референтните вредности согласно Правил-
никот за начинот на означување на храната4, а во слу-
чај на натриум, или еквивалентна вредност за готвар-
ска сол, при што прифатлива е разликата од 25 %. 

 
РЕДУЦИРАНО КОЛИЧЕСТВО НА ЗАСИТЕНИ 

МАСТИ 
Тврдењето ‘редуцирано количество на заситени 

масти’ и секое тврдење кое го има истото значење за 
потрошувачот, може да се даде во случај кога: 

(а) збирот на заситени масни киселини во произво-
дот за кој се однесува тврдењето е најмалку 30 % по-
мал од збирот на заситени масни киселини и на транс-
масни киселини во сличен производ; и  

(б) доколку содржината на транс-масните киселини 
во производот за кој се однесува тврдењето е еднаква 
на или помала од содржината во сличен производ. 

 
МАЛО КОЛИЧЕСТВО ШЕЌЕРИ 
Тврдењето ‘мало количество шеќери’, и секое твр-

дење кое го има исто значење за потрошувачот може 
да се даде единствено во случај кога содржината на 
енергетска вредност на производот за кој се однесува 
тврдењето е еднаква на или помала од енергетската 
вредност на сличен производ. 

 
ЛЕСНО 
Тврдењето кое потврдува дека производот е ‘ле-

сен’, и секое тврдење кое го има истото значење за пот-
рошувачот, треба да ги исполнува сите услови како 
оние кои се пропишани за поимот ‘намалено’; тврде-
њето треба да биде пропратено со укажување на карак-
теристиките кои ја прават храната за биде  ‘лесна’. 

 
ПРИРОДНО 
Во случај кога храната природно ги исполнува ус-

ловите кои се пропишани во овој Прилог во однос на 
нутритивните тврдења, зборот ‘природно’ може да се 
стави пред  нутритивното тврдење. 

 
ИЗВОР НА ОМЕГА -3 МАСНИ КИСЕЛИНИ 
Тврдењето дека храната е извор на омега -3 масни 

киселини, и секое тврдење кое го има истото значење 
за потрошувачот, може да се даде во случај кога произ-
водот содржи најмалку 0,3 g алфа-линоленска кисели-
на на 100 g и на 100 kcal, или најмалку 40 mg од сумата 
на икосапентоноична киселина или тиминодонска ки-
селина и докосахексоноична киселина на 100 g и на 
100 kcal. 

 
ГОЛЕМО КОЛИЧЕСТВО НА ОМЕГА -3 МАСНИ 

КИСЕЛИНИ 
Тврдењето дека храната има големо количество на 

омега -3 масни киселини, и секое тврдење кое го има 
истото значење за потрошувачот, може да се даде во 
случај кога производот содржи најмалку 0,6 g алфа-ли-
ноленска киселина на 100 g и на 100 kcal, или најмалку 
80 mg од збирот од  икосапентеноична киселина и до-
косахексоноична киселина на 100 g и на 100 kcal. 

 
ГОЛЕМО КОЛИЧЕСТВО НА МОНО-НЕЗАСИТЕ-

НИ МАСТИ 
Тврдењето дека храната содржи големо количество 

моно-незаситени масти, и секое тврдење кое го има ис-
тото значење за потрошувачот, може да се даде во слу-
чај кога најмалку 45 % од масните киселини присутни 
во производот потекнуваат од моно-незаситени масти 
под услов дека моно-незаситените масти во производот 
учествуваат со повеќе од 20 % енергија. 

ГОЛЕМО КОЛИЧЕСТВО НА ПОЛИ-НЕЗАСИТЕ-
НИ МАСТИ 

Тврдењето дека храната содржи големо количество 
поли-незаситени масти, и секое тврдење кое го има ис-
тото значење за потрошувачот, може да се даде во слу-
чај кога најмалку 45 % од масните киселини присутни 
во производот потекнуваат од поли-незаситени масти 
под услов дека поли-незаситените масти во производот 
учествуваат со повеќе од 20 % енергија. 

 
ГОЛЕМО КОЛИЧЕСТВО НЕЗАСИТЕНИ МАСТИ 
Тврдењето дека храната има големо количество не-

заситени масти, и секое тврдење кое го има истото зна-
чење за потрошувачот, може да се даде во случај кога 
најмалку 70 % од масните киселини присутни во про-
изводот потекнуваат од незаситени масти под услов де-
ка незаситените масти во производот учествуваат со 
повеќе од 20 % енергија. 

_______________ 
 
1 Правилникот за посебните барања на видови храна со по-

себна нутритивна употреба усогласен со Директивата 89/398/ЕЕЗ 
и директивите донесени врз основа на истата; Директивата  
2009/39 ЕЕЗ РЕГУЛАТИВА НА КОМИСИЈАТА (ЕЗ) Бр. 
953/2009 

2 Правилникот за посебните барања за безбедност на природ-
ната минерална вода Директивата 80/777/ЕЕЗ на Советот од 15 
јули 1980 година, за приближување на законите за земјите-членки 
во однос на искористување и на продажба на природни минерал-
ни води; 

3 Правилник за посебните барања за безбедност на водата 
усогласен со Директивата 98/83/ЕЗ на Советот од 3 ноември 1998 
година за квалитетот на водата наменета за човечка употреба; 

4 Правилникот за начинот на означување на храната усогла-
сен со Директива 2000/13/ЕЗ на Европскиот парламент и на Сове-
тот од 20 март 2000 година за приближување на законите на зем-
јите-членки во однос на означувањето, претставувањето и рекла-
мирањето на прехранбените производи (OJ L 109, 6.5.2000 год., 
стр. Директивата, последно изменета со Директивата 2003/89/ЕЗ 
(OJ L 308, 25.11.2003 год., стр. 15). 

5 Законот за заштита на потрошувачите. е усогласен со  Ди-
рективата 84/450/ЕЕЗ 

6 Правилник за квалитетот на пивото 
7 Правилникот за посебните барања за безбедност на жесто-

ките алкохолни пијалоци  
8 Правилникот за начинот на означување на храната  усогла-

сен со Директивата 90/496/ЕЕЗ.) 
9 Правилник за посебните барања за храна за посебна нутри-

тивна употреба – храна наменета за диети со цел намалување на 
телесната тежина усогласен со Директивата 1996/8/ЕК на Коми-
сијата од 26 февруари 1996 година за храната која што е наменета 
за користење во диети со ограничена енергетска вредност со цел 
намалување на телесната тежина (CELEX број 31996L0008) (Ди-
рективата 96/8/ЕЗ) 

10 Правилник за посебните барања за безбедност на додатоци-
те во исхраната 

_____________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1405. 
Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 

енергетика (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011 и 
136/11), член 28 од Законот за акцизите (“Службен вес-
ник 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 Уредбата за начинот на утврдување, пресмету-
вање и уплатување на надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат 
при увоз и/или производство на нафтени деривати 
(“Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11),  Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 7.5.2013 година, донесе 
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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 наф-

тени деривати така што највисоките производни цени 

да изнесуваат и тоа: 

 

а) Моторни бензини      ден/лит 

- ЕУРОСУПЕР БС - 95     до 39,631 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98     до 41,048 

   

б) Дизел гориво       ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)    до 40,336 

 

в) Масло за горење      ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)     до 39,764 

   

г) Мазут         ден/кг 

- М-1 НС         до 33,287 

  

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 78,00 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98     до 80,00 

 

б) Дизел гориво       ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)    до 67,00 

 

в) Масло за горење      ден/лит 

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)     до 55,50 

 

г) Мазут         ден/кг 

- М-1 НС         до 40,801 

 

Б.  Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 

нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-

ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-

вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 

ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 

НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕ-

НИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ед-

на од групите на цени определени согласно оваа одлу-

ка. 

 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 

 

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: 
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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 21,801 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98     до 22,078 

 

б) Дизел гориво       ден/лит 

- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)    до 12,414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 8.05.2013 го-

дина 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 - 864/1  

7 мај 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
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