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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

541. 
Врз основа на член 91 алинеја 5 од Уставот на Ре-

публика Македонија и член 36 став 2 од Законот за 
Владата на Република Македонија („Службен весник 
на РМ” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 и 19/08),  а 
во врска со Одлуката за воведување гилотина на про-
писите („Службен весник на РМ” бр. 129/06), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
04.03. 2008 година, донесе 
 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ, ОДНОСНО 
НА ПРИМЕНА НА  ПРОПИСИТЕ ОПФАТЕНИ  
СО ПРОЕКТОТ РЕГУЛАТОРНА ГИЛОТИНА 
  

Член 1 
Со оваа уредба престануваат да важат, односно да 

се применуваат следните прописи: 
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I. Престануваат да важат прописите донесени од 

Извршниот совет на Собранието на СРМ, односно од 
Владата на Република Македонија: 

 
1) Одбрана 
 
- Уредба за евиденција на жените- воени обврзници 

распоредени во територијалната одбрана - “Службен 
весник на СРМ“, бр.32/78; 

- Уредба за висината на еднократната парична по-
мош во случај на повреда или смрт на лицата во резер-
вен состав за време на служба во територијалната од-
брана -”Службен весник  на СРМ “, бр.32/78; 

- Уредба за висината на надоместокот што им при-
паѓа на граѓаните, самоуправните организации и заед-
ници за материјалните средства земени за потребите на 
вежби на територијалната одбрана, цивилната заштита, 
службата за набљудување и известување и врските за 
раководење - “Службен весник на СРМ“, бр.33/85; 
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- Уредба за начинот на водењето на евиденцијата на 
обврзниците на цивилната заштита - “Службен весник 
на СРМ“, бр.1/86; 

- Уредба за висината и условите под кои ќе се исп-
латува еднократна парична помош на обврзниците на 
обучувањето за општонародна одбрана - “Службен вес-
ник на СРМ “, бр.34/86; 

- Уредба за критериумите и нормативите за распо-
ред на граѓаните и материјалните средства за потреби-
те на цивилната заштита, службата за набљудување и 
известување и самоуправните организации и заедници 
во војна и начинот на водење евиденција на обврзници-
те по основ на работна обврска - “Службен весник на 
СРМ “, бр.19/87; 

- Уредба за содржината и начинот на вршење на за-
еднички инспекциски надзор во областа на општона-
родната одбрана од делокругот на републичките орга-
ни на управата - “Службен весник на СРМ “, бр.1/88; 

- Уредба за постапката за утврдување на способно-
ста на работните луѓе и граѓаните за учество во општо-
народната одбрана - “Службен весник на СРМ “, бр. 
40/88; 

- Уредба за определување на задачи кои можат да 
ги извршуваат жените во резервниот состав на армија-
та на Република Македонија -”Службен весник на РМ“, 
бр.72/92; 

- Уредба за начинот на користење на податоците и 
информациите што се обработуваат co автоматизира-
ниот информационен систем во областа на одбраната-
”Службен весник на РМ“, бр.16/93; 

- Уредба за критериумите и мерките за заштита на 
тајноста на податоците од значење за одбраната- 
„Службен весник на РМ”, бр.36/94; 

- Oдлукa за утврдување на научно- истражувачките 
организации, органите на хидрометеоролошка служба 
и другите стручни служби кои се должни да учествува-
ат во извршувањето на мерките и постапките за 
радиолошко- хемиско- биолошка заштита - “Службен 
весник на СРМ “, бр.18/85; 

- Oдлукa за утврдување на минимум средства за 
спроведување на мерките за заштита и спасување, ре-
зерви на храна и други средства неопходни на работни-
те луѓе и граѓаните во услови -”Службен весник на 
СРМ“, бр.50/87; 

- Одлука за овластување на министерството за од-
брана за преземање на недвижностите, опремата, ин-
вентарот и другите средства што досега ги користеше 
државата СФРЈ - односно на територијата на републи-
ката кои согласно член 134 од Законот за одбрана се 
државна сопственост на Република Македонија и за 
ставање на користење на истите на министерството за 
одбрана- “Службен весник на РМ“, бр.13/92; 

- Одлука за продажба на средства и опрема и дава-
ње под закуп на објекти и обработливо земјиште -
”Службен весник на РМ“, бр.68/03; 

 
2) Транспорт и врски 
 
- Одлука за висината на посебниот надоместок што 

се плаќа за друмските моторни возила - “Службен вес-
ник на СРМ“ бр.14/86. 

- Одлука за наплата на надоместок за користење на 
радиофреквенции по пат на обврзници-“Службен вес-
ник на РМ“ бр. 103/01 и 8/02; 

- Одлука за престанување на важењето на Одлуката 
за висината на надоместокот за техничките прегледи на 
радиостаниците, инсталациите и радиомерењата што 
ги врши Министерството за урбанизам, градежништво, 
сообраќај и екологија - “Службен весник на РМ” бр. 
14/02; 

3) Трговија и занаетчиство 
 
- Уредба за начинот, постапката на уписот и орга-

нот кај којшто се врши упис на претставништвата на 
странските трговски друштва во Република Македони-
ја - “Службен весник на РМ”бр.78/05; 

- Одлука за определување на дејностите што се вр-
шат во деловната просторија – “Службен весник на 
СРМ“ бр.23/89;  

- Одлука за доверување на правото за вршење на 
распределба на квоти за извоз на текстилни производи 
во САД - “Службен весник на РМ”бр.35/03; 

- Одлука за поблиските услови, начинот и роковите 
под кои можат да се склучуваат договори за компенза-
циони работи - “Службен весник на РМ”бр.70/94; 

- Одлука за овластување за распределба на контин-
генти за извоз на производи во САД - “Службен весник 
на РМ”бр.57/93; 

 
4) Заштита и унапредување на животната средина 
 
- Решение за овластување за вршење определени 

стручни работи за заштита и унапредување на живот-
ната средина и природата - “Службен весник на РМ” 
бр. 39/98.  

II. Престануваат да важат прописите донесени од 
функционерите кои раководеле со републичките секре-
таријати и со други самостојни републички органи на 
управата и со републички организации на СРМ, однос-
но функционерите кои раководеле со министерствата и 
другите органи на државната управа: 

 
1) Ветеринарство 
 
- Правилник за начинот и постапката за преземање 

мерки за спречување и отстранување на заразни боле-
сти - “Службен весник на СРМ“ бр.18/79; 

- Правилник за начинот и условите за вршење на 
дезинфекција, дезинсекција и дератизација - “ Службен 
весник на СРМ“ бр.45/76; 

- Правилник за содржината, формата и начинот на 
водење на евиденција за прометот на вакцини и серуми 
- “Службен весник на СРМ“ бр.31/74; 

- Правилник за работите што можат да ги вршат ве-
теринарните техничари и болничари - “Службен вес-
ник на СРМ“ бр.27/74; 

- Правилник за полагање на стручен испит за дип-
ломиран ветеринар и ветеринарен техничар - “Службен 
весник на СРМ“ бр.27/74; 

- Правилник за полагање на испит за ветеринарен 
болничар и ветеринарен хигиеничар - “Службен весник 
на СРМ“ бр.34/74; 

- Правилник за начинот на водење евиденција за 
издадените уверенија за здравствена состојба на жи-
вотните - “Службен весник на СРМ“ бр.24/81; 

- Правилник за условите што мора да ги исполнува-
ат просториите за откуп односно складирање на кожи и 
за евиденција на откупените кожи - “Службен весник 
на СРМ“ бр.13/79; 

- Правилник за условите што мора да ги исполнува-
ат објектите за нештетно отстранување на животински-
те мрши, за постапката за нивното отстранување и за 
начинот на вршењето на ветеринарно- хигиеничарската 
служба - “Службен весник на СРМ“ бр.5/79; 

- Правилник за уредување на кланиците и за вна-
трешно уредување на објектите за обработка, прерабо-
тка и складирање на месо, млеко, јајца и риба и за вр-
шење на ветеринарно- санитарна контрола во нив - 
“Службен весник на СРМ“ бр.13/81; 

- Правилник за условите што треба да ги исполнува 
квалитетниот приплоден и елитниот приплоден доби-
ток во поглед на производната и приплодна способност 
“Службен весник на СРМ“ бр.29/75; 
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- Правилник за начинот и постапката за вршење 
стручен надзор, одбирање и оценување на квалитетни-
от и елитниот приплоден добиток - “Службен весник 
на СРМ“ бр.29/75; 

- Правилник за начинот на испитување на машките 
приплодни грла на потомство (прогенотестирање) 
според единствен метод - “Службен весник на СРМ“ 
бр.29/75; 

- Упатство за начинот на водење на регистарот и 
обрасците на регистарот на производителите на квали-
тетен и елитен приплоден добиток - “Службен весник 
на СРМ“ бр.29/75; 

- Решение за овластување на ветеринарни организа-
ции на здружениот труд за вршење на лабараториско- 
дијагностичко испитување на материјал - “Службен 
весник на СРМ“ бр.11/78.  

 
2) Внатрешни работи  
 
- Правилник за посебната легитимација на работник 

на орган за внатрешни работи – „Службен весник на 
СРМ“ бр.44/74; 

 
3) Земјоделство, шумарство и водостопанство 
 
- Правилник за начинот на утврдување на продаж-

ната вредност на исечената дрвна маса и пресметување 
на средствата за регенерација на шумите - “Службен 
весник на СРМ“ бр.  42/74. 

- Упатство зa начинот на утврдување на намената 
на земјоделското земјиште - “Службен весник на СРМ“ 
бр. 6/87. 

- Упатство за начинот на водење на регистарот на 
производители на семе и регистарот на доработувачи 
на семе - “Службен весник на СРМ“ бр.16/75. 

- Одлука за основите и мерилата за формирање на 
висината на придонесите за водостопанство - “Служ-
бен весник на СРМ“ бр. 3/83, 1/86, 30/88, 33/88 и 19/90. 

 
4) Метрологија 
 
- Правилник за формата и изгледот на налепницата 

за означување на мерилата за кои прегледот не е задол-
жителен – “Службен весник на РМ” бр.19/96; 

- Правилник за метролошките карактеристики на 
примероците на референтните материјали за типот на 
рафинирано олово во блокот и легура на олово во бло-
кот за општа и посебна примена – “Службен весник на 
РМ” бр.31/93; 

- Правилник за метролошките карактеристики на 
примероците на референтните материјали за типот на 
цинкот во блокот и легура на цинк за лиење во блок – 
“Службен весник на РМ“ бр.40/92; 

- Правилник за метролошките карактеристики на 
примероците на референтните материјали за типот за 
бакарот и легури за бакар- “Службен весник на РМ” 
бр.24/92; 

- Правилник за метролошки услови за јонизирана 
комора со воздушни ѕидови - работни еталони – 
“Службен весник на РМ” бр.31/93; 

- Правилник за класификација и начин на користе-
ње на еталонските единици на апсорбована доза на 
протонски зрачења- “Службен весник на РМ” бр.45/94; 

- Правилник за начин на користење и класификаци-
ја на еталонските единици на апсорбована доза на јони-
зирачки зрацења- “Службен весник на РМ” бр.47/92; 

- Правилник за метролошки услови за термолуми-
нисцентни дозиметри- “Службен весник на РМ” 
бр.47/92; 

- Правилник за метролошки услови за феросулфат-
ни хемиски дозиметри - за работни еталони- “Службен 
весник на РМ” бр.80/94 ; 

- Правилник за метролошки услови за Гајгер - Ми-
лерое броила- “Службен весник на РМ“ бр.56/94;  

- Правилник за метролошки услови за пропоцио-
нални броила за работини еталони- “Службен весник 
на РМ” бр.76/94;  

- Правилник за метролошки услови за сцинтилацио-
ни детектори на алфа зрачење - “Службен весник на 
РМ“ бр.56/94. 

- Правилник за метролошки услови за секундарни 
еталони на електрични отпорности – „Службен весник 
на РМ“ бр.1/94  

- Правилник за метролошки услови за сцинтилацио-
ни детекроти - спектрометар со гама зрачење – „Служ-
бен весник на РМ“ бр.44/93  

- Правилник за метролошки услови за статисички 
броила на активна електрична енергија со класа на точ-
ност 1 и 2- „Службен весник на РМ“ бр.9/92  

- Правилник за начин за користење и класификаци-
ја на еталонските единици на флукс и густина на флукс 
на неутрони- „Службен весник на РМ“ бр.23/93  

- Правилник за метролошките услови за секундарни 
и работни притиснувачи- „Службен весник на РМ“ 
бр.11/93  

- Правилник за метролошките услови за машини за 
испитување на механички особини на материјалот- 
„Службен весник на РМ“ бр.8/95  

- Правилник за метролошки услови за силотермо-
метри – „Службен весник на РМ“ бр.54/94  

- Правилник за условите за формирање лаборато-
рии за преглед на силотермометри- „Службен весник 
на РМ“ бр.54/94  

- Правилник за метролошките услови за мерачите 
на влага кои работат на принцип мерење на губење на 
маса при сушење- „Службен весник на РМ“ бр.11/93  

- Правилник за метролошките услови за мерачите 
на влага за дрво- „Службен весник на РМ“ бр.11/93  

- Правилник кој се однесува на метролошките усло-
ви за ласерска интерферометрија за мерење на поме-
стот- „Службен весник на РМ“ бр.31/93  

- Правилник кој се однесува на метролошките усло-
ви за секундарни еталони за единица должина- „Служ-
бен весник на РМ“ бр.28/93  

- Правилник кој се однесува на метролошките усло-
ви за координатна мерна машина- „Службен весник на 
РМ“ бр.11/93; 

- Класификација на еталонски единици на апсорбо-
вана доза на протонски зрачења и мерење методи за 
преносни вредносни едници- “Службен весник на РМ” 
бр.2/94; 

- Класификација на еталонските единици за флукс и 
густина на флукса на неутрони и мерење методи за 
пренесување единици на флукса и густина на флукса 
на неутрони за југословенски (примарни) еталони на 
секундарни и работни еталони – “Службен весник на 
РМ” бр.3/93;  

 
5) Образование  
 
- Правилник за содржините, начинот и формите на 

организирање на стручното, педагошкото и психоло-
шкото усовршување и оспособување на наставниците 
во средното образование - “Службен весник на СРМ“ 
бр. 46/87; 

-  Правилник за бројот на учениците со пречки во 
психофизичкиот развој во паралелките во училиштата 
за средно образование - “Службен весник на СРМ“ бр. 
35/87. 
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6) Одбрана 
 
- Правилник за постапката и видот на документот 

за остварување на здравствена заштита на членовите на 
семејството чиј хранител е на задолжителна воена 
служба- “Службен весник на СРМ“ бр.18/77; 

- Правилник за критериумите за утврдување на тај-
ните податоци значајни за армијата на Република Ма-
кедонија кои мораат да се чуваат како тајна и мерките 
за нивна заштита -”Службен весник на РМ“, бр. 43/94. 

- Упатство за начинот и постапката за водење на 
евиденција на објектите за заштита „Службен весник 
на СРМ“ бр.33/89 

 
7) Премер и катастар на недвижности 
 
- Правилник за вршење на геодетски работи при 

постапка за експропријација во градежните региони и 
за реализација на урбанистичките решенија во градови-
те и населбите од градски карактер-“Службен весник 
на СРМ“ бр.24/75. 

 
8) Транспорт и врски 
 
- Правилник за начинот и постапката за отстапува-

ње на изградбата на инвестициони објекти - “Службен 
весник на СРМ”бр. 22/84; 

- Правилник за посебните стручни услови кои мора 
да ги исполнуваат радиооператорите за самостојно 
вршење на одредени работи во радиостаницата – 
„Службен весник на СРМ“ бр. 25/80); 

- Правилник за посебните здравствени услови кои 
мора да ги исполнуваат радио операторите на радио-
станиците- „Службен весник на СРМ“ бр.41/80; 

- Правилник за обрасците на дозволата за работа на 
радиостаница, одобрувањето за користење на рачни 
радиостаници и радиотелефони и овластувањето за 
самостојно вршење на одредени работи во радиостани-
цата “Службен весник на СРМ” бр. 25/80; 

- Правилник за користење на аматерски радиоста-
ници-“Службен весник на РМ“ 52/00; 

- Решение за утврдување на планот за намена на 
радио фреквенциските опсези на Република Македони-
ја (со Планот за намена)- “Службен весник на РМ” бр. 
62/97; 

- Одлука за воведување и висината на посебниот 
надомест за употреба на делниците од автопатот во РМ 
за возилата регистрирани во СФРЈ – „Службен весник 
на РМ“ бр. 43/91. 

 
9) Трговија и занаетчиство 
 
- Правилник за начинот и постапката за користење 

на средствата од надоместокот за поддршка на надво-
решната трговија -”Службен весник на РМ” бр. 12/00. 

- Наредба за определување на занаетчиските услуги 
што можат да се вршат од место во место – ”Службен 
весник на СРМ“ бр. 4/84; 

- Програма за обука на работниците за физичко 
обезбедување на објектите за заштита од пожари –” 
Службен весник на СРМ“ бр.7/87; 

- Методологија за статистичко следење и објавува-
ње на податоците за малото стопанство – ”Службен 
весник на СРМ“ бр. 24/84. 

 
10) Труд и социјална политика 
 
- Правилник за начинот на користење на повласти-

ците и за пресметување на надоместоците на искори-
стените повластици - “Службен весник на СРМ“ бр. 
22/77 и 32/83; 

- Упатство за начинот на водење на евиденција на 
членовите на семејството чиј хранител е на задолжи-
телна воена вежба - “Службен весник на СРМ“ бр. 
20/77; 

- Упатство за водење на евиденција на вработените 
работници co неполно работно време и за склучените 
договори за извршување на повремени или привремени 
работи – „Службен весник на СРМ“ бр.12/78; 

- Одлукa за преземање нa работниците, опремата, 
инвентарот и другите работи, архивата, документација-
та, средствата за работа и средствата на фондовите на 
самоуправните интересни заедници за вработување – 
„Службен весник на СРМ“ бр.59/91. 

 
Член 2 

I. Престануваат да се применуваат прописите доне-
сени од функционерите кои раководеле со сојузните 
органи на управата и другите сојузни организации на 
СФРЈ: 

 
1) Ветеринарство 
 
- Правилник за условите што треба да ги исполну-

ваат кланиците за колење на животни од увоз - “Служ-
бен лист на СФРЈ“ бр. 53/89; 

- Правилник за начинот на нештетно отстранување 
на животинските мрши и отпадоците од животинско 
потекло и за условите што мораат да ги исполнуваат 
објектите и опремата за собирање, нештетно отстрану-
вање и утврдување на причините за пцовисување и 
превозните средства за транспорт на животинските мр-
ши и отпадоците од животинско потекло - “Службен 
лист на СФРЈ“ бр. 53/89;  

- Правилник за мерките за сузбивање и искоренува-
ње на бруцелозата кај говедата, овците, козите и сви-
њите - “Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/89;  

- Правилник за мерките за сузбивање и искоренува-
ње на туберкулозата кај животните – “Службен лист на 
СФРЈ“ бр.  22/89 и 53/90;  

- Правилник за образецот на уверение за здравстве-
ната состојба на животните - “Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 39/88;  

- Правилник за начинот на дезинфекција на превоз-
ните средства со кои се превезуваат пратки на живот-
ни, производи, суровини и отпадоци од животинско 
потекло - “Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/89; 

- Правилник за начинот, постапката и мерките за 
сузбивање и искоренување на лигавката и шапот - 
“Службен лист на СФРЈ“ бр.5/70 и 32/70; 

- Правилник за лабораториските тестови и методи 
за условите што мораат да ги исполнуваат ветеринар-
ните организации на здружен труд што ги проверуваат 
резултатите од лабораториските испитувања во обла-
стите на дијагностиката на заразните болести кај жи-
вотните и на ветеринарско- санитарната исправност на 
суровините и производите од животинско потекло - 
“Службен лист на СФРЈ“ бр.37/88; 

- Правилник за условите под кои можат да се пу-
штат во промет и употребуваат за исхрана на животни-
те  добиточна храна и суровини за изработка на крмни 
смеси за исхрана на животни што содржат радиоактив-
ни материи над определените граници на активност - 
“Службен лист на СФРЈ“ бр.6/88; 

- Правилник за условите што мораат да ги исполну-
ваат станиците и пристаништата за натовар, претовар и 
истовар на пратки со животни - “Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 6/88; 

- Правилник за условите што мораат да ги исполну-
ваат објектите за сместување на животни и складовите 
за сместување на производи, суровини и отпадоци од 
животинско потекло на гранични премини - “Службен 
лист на СФРЈ“ бр.6/88;  
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- Правилник з условите и траењето на карантинот 
за увезените животни - “Службен лист на СФРЈ“ бр. 
6/88; 

- Правилник за начинот на натовар, претовар и 
истовар на пратки на животни и на производи, сурови-
ни и отпадоци од животинско потекло, за условите што 
мора да ги исполнува превозното средство, за хигиен-
ско техничките услови што мора да ги исполнува пра-
тката и за образецот на уверението за здравствената со-
стојба на пратката - “Службен лист на СФРЈ“ бр.69/90; 

- Правилник за доставување на извештаи за извр-
шувањето на Законот за заштита на животните од за-
разни болести што ја загрозуваат целата земја и на про-
писите донесени врз основа на тој закон, како и на из-
вештаи со податоци за појавата на заразни болести и за 
мерките преземени за нивното спречување и сузбивање 
- “Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/83; 

- Правилник за условите што мораат да ги исполну-
ваат организациите на здружен труд за вршење на 
дезинфекција, дезинсекција и дератизација - “Службен 
лист на СФРЈ“ бр.  22/88. 

 
2) Метрологија 
 
- Правилник за метролошките карактеристики на 

примероците од референтните материјали-референтни 
плочи за мерење на тврдина по Роквел – “Службен 
лист на СФРЈ“ бр. 21/86;  

- Правилник за метролошките карактеристики на 
примероците од референтните материјали за типот на 
железо– “Службен лист на СФРЈ“ бр.18/88;  

- Правилник за метролошките карактеристики на 
примероците од референтните материјали на типот на 
алуминиум и легура на алуминиум– “Службен лист на 
СФРЈ“ бр.48/86;  

- Правилник за метролошките карактеристики на 
примероците од референтните материјали-референтни 
течности за вискозиметри– “Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 85/87;  

- Правилник за метролошките карактеристики на 
примероците од референтните материјали-референтни 
плочки за мерење на тврдина по Бринел– “Службен 
лист на СФРЈ“ бр. 32/86; 

- Правилник за метролошките карактеристики на 
чисти гасови CO, CO2, CH4, H2, O2, N2 и Ar за при-
премање на референтни гасни мешавини– “Службен 
лист на СФРЈ“ бр.58/85;  

- Правилник за метролошките карактеристики на 
примероците од референтните материјали бензоева ки-
селина за мерачите на согорување на топлина– “Служ-
бен лист на СФРЈ“ бр. 58/85;  

- Правилник за метролошките карактеристики на 
примероците од референтните материјали-референтни 
еталони за изотопски мерачи на зафатнина на маса и 
влага – “Службен лист на СФРЈ“ бр.18/88;  

- Правилник за метролошките карактеристики на 
примероците од референтните материјали за типовите 
на железни руди – “Службен лист на СФРЈ“ бр.18/88; 

- Правилник за метролошките карактеристики на 
примероците од референтните материјали на типот на 
челикот – “Службен лист на СФРЈ“ бр.4/87; 

- Правилник за метролошките карактеристики на 
референтни материјали-референтни водени раствори за 
pH скала– “Службен лист на СФРЈ“ бр.28/89;  

- Правилник за метролошките карактеристики на 
примероците од референтните материјали-референтни 
раствори за електрична спроводливост– “Службен лист 
на СФРЈ“ бр.85/87;  

- Правилник за метролошките карактеристики на 
примероците од референтните материјали-референтни 
плочки за мерење на тврдина по Викерс – “Службен 
лист на СФРЈ“ бр.38/86;  

- Правилник за метролошките карактеристики на 
примероците на референтните материјали за типот за 
гумени смеси и гуми – “Службен лист на СФРЈ“ 
бр.76/90;  

- Правилник за начин на користење и класификации 
на еталонски единици на експозициони дози икс и гама 
- зрачење за потребна заштита од зрачење – “Службен 
лист на СФРЈ“ бр.42/88;  

- Правилник за начин на користење и класификации 
на еталонски единици на експозициони дози икс и гама 
- зрачење за потребна радиотерапија – “Службен лист 
на СФРЈ“ бр.42/88;  

- Правилник за метролошки услови за работни ета-
лони на експозициона доза на јонизирани зрачења во 
радио терапијата– “Службен лист на СФРЈ“ бр.22/91;  

- Правилник за метролошки услови за изотопски 
мерења на густина и влажност– “Службен лист на 
СФРЈ“ бр.54/85;  

- Правилник за метролошки услови за покажување 
максималната класа 1.0– “Службен лист на СФРЈ“ 
бр.56/89;  

- Правилник за метролошки услови за полупровод-
нички броила - спектрометри на гама зрачење– “Служ-
бен лист на СФРЈ“ бр.22/91;  

- Правилник за метролошки услови за работни ета-
лонски на електрична енергија– “Службен лист на 
СФРЈ“ бр.54/89;  

- Правилник за метролошки услови за работни ета-
лонски уреди за испитување на бр.оила за електрична 
енергија– “Службен лист на СФРЈ“ бр.54/89;  

- Правилник за начин на користење и класификаци-
ја на еталонски единици на активности за радиоактив-
ни извори - алфа емитер– “Службен лист на СФРЈ“ 
бр.44/87;  

- Правилник за начин на користење и класификаци-
ја на еталонски единици на активности за радиоактив-
ни извори - бета емитер – “Службен лист на СФРЈ“ 
бр.56/87;  

- Правилник за начин на користење и класификаци-
ја на еталонските единицни активности на радиоактив-
ни извори - гама емитер– “Службен лист на СФРЈ“ 
бр.44/87;  

- Правилник за услови за формирање на лабарато-
рија за преглед на работни еталони за време и фре-
кфенција– “Службен лист на СФРЈ“ бр.68/86; 

- Правилник за услови за формирање на лабарато-
рија за преглед на уклопни часовници – “Службен лист 
на СФРЈ“ бр.58/85;  

- Правилник за начин на користење и класификаци-
ја на еталонски единици за време и фрекфенција– 
“Службен лист на СФРЈ“ бр.58/85;  

- Правилник за метролошки услов за вклопни ча-
совници – “Службен лист на СФРЈ“ бр.3/85;  

- Правилник за метролошки услови за работни ета-
лонски единици за време и фрекфенција – “Службен 
лист на СФРЈ“ бр.31/87;  

- Правилник за метролошки услов за механички се-
кундомери – “Службен лист на СФРЈ“ бр.3/85; 

- Правилник за метролошки услови за часовници за 
паркирање на возила – “Службен лист на СФРЈ“ 
бр.5/85;  

- Правилник за услови за формирање на лабарато-
рија за преглед на часовници за паркирање на возила – 
“Службен лист на СФРЈ“ бр.10/87; 

- Правилник  за метролошките услови за уриноме-
три – “Службен лист на СФРЈ“ бр.5/85; 

- Правилник  за метролошките услови за работни 
еталони-ареометри – “Службен лист на СФРЈ“ 
бр.54/85; 

- Правилник  за метролошките услови за лактоден-
зиметри– “Службен лист на СФРЈ“ бр.50/86; 
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- Правилник за метролошките услови за вискозиме-
три со паѓачка куглица – “Службен лист на СФРЈ“ 
бр.22/91; 

- Правилник за условите за обр.азување на лабора-
торија за преглед на вискозиметри – “Службен лист на 
СФРЈ“ бр.38/86;  

- Правилник за метролошките услови за капиларни 
вискозиметри– “Службен лист на СФРЈ“ бр.54/91;  

- Правилник за метролошките услови за манометри, 
вакуумметри и мановакуумметри– “Службен лист на 
СФРЈ“ бр.30/86;  

- Правилник за метролошките услови за апарати за 
мерење на тврдина по Викерс ( од HV5 до HV100 ) – 
“Службен лист на СФРЈ“ бр.35/87;  

- Правилник за метролошките услови за апарати за 
мерење на тврдина по Бринел – “Службен лист на 
СФРЈ“ бр.35/87;  

- Правилник за метролошките услови за уреди со 
ваљци за проверка на сила на кочење по работ на трка-
лото кај возилата со моторен погон и приклучните во-
зила – “Службен лист на СФРЈ“ бр.31/87;  

- Правилник за метролошките услови за уреди кои 
задаваат сила– “Службен лист на СФРЈ“ бр.74/90;  

- Правилник за метролошките услови за динамоме-
три– “Службен лист на СФРЈ“ бр.74/90;  

- Правилник за метролошки услови за медицински 
електрични термометри за мерење на максимална тем-
пература на човечко тело – “Службен лист на СФРЈ“ 
бр.18/90;  

- Правилник за метролошки услови за медицински 
(хумани) термометри – “Службен лист на СФРЈ“ 
бр.25/85;  

- Правилник за метролошки услови за инкубатор-
ски термометри– “Службен лист на СФРЈ“ бр.3/85;  

- Правилник за условите за преглед и жигосување 
на хумани и ветеринарни термометри– “Службен лист 
на СФРЈ“ бр.66/81;  

- Правилник за условите за формирање лаборато-
рии за преглед на термопарови – “Службен лист на 
СФРЈ“ бр.25/85;  

- Правилник за условите за формирање лаборато-
рии за преглед на медицински електрични термометри 
за континуирано мерење на температура на човечко 
тело – “Службен лист на СФРЈ“ бр.20/90;  

- Правилник за метролошки услови за радијациски 
пирометри-работни еталони за единица температура во 
температурен опсег од 300 K до 2800 K – “Службен 
лист на СФРЈ“ бр.33/88;  

- Правилник за метролошки услови за стаклени тер-
мометри наполнети со течност – “Службен лист на 
СФРЈ“ бр.35/87;  

- Правилник за метролошки услови за стаклени жи-
вини термометри - секундарни и работни еталони за 
единица температура – “Службен лист на СФРЈ“ 
бр.25/85;  

- Правилник за метролошки услови за термопарови 
платина-родиум/платина-секундарни и работни етало-
ни за единица температура – “Службен лист на СФРЈ“ 
бр.25/85;  

- Правилник за условите за формирање лаборато-
рии за преглед на биметални термометри – “Службен 
лист на СФРЈ“ бр.73/90;  

- Правилник за метролошки услови за биметални 
термометри – “Службен лист на СФРЈ“ бр.73/90;  

- Правилник за метролошки услови за манометар-
ски термометар со показна направа и манометарски 
термометар со пишувачка направа – “Службен лист на 
СФРЈ“ бр.33/88;  

- Правилник за метролошки услови за медицински 
електрични термометри за континуирано мерење на 
температура на човечко тело – “Службен лист на 
СФРЈ“ бр.18/90;  

- Правилник за метролошки услови за оптички пи-
рометри-секундарни еталони за единица температура– 
“Службен лист на СФРЈ“ бр.13/87;  

- Правилник за метролошки услови за платински 
отпорни термометри-секундарни и работни еталони за 
единица температура – “Службен лист на СФРЈ“ 
бр.25/85;  

- Правилник за метролошки услови за оптички пи-
рометри со исчезнувачко влакно – “Службен лист на 
СФРЈ“ бр.44/87;  

- Правилник за метролошки услови за радијациски 
пирометри – “Службен лист на СФРЈ“ бр.10/87;  

- Правилник за метролошки услови за стаклени тер-
мометри наполнети со течност, за специјални намени – 
“Службен лист на СФРЈ“ бр.31/84;  

- Правилник за метролошки услови за термопарови 
– “Службен лист на СФРЈ“ бр.25/85;  

- Правилник за метролошки услови за ветеринарни 
термометри – “Службен лист на СФРЈ“ бр.31/86;  

- Правилник за условите за формирање лаборато-
рии за преглед на манометарски термометри – “Служ-
бен лист на СФРЈ“ бр.33/88;  

- Правилник за условите за формирање лаборато-
рии за преглед на медицински електрични термометри 
за мерење на максимална температура на човечко тело 
– “Службен лист на СФРЈ“ бр.20/90;  

- Правилник за условите за образување на лабора-
торија за преглед на бутирометри за млеко, сирење и 
павлака– “Службен лист на СФРЈ“ бр.7/86;  

- Правилник за метролошките услови за работни 
еталони-алкохолметри – “Службен лист на СФРЈ“ 
бр.54/85;  

- Правилник за метролошките услови за ебулиоско-
пи по Малиган – “Службен лист на СФРЈ“ бр.27/89;  

- Правилник за условите за образување на лабора-
торија за преглед на ебулиоскопи бр.22/91;  

- Правилник за метролошките услови за работни 
еталони-мерачи на влага за зрна од житарици и семки 
од маслодајни растенија – “Службен лист на СФРЈ“ 
бр.50/86;  

- Правилник за метролошките услови за ебулиоско-
пи по Салерон – “Службен лист на СФРЈ“ бр.27/89;  

- Правилник за метролошките услови за бутироме-
три – “Службен лист на СФРЈ“ бр.3/85;  

- Правилник за метролошки услови  за електроме-
ханички мерни претварачи за мерни маси – “Службен 
лист на СФРЈ“ бр.5/85;  

- Правилник за начинот на употреба и класифика-
ција на еталонските единици за маса – “Службен лист 
на СФРЈ“ бр.9/85;  

- Правилник за метролошки услови  за мерни маси - 
автоматски ваги на транспортна лента, класа на точ-
ност 1 и 2 – “Службен лист на СФРЈ“ бр.64/89;  

- Правилник за метролошки услови за еталон-спра-
ви за преглед на показните уреди на справите за мере-
ње на течни горива – “Службен лист на СФРЈ“ бр. 
19/86;  

- Правилник за метролошки услови за лабаратори-
ски мерила за гасови – “Службен лист на СФРЈ“ 
бр.71/88;  

- Правилник за метролошки услови за лабаратори-
ски мерила-бирети од стакло за течности – “Службен 
лист на СФРЈ“ бр.27/85;  
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- Правилник за метролошки услови за лабаратори-
ски мерила-пипети за мешање на крв за бр.оење на крв-
ни зрнца – “Службен лист на СФРЈ“ бр.28/85;  

- Правилник за метролошките услови за лабарато-
риски мерила-градуирани мерни цилиндри– “Службен 
лист на СФРЈ“ бр.27/85;  

- Правилник за метролошки услови за лабаратори-
ски мерила-градуирани мерни пипети – “Службен лист 
на СФРЈ“ бр.28/85;  

- Правилник за метролошки услови за лабаратори-
ски мерила-мерни тиквици од стакло, со една мерна 
црта – “Службен лист на СФРЈ“ бр.28/85;  

- Правилник за метролошки услови за лабаратори-
ски мерила-микропипети – “Службен лист на СФРЈ“ 
бр.27/85;  

- Правилник за метролошки услови за лабаратори-
ски мерила-пипета со една мерна црта – “Службен лист 
на СФРЈ“ бр.28/85;  

- Правилник за метролошки услови за лабаратори-
ски мерила-стаклени мерила на зафатнина од 5цм3 до 
500 цм3 (мл) за мерење на колонска вода и парфимери-
ски производи – “Службен лист на СФРЈ“ бр.28/85;  

- Правилник за метролошките услови за медицин-
ски инјекциски шприцеви “Службен лист на СФРЈ“ 
бр.27/85;  

- Правилник за метролошки услови за проточни ме-
рила на количина на пара со мерна дијафрагма – 
“Службен лист на СФРЈ“ бр.9/85;  

- Правилник за метролошки услови за проточни ме-
рила за количина на течност со мерна дијафрагма – 
“Службен лист на СФРЈ“ бр.27/85;  

- Правилник за метролошки услови за работни ета-
лони мерни садови-пипети – “Службен лист на СФРЈ“ 
бр.28/88;  

- Правилник за метролошки услови за работни ета-
лони -уреди за преглед на водомери – “Службен лист 
на СФРЈ“ бр.38/86; 

- Правилник за метролошки услови за сандаци, рам-
ки и слични мерила со цилиндричен облик за градежен 
материјал – “Службен лист на СФРЈ“ бр.5/85;  

- Правилник за метролошки услови за секундарни 
еталон единици за зафатнина на гас – “Службен лист 
на СФРЈ“ бр.37/87;  

- Правилник за метролошки услови за секундарни 
еталон мерни садови-тиквици – “Службен лист на 
СФРЈ“ бр.1/90;  

- Правилник за метролошки услови за секундарни 
еталони мерни садови-пипети – “Службен лист на 
СФРЈ“ бр.37/88;  

- Правилник за метролошки услови за уреди за ис-
питување на гасомери – “Службен лист на СФРЈ“ 
бр.18/88;  

- Правилник за метролошки услови за уреди за ис-
питување на коректори– “Службен лист на СФРЈ“ 
бр.18/88;  

- Правилник за метролошки услови за уреди за ис-
питување на проточни мерила на количина на флуид со 
мерна дијафрагма – “Службен лист на СФРЈ“ бр.35/87;  

- Правилник за  услови за формирање на лабарато-
рија за преглед на медицински инјектирачки шприцеви 
– “Службен лист на СФРЈ“ бр.27/85;  

- Правилник за формирање на лабараторија за прег-
лед на температурни компензатори на зафатнина на 
течни горива – “Службен лист на СФРЈ“ бр.54/90;  

- Правилник за условите за оформување на лабара-
торија за преглед на лабараториски мерила -стаклени 
мерила на зафатнина за мерење на колонска вода и 
парфимериски производи – “Службен лист на СФРЈ“ 
бр.27/85;  

- Правилник за метролошки услови за угостителски 
садови од стакло – “Службен лист на СФРЈ“ бр.31/84;  

- Правилник кој се однесува на метролшките усло-
ви за работни еталони - уреди за преглед на планпара-
лелни гранични мери – “Службен лист на СФРЈ“ 
бр.48/85;  

- Правилник кој се однесува на метролшките усло-
ви за нивелирани летви – “Службен лист на СФРЈ“ 
бр.13/88;  

- Правилник кој се однесува на метролшките усло-
ви за мерила на дебелина на тенки слоеви од магнетен 
тип – “Службен лист на СФРЈ“ бр.9/90;  

- Правилник кој се однесува на метролошките усло-
ви за работни еталони - уреди за преглед на мерила за 
ширина и надвишувања на патека – “Службен лист на 
СФРЈ“ бр.24/89;  

- Правилник кој се однесува на метролошките усло-
ви за работни еталони -пробни оптички леќи и клинови 
за преглед на факометри – “Службен лист на СФРЈ“ 
бр.24/89;  

- Правилник кој се однесува на метролшките усло-
ви за работни еталони -мерни ленири со класа на точ-
ност М, 0, 1и 2 – “Службен лист на СФРЈ“ бр.85/87;  

- Правилник кој се однесува на метролшките усло-
ви за работни еталони - еталон-уреди за преглед на 
автоматски мерила на ниво на течности – Службенлист 
на СФРЈ бр.28/87;  

- Правилник кој се однесува на метролшките усло-
ви за мерила на зазор – “Службен лист на СФРЈ“ 
бр.48/85;  

- Правилник кој се однесува на метролшките усло-
ви за мерни плочи од лиено железо – “Службен лист на 
СФРЈ“ бр.10/87;  

- Правилник кој се однесува на метролшките усло-
ви за механички часовници со вредносни поделки на 
скалата од 0,01 mm  и со мерен од од 100mm – “Служ-
бен лист на СФРЈ“ бр.11/90;  

- Правилник кој се однесува на базисни летви – 
“Службен лист на СФРЈ“ бр.2/88;  

- Правилник кој се однесува на метролшките усло-
ви за работни еталони -уреди за преглед на мерни ча-
совници – “Службен лист на СФРЈ“ бр.36/86;  

- Правилник кој се однесува на метролшките усло-
ви за плоснати порамнувачи – “Службен лист на 
СФРЈ“ бр.48/85;  

- Правилник кој се однесува на метролшките усло-
ви на граничните планпаралелни мерни должини – 
“Службен лист на СФРЈ“ бр.72/90;  

- Правилник кој се однесува на  условите  за микро-
метри за надворешно мерење , мерен опсег до 500mm– 
“Службен лист на СФРЈ“ бр.54/85;  

- Правилник кој се однесува на метролшките усло-
ви за работни еталони за рапавост – “Службен лист на 
СФРЈ“ бр.52/86;  

- Правилник кој се однесува на метролшките усло-
ви за работни еталони - контролни мерни ленири – 
“Службен лист на СФРЈ“ бр.56/87;  

- Правилник кој се однесува на метролшките усло-
ви за мерни плочи од  природно тврд камен – “Служ-
бен лист на СФРЈ“ бр.10/87;  

- Правилник кој се однесува на метролшките усло-
ви за мерилата на дебелина на тенки слоеви кои рабо-
тат на принципот на вртложни струи – “Службен лист 
на СФРЈ“ бр.9/90;  

- Правилник кој се однесува на метролшките усло-
ви зa механички мерни часовници со подвижна мерна 
пипалка со поделки на скалата од 0,01mm или 0,02mm 
– “Службен лист на СФРЈ“ бр.14/91;  
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- Правилник кој се однесува на метролшките усло-
ви за ножести порамнувала – “Службен лист на СФРЈ“ 
бр.31/87;  

- Правилник кој се однесува на метролшките усло-
ви за работен еталон - прстен и работен еталон-ваљак – 
“Службен лист на СФРЈ“ бр.5/85;  

- Правилник кој се однесува на метролшките усло-
ви за подвижни мерила на должина со мерен опсег до 
2000mm, за вредност на поделците 0,1mm  и 0,005mm – 
“Службен лист на СФРЈ“ бр.1/85;  

- Правилник  кој се однесува на метролошките ус-
лови за работни еталони на дебелина на тенки  слоеви 
за преглед  на мерила за дебелина на тенки слоеви од 
магнетен тип – “Службен лист на СФРЈ“ бр.9/90;  

- Правилник кој се однесува на метролшките усло-
ви за работни еталони - на дебелина на тенки слоеви за 
преглед на мерила за дебелина  на тенки слоеви кои 
работат на принцип на вртежни струи – “Службен лист 
на СФРЈ“ бр.9/90;  

- Правилник кој се однесува на метролшките усло-
ви  за работни еталони за површина – “Службен лист 
на СФРЈ“ бр.26/85;  

- Правилник кој се однесува на создавање на лабо-
раторија за преглед на електрични светилки со усвите-
но волфрамово влакно - работен еталон за единица 
светлосна јачина – “Службен лист на СФРЈ“ бр.26/85;  

- Правилник  кој се однесува  на метролошките ус-
лови  за фотометриските светилки   со усвитено вол-
фрамово влакно - секундарни и работни еталони за 
единица светлосен флукс – “Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 8/86;  

- Правилник кој се однесува на метролошките усло-
ви за работни еталони за единица луминација – “Служ-
бен лист на СФРЈ“ бр.18/90;  

- Правилник кој се однесува на условите за создава-
ње лабораторија за преглед на фотоmетриски светилки 
со усвитено волфрамово влакно - мерила за светлосни-
от флукс – “Службен лист на СФРЈ“ бр.72/87;  

- Правилник кој се однесува на метролошките усло-
ви за фотометриските светилки со усвитено волфрамо-
во влакно - мерила за светлосен флукс – “Службен 
лист на СФРЈ“ бр.8/86;  

- Правилник кој се однесува на метролошките усло-
ви за фотометриските дсветилки со усвитено волфра-
мово влакно - секундарни и работни еталони за едини-
ца светлосна јачина – “Службен лист на СФРЈ“ бр. 
18/87;  

- Правилник кој се однесува на создавање на лабо-
раторија за преглед на мерила за должина и агол – 
“Службен лист на СФРЈ“ бр.66/84;  

- Правилник кој се однесува на метролошките усло-
ви за синусни ленири – “Службен лист на СФРЈ“ 
бр.31/86;  

- Правилник кој се однесува на метролошките усло-
ви за работни еталони лимбови – “Службен лист на 
СФРЈ“ бр.21/86; 

- Правилник кој се однесува на метролошките усло-
ви за секундарни  еталони за единица агол  во рамнина 
– “Службен лист на СФРЈ“ бр.52/86;  

- Правилник кој се однесува на метролошките усло-
ви за работни еталони за единица агол во рамнина - оп-
тичка призма и оптички полигони – “Службен лист на 
СФРЈ“ бр.36/86;  

- Правилник  кој се однесува на метролошките ус-
лови за аголници 90 степени, номинална должина до 
1500 mm – “Службен лист на СФРЈ“ бр.5/85;  

- Правилник  кој се однесува на метролошките ус-
лови за поделбените глави и маси – “Службен лист на 
СФРЈ“ бр.9/90;  

- Правилник кој се однесува на метролошките усло-
ви за надолжни  и оквирни либели – “Службен лист на 
СФРЈ“ бр.24/89;  

- Правилник  кој се однесува на метролошките ус-
лови за гониометри – “Службен лист на СФРЈ“ 
бр.33/86;  

- Правилник  кој се однесува на метролошките ус-
лови за центрични либели – “Службен лист на СФРЈ“ 
бр.11/89;  

- Правилник  кој се однесува на метролошките ус-
лови за аутокалиматори – “Службен лист на СФРЈ“ 
бр.33/86;  

- Правилник  кој се однесува на метролошките ус-
лови за агломери – “Службен лист на СФРЈ“ бр.61/94;  

- Правилник  кој се однесува на начинот на приме-
ната и класификацијата на еталоните за единица агол 
во рамнина – “Службен лист на СФРЈ“ бр.5/85; 

- Правилник за услови за обр.азование на лабарато-
рија за преглед на дигитален волтметар за еднонасочна  
струја - “Службен лист на СФРЈ“ бр.8/86;  

- Правилник за услови за обр.азование за лабарато-
рија за преглед на работни еталонски единици на маг-
нетен флукс и мерилата на магнетниот флукс- “Служ-
бен лист на СФРЈ“ бр.11/86;  

- Правилник за услови за обр.азование на лабарато-
рија за преглед на работни еталонски единици на маг-
нетни индукци и мерила на магнетни индукци- “Служ-
бен лист на СФРЈ“ бр.8/86;  

- Правилник за услови за обр.азование на лабарато-
рија за преглед на работни еталони и мерила за еле-
ктрични величини - “Службен лист на СФРЈ“ бр.32/89;  

- Правилник за начин на користење и класификации 
на еталонски единици на магнетно поле - “Службен 
лист на СФРЈ“ бр.67/86;  

- Правилник за начин на користење и класификации 
на еталонски единици на магнетна индукција - “Служ-
бен лист на СФРЈ“ бр.54/85;  

- Правилник за начин на користење и класификации 
на еталонски единици на магнетна индукција во опсег 
на мерење од 5 pT до 50 mT - “Службен лист на СФРЈ“ 
бр.18/87;  

- Правилник за начин на користење и класификации 
на еталонски единици на магнетен флукс - “Службен 
лист на СФРЈ“ бр.54/85;  

- Правилник за начин на користење и класификации 
на еталонски единици на електромоторна сила - 
“Службен лист на СФРЈ“ бр.20/85;  

- Правилник за начин на користење и класификации 
на еталонски единици на електрицни капацитивности - 
“Службен лист на СФРЈ“ бр.56/88;  

- Правилник за начин на користење и класификации 
на еталонски единици на електрична мочност - “Служ-
бен лист на СФРЈ“ бр.32/89;  

- Правилник за метролошки услови за мостови за 
мерење на електрични капацитивности - “Службен 
лист на СФРЈ“ бр.4/89;  

- Правилник за метролошки услови за секундарни и 
работни еталонски единици на магнетна индукција во 
опсег  на мерење од 0.01T до 2 T - “Службен лист на 
СФРЈ“ бр.35/86;  

- Правилник за метролошки услови за секундарни и 
работни еталонски единици на магнетен флукс - 
“Службен лист на СФРЈ“ бр.11/86;  
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- Правилник за метролошки услови за секундарeн 
еталон на електричен напон - “Службен лист на СФРЈ“ 
бр.19/86  

- Правилник за метролошки услови за работни ета-
лон - мостови  на еднонасочна струја за мерење отпор-
ности - “Службен лист на СФРЈ“ бр.3/85;  

- Правилник за метролошки услови за работни ета-
лони - ќелија - “Службен лист на СФРЈ“ бр.5/85;  

- Правилник за метролошки услови за мостови за 
мерење на електрични капацитивности - работни ета-
лонски единици на електрични капацитивности - 
“Службен лист на СФРЈ“ бр.4/89;  

- Правилник за метролошки услови за мерила на 
магнетна индукција во опсег на мерење од 0.01 Т до 2 
Т - “Службен лист на СФРЈ“ бр.35/86;  

- Правилник за метролошки услови за мерила на 
магнетен флукс - “Службен лист на СФРЈ“ бр.35/86;  

- Правилник за метролошки услови за мерила на 
магнетна индукција во обсег на мерење од 5 pT до 50 
mT - “Службен лист на СФРЈ“ бр.31/87;  

- Правилник за метролошки услови  за мерење на  
електрични капацитивности - “Службен лист на СФРЈ“ 
бр.4/89;  

- Правилник за метролошки услови за инструменти 
за мерење на отпорност на заземјување чија работа се 
базира на метод на компензација - “Службен лист на 
СФРЈ“ бр.59/82;  

- Правилник за метролошки услови за инструменти 
за мерење на отпорност на чвор - “Службен лист на 
СФРЈ“ бр.31/84;  

- Правилник за метролошки услови за еталонски - 
потенциометар на еднонасочна струја - “Службен лист 
на СФРЈ“ бр.28/85;  

- Правилник за метролошки услови за декади на  
отпорности - “Службен лист на СФРЈ“ бр.56/87;  

- Правилник за начин на користење и класификации 
на еталонски единици на електрична моќност и уреди 
за мерење на фактор за моќност во фрекфентен опсег 
од 45 Hz до 65 Hz - “Службен лист на СФРЈ“ бр.73/90;  

- Правилник за метролошки услови за работни ета-
лонски отпорности на еднонасочна струја - “Службен 
лист на СФРЈ“ бр.66/84; 

- Правилник за метролошки услови за секундарни 
еталони и работни еталони  единици на магнетно поле 
во опсег на зачестеност од 0.01 MHz до 30 MHz - 
“Службен лист на СФРЈ“ бр.13/87. 

 
3) Транспорт и врски  
 
- Правилник за работа на радиостаниците -„Служ-

бен лист на СФРЈ“ бр.17/78; 
- Правилник за техничките карактеристики на рач-

ните радио-станици - „Службен лист на СФРЈ“ бр. 
33/78;  

- Правилник за техничко експлоатационите услови 
при кои можат да се употребуваат радиодифузни ста-
ници за амплитудно модулирани радиотелеграфски 
емисии со еден страничен појас - ”Службен лист на 
СФРЈ” бр.70/81; 

- Правилник за техничко експлоатационите услови 
на радио-дифузните станици за фреквенциски модули-
раните емисии -”Службен лист на СФРЈ” бр. 57/75; 

- Правилник за образецот за дозвола за радио-ста-
ница -”Службен лист на СФРЈ” бр.72/90; 

- Правилник за техничките и експлоатационите ус-
лови при кои можат да се употребуваат радиодифузни 
станици во подрачјето на хектометарските таласи -
„Службен лист на СФРЈ“ бр. 6/83; 

- Правилник за поделба и користење на фреквенци-
ите од 30 до 470 МHz -„Службен лист на СФРЈ “ бр. 
26/69; 

- Правилник за техничките мерки за изградба, по-
ставување и одржување на антенски постројки -„Служ-
бен лист на СФРЈ “ бр.1/69; 

- Правилник за големината на заштитната зона во 
близина на одредени радио-станици -„Службен лист на 
СФРЈ“ бр.72/90; 

- Правилник за начинот и условите за пријавување 
на радио-станици и за начинот и условите при кои 
странци можат да внесуваат, користат, изнесуваат и 
пренесуваат одредени радио-станици преку територија-
та на СФРЈ - „Службен лист на СФРЈ“ бр.70/86 и 16/88; 

- Правилник за техничките и експлоатационите ус-
лови под кои можат да се користат радиодифузни пре-
творачи за фреквенциски модулирани емисии - „Служ-
бен лист на СФРЈ“ бр.30/78; 

- Правилник за техничко експлоатациските услови 
на радиостаниците за едносмерен повик - ”Службен 
лист на СФРЈ“ бр. 9/75; 

- Правилник за техничкиот преглед на радиостани-
ците - ”Службен лист на СФРЈ” бр. 49/77; 

- Правилник за слободните насоки за влез и излез 
на радиорелејните врски во градовите и населбите од 
градски карактер -”Службен лист на СФРЈ” бр.72/90; 

- Правилник за радиостаниците со далечинско 
управување за моделите и техничките услови за нивна 
употреба -”Службен лист на СФРЈ” бр. 25/80; 

- Правилник за техничките карактеристики на пре-
носните џебни радио-станици - ”Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 44/83; 

- Правилник за техничките и експлоатационите ус-
лови врз основа на кои можат да се користат безжични 
микрофони “Службен лист на СФРЈ “ бр.44/78; 

- Правилник за отстранување на пречките во фре-
квентно модулираните радио-дифузни емисии “Служ-
бен лист на СФРЈ“ бр.52/73; 

- Правилник за техничките нормативи за одржува-
ње на антенски столбови - ”Службен лист на СФРЈ “ 
бр.65/84; 

- Правилник за податоците и документацијата кои 
се поднесуваат кон барањето за добивање дозвола за 
радиостаница -”Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/91 и 
44/91; 

- Правилник за основите за составување на знакови 
за идентификација на радио-станиците - ”Службен 
лист на СФРЈ” бр. 52/75; 

- Правилник за техничко експлоатационите услови 
при кои можат да се употребуваат радио-станици во 
заеднички радио-врски на подрачјето на општината -
”Службен лист на СФРЈ“ бр. 23/77; 

- Правилник за техничко експлоатациските услови 
кон кои можат да се употребуваат радиостаници за 
амплитудно модулирање на радиотелефонски емисии 
со еден бочен појас - ”Службен лист на СФРЈ“ бр. 
14/80; 

- Правилник за отстранување на пречки од ампли-
тудно модулираните радиодифузни емисии –  “Служ-
бен лист на СФРЈ ” бр.12/73; 
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- Наредба за задолжително атестирање на произво-
дите кои предизвикуваат радиофреквенциски пречки -
„Службен лист на СФРЈ“ бр. 13/79; 

- Одлука за надоместокот за користење на подато-
ците од областа на радио-врските –”Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 17/91; 

- Одлука за надоместокот за испитувања и мерења 
во областа на радиоврските -„Службен лист на СФРЈ “ 
бр.72/90; 

 
4) Труд и социјална политика 
 
- Правилник хигиенските и техничките заштитни 

мерки при нуркачките работи – “Службен лист на 
ФНРЈ“ бр.36/58; 

- Правилник за техничките услови при изградба и 
реконструкција на пекарници – „Службен лист на 
ФНРЈ“ бр.42/60; 

- Правилник за хигиенските и техничките заштитни 
мерки при работењето во графичките претпријатија – 
„Службен лист на ФНРЈ“ бр.7/55; 

- Општ правилник за хигиенски и технички заштит-
ни мерки при работењето – „Службен лист на  ФНРЈ“ 
бр.16/47 и 36/50; 

- Правилник за техничко-технолошките услови при 
изградба и реконструкција на мелници – „Службен 
лист на ФНРЈ“ бр.42/60 и 13/98; 

- Правилник за техничките мерки против опасноста 
од електрична струја во работните проистории и рабо-
тилишта – „Службен лист на ФНРЈ“ бр.107/47; 

- Правилник за хигиенските и техничките заштитни 
мерки при работа во каменоломи и тулани и при 
вадење на глина, песок и чакал – „Службен лист на 
ФНРЈ“ бр. 69/48; 

- Правилник за хемиски и технички заштитни мер-
ки при работењето во фабриките за стакло(стакларии) 
– „Службен лист на ФНРЈ“ бр.14/48; 

- Правилник за изградба на постројки за запаливите 
течности и за складирање и преточување на запаливите 
течности – „Службен лист на СФРЈ“ бр.20/71; 

- Правилник за техничките нормативи за леарска 
индустрија – „Службен лист на СФРЈ“ бр.14/79; 

- Правилник за начинот на превоз на опасни мате-
рии во друмскиот сообраќај – „Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 82/90; 

- Правилник за техничките нормативи за ски-ли-
фтовите – „Службен лист на СФРЈ“ бр.2/85; 

- Правилник зa техничките нормативи за висечките 
скелиња на електричен погон – „Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 19/86; 

- Правилник за заштита при работа при изработка 
на експлозиви и барут и при манипулирање со нив  - 
„Службен лист на СФРЈ“ бр.55/69; 

- Правилник за стручното оспособување на возачи-
те на моторни возила со кои се превезуваат опасни ма-
теријали и на други лица кои учествуваат во превозот 
на тие материјали – „Службен лист на СФРЈ“ бр.17/91; 

- Правилник за техничките мерки за погон и одржу-
вање на електроенергетски постројки – „Службен лист 
на СФРЈ“ бр.19/68; 

- Правилник за посебните здравствени услуги и за 
постапката за нивното утврдување кај работниците 
што учествуваат во вршењето на железничкиот сообра-
ќај – „Службен лист на СФРЈ“ бр.25/67; 

- Правилник за техничите нормативи за фасадни 
лифтови на електричен погон – „Службен лист на 
СФРЈ“ бр.19/86; 

- Правилник за техничките прописи за изградба на 
постројки за течен нафтен гас – „Службен лист на 
СФРЈ“ бр.24/71; 

- Правилник за посебните мерки и нормативи за за-
штита при работа при преработка и обработка на кожа, 
крзно и отпадоци од кожа – „Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 28/65; 

- Правилник за техничките нормативи за лифтови 
на електричен погон за вертикален превоз на лица и то-
вар – „Службен лист на СФРЈ“ бр.16/86. 

                                                                                 
Член 3 

I. Престануваат да се применуваат узанси и други 
правила на обичајното право: 

 
1) Транспорт и врски 
 
- Посебните узанси за градењето - “Службен лист 

на СФРЈ”бр.18/77. 
 
2) Трговија и занаетчиство 
 
- Општи узанси за прометот на стоки – „Службен 

лист на ФНРЈ“ бр.15/54; 
- Посебни узанси во прометот на стоки на мало -

”Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/78;  
- Посебни узанси за одделни видови и класи на ту-

тун – „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 38/56 и 19/57;  
- Посебни узанси за трговија со компири – „Служ-

бен лист на ФНРЈ“ бр. 25/60.;  
- Посебни узанси за трговија со грав – „Службен 

лист на ФНРЈ“ бр. 25/60;  
- Посебни узанси за трговија со ориз – „Службен 

лист на ФНРЈ“ бр. 25/60; 
- Посебни узанси за трговија со оризова арпа – 

„Службен лист на ФНРЈ“  бр. 25/60;  
- Посебни узанси за трговија со зеленчук – „Служ-

бен лист на ФНРЈ“ бр. 25/60; 
- Посебни узанси з трговија со жито – „Службен 

лист на ФНРЈ“ бр. 29/60; 
- Посебни узанси за промет со книги  - “Службен 

лист на СФРЈ“ бр.19/84;  
- Посебни узанси за промет на блокови и плочи од 

камен, мермер и гранит - “Службен лист на СФРЈ“ бр. 
9/67;  

- Посебни узанси во угостителството - “Службен 
лист на СФРЈ“ бр. 69/83 и 18/84. 

- Пристанишни узанси – „Службен лист на ФНРЈ“ 
бр. 2/51. 

 
Член 4 

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

  
Бр.19-1327/1                       Претседател на Владата 

4 март 2008 година                на Република Македонија, 
    Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
543. 

Врз основа на член 5 став 2 и 6 од Законот за превоз 
во патниот сообраќај („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 68/04 и 127/06), министерот за транс-
порт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПО-
СЕБНИТЕ ТЕХНИЧКО-ЕКСПЛОАТАЦИОНИ УС-
ЛОВИ ЗА ВОЗИЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ОДДЕЛ-
НИ ВИДОВИ НА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБ-
РАЌАЈ И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
ПОТВРДАТА ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПОСЕБ-
НИТЕ ТЕХНИЧКО-ЕКСПЛОАТАЦИОНИ УСЛОВИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за посебните техничко-експлоата-
циони услови за возилата за вршење на одделни видо-
ви на превоз во патниот сообраќај и за формата и содр-
жината на потврдата за исполнување на посебните тех-
ничко-експлоатациони услови („Службен весник на 
РМ“ бр. 87/07) во членот 29 зборовите: „1 јануари 2009 
година“ се заменуваат со зборовите: „1 јануари 2010 
година“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 02-3508/3 

10 март 2008 година                               Министер, 
          Скопје                           Миле Јанакиески, с.р. 

___________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

544. 
Министерството за образование и наука ја огласува 

за ништовна Одлуката на министерот за образование и 
наука број 09-9808/2 од 07.12.2007 година за признава-
ње на високообразовната квалификација стекната во 
странство број 006016, рег. број 004107 издадена на 
02.06.2002 година од Медицинскиот универзитет во 
Софија, Република Бугарија, на лицето Ибраими Мусе-
лим Аднан од Скопје, ул. “Беаскуле“ бр. 11-б. 

 
                                      Министер,  

Сулејман Рушити, с.р. 

          Бр. 19-472/1                        Заменик на претседателот 
29 јануари 2008 година                                  на Владата на Република 
           Скопје                            Македонија, 
                                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

545. 
Врз основа на член 68 од Законот за Народната бан-

ка на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 
61/05 и 129/06), член 184 од Законот за банките 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
67/07) и точка 12 од Правилникот за определување на 
составот на Комисија за одлучување по прекршок и 
Комисија за посредување, Комисијата за одлучување 
по прекршок на Народната банка на Република Маке-
донија, по претходно одобрение од гувернерот на На-
родната банка на Република Македонија, донесе  

 
Д Е Л О В Н И К 

ЗА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ 
ПО ПРЕКРШОК 

 
I. Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој деловник се уредува начинот на работа и 
постапувањето на Комисијата за одлучување по прекр-
шок (во натамошниот текст: Прекршочна комисија) во 
Народната банка на Република Македонија (во ната-
мошниот текст: Народна банка). 

 
Член 2 

Прекршочната комисијата во својата работа го ко-
ристи печатот на Народна банка.   

Член 3 
Прекршочната комисијата води прекршочна постап-

ка и изрекува прекршочни санкции во случаите утврде-
ни со Законот за банките и Законот за прекршоците.  

  
Член 4 

Прекршочната комисијата при водењето на прекр-
шочната постапка ги применува одредбите на  Законот 
за прекршоците и Законот за банките, а за она што не е 
регулирано со овие закони соодветно се применува За-
конот за општата управна постапка. 

Прекршочната комисијата, при изрекувањето на 
прекршочните санкции, ги применува одредбите од За-
конот за прекршоци и Законот за банките. 

 
Член 5 

Прекршочната комисијата работи и одлучува на 
седница врз основа на доставените докази, почитувајќи 
ги принципите на непристрасност и објективност. 

              
Член 6 

Прекршочната комисијата обезбедува законито, 
навремено, ефикасно и во разумен рок извршување на 
работите од својата надлежност. 

 
Член 7 

Членовите на Прекршочната комисија, во вршење-
то на својата должност, со податоците, предметите и 
материјалите постапуваат на начин што обезбедуваат 
доверливост на податоците и тоа преку нивно чување и 
недозволување на неовластени лица да имаат пристап 
до податоците, предметите и материјалите. 

Печатот, предметите, и службените материјали се 
чуваат заклучени. 

 
II. Поведување на прекршочна постапка 

  
Член  8 

Прекршочната комисијата поведува прекршочна 
постапка по службена должност, по барање на гуверне-
рот и оштетениот.  

Кога постапката се поведува по барање на гуверне-
рот и оштетениот, барањето до Прекршочната комиси-
јата се доставува преку Архивата на Народна банка. 

Приемот на барање, поднесоци и други списи се 
врши во текот на целото работно време. 

Член 9 
Барањето за поведување на прекршочна постапка 

содржи: 
1. Основни податоци за идентитетот на сторителот 

(име и презиме, прекар, единствен број на граѓанинот, 
место и датум на раѓање, место на живеење, улица и 
број, адреса на привременото престојувалиште, зани-
мање, државјанство, ако физичкото лице е странец број 
на патната исправа, а за правното лице назив и седиште 
на обвинетото правно лице, сметка, даночен број и де-
понент банка, а за одговорното лице во правното лице 
и функцијата што ја врши во тоа правно лице); 

2. Фактички опис на прекршокот од кој произлегу-
ваат правните обележја на прекршокот, време и место 
на извршувањето на прекршокот и други околности по-
требни за што поблиску да се определи прекршокот; 

3. Правна квалификација на прекршокот што треба 
да се примени; 

4. Доказите што треба да се изведат; и 
5. Потпис на подносителот на барањето. 
Доколку барањето за поведување прекршочна по-

стапка е доставено од оштетениот, не мора да содржи 
правна квалификација на прекршокот. 

 
III. Подготвителна седница 

 
Член 10 

Техничкиот секретар на Прекршочната комисијаго 
прима и го заведува барањето од член 8 од овој Делов-
ник во соодветен регистар, образува предмет и го пре-
дава на претседателот на Прекршочната комисија. 

Претседателот на Прекршочната комисија опреде-
лува известител од редот на членовите на Прекршочна-
та комисија кој го  разгледува барањето (во натамош-
ниот текст: известител), проверува дали се исполнети 
условите за поведување прекршочна постапка како и 
дали е спроведена постапка за порамнување или посре-
дување од страна на овластената Дирекција односно 
Комисија. Доколку не е спроведена постапка на порам-
нување или посредување, Прекршочната комисијат мо-
же да го врати барањето до подносителот на барањето.  

Известителот од став 2 на  овој член во рок од 8 де-
на подготвува извештај за условите за поведување на 
прекршочна постапка. 

Извештајот и барањето ги доставува до техничкиот 
секретар заради нивно доставување на членовите на 
Прекршочната комисија.  

Претседателот на Комисијата закажува седница во 
рок од 3 дена од приемот на извештајот од известителот.   

Прекршочната комисија  се состанува заради утвр-
дување на постоење услови за поведување прекршочна 
постапка.  

Ако барањето не ги содржи сите податоци, од член 
9 на овој Деловник, Прекршочната комисија го повику-
ва подносителот на барањето да го дополни истото во 
рок од 8 дена.  

Доколку недостатоците не бидат отстранети во 
одредениот рок, се смета дека подносителот се откажал 
од барањето и Прекршочната комисијата го отфрла ба-
рањето со решение. 

   
Член 11 

Прекршочната комисија со решение го отфрла ба-
рањето, покрај во случаите од член 10 од овој Делов-
ник, и кога не постојат услови за поведување на прекр-
шочната постапка и го доставува до подносителот на 
барањето. 

Не постојат услови за поведување на прекршочната 
постапка кога: 

- дејствието опишано во барањето не е прекршок; 
- постојат основи што ја исклучуваат одговорноста 

за прекршокот; 
- настапила застареност за поведување на прекр-

шочната постапка; 



Стр. 18 - Бр. 34 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 13 март 2008 
 

- барањето го поднел неовластен подносител, од-
носно лице; 

- постојат други законски причини поради кои пре-
кршочната постапка не може да се поведе; и 

- барањето не е поткрепено со докази за сторен пре-
кршок;  

     
IV. Седница на Прекршочната комисија 

 
Член 12 

Ако Прекршочната комисијата не го отфрли бара-
њето, како и во случаите на поведување прекршочна 
постапка по службена должност, примерок од барање-
то за поведување прекршочна постапка се доставува до 
сторителот на прекршокот заради доставување одговор 
во рок од три дена од денот на приемот на барањето. 

По истекот на овој рок, без оглед дали сторителот 
поднел одговор, претседателот на Прекршочната коми-
сија закажува седница и техничкиот секретар, најдоцна 
5 дена пред одржувањето на седницата, писмено ги из-
вестува членовите на Прекршочната комисија за денот 
и часот на одржување на  седницата за разгледување и 
одлучување по барањето. 

По исклучок, претседателот може да определи сед-
ницата да се одржи и во пократок рок. 

 
Член 13 

Работата на Прекршочната комисија  е итна. 
Известителот од член 10 на овој Деловник на сед-

ницата го образложува барањето. 
Прекршочната комисија работи и одлучува врз 

основа на доставените докази, почитувајќи ги принци-
пите на непристрасност и објективност. 

Прекршочната комисија не е врзана за предлозите и 
оцената во однос на правната квалификација на прекр-
шокот. 

  
Член 14 

Прекршочната комисија работи во полн состав од 3 
члена, и тоа двајца постојани членови и еден промен-
лив член, во зависност од тоа со кој закон е утврден 
прекршокот.              

Во текот на седницата, членовите го разгледуваат 
барањето за поведување прекршочна постапка и се из-
ведуваат доказите приложени кон него. Доколку во те-
кот на седницата се јави потреба од изведување нови 
докази, Прекршочната комисија определува рок за до-
бивање на доказите, а седницата ја одложува.  

На седницата, членовите на Прекршочната комиси-
ја ги изнесуваат мислењата и фактите што се од инте-
рес за одлучување по предметот. 

Прекршочната комисија одлуките ги носи со мно-
зинство од вкупниот број на членови. 

   
Член 15 

За текот на седницата се води Записник. 
Записникот содржи време на одржување на седни-

цата, име на присутните членови и донесената Одлука. 
Записникот го потпишуваат присутните членови на 
Прекршочната комисија. 

За гласањето на Одлуката се води посебен Запис-
ник. Членот што гласал против може да има издвоено 
мислење и тоа треба писмено да го образложи. Издвое-
ното мислење се приложува кон Записникот.  

Во текот на советувањето, поради оправдани при-
чини, може да се заклучи да се одложи донесувањето 
на Одлуката. 

Записникот за гласање го потпишуваат  присутните 
членови и техничкиот секретар. 

      
V. Одлука за прекршок 

 
Член 16 

Одлуката за прекршок (во понатамошниот текст: 
Одлука) се заснова на изведените докази и на фактите 
утврдени во постапката. 

Одлуката за прекршок задолжително содржи увод, 
диспозитив, образложение и  поука за правото на суд-
ска заштита. 

При изготвувањето на одлуките  се употребува за-
конска терминологија и се избегнува употреба на 
странски зборови. Изложеното треба да е јасно и раз-
бирливо, а изразувањето да одговара на угледот на 
Прекршочната комисија и да не се навредува личноста 
на странките и другите лица. 

Во Одлуката, доколку има трошоци, се утврдува 
нивната висина, кој ги плаќа трошоците и рокот за нив-
ното плаќање. 

Во Одлуката се наведува и сметката на која стори-
телот на прекршокот е должен да ја уплати глобата и 
евентуалните трошоци и се задолжува во рок од 8 дена 
до Прекршочната комисија да достави доказ - приме-
рок од извршената уплата. 

 
Член 17 

Прекршочната постапка завршува со донесување 
Одлука. 

Со Одлуката обвинетиот се огласува за виновен и 
му се изрекува прекршочна санкција или се ослободува 
од одговорност во случаи определени со закон. 

Во случаи определени со закон, со решение,  прекр-
шочната постапка се прекинува, се одбива барањето за 
поведување прекршочна постапка или постапката се 
запира.    

 
Член 18 

Одлуката и решението се изготвуваат во доволен 
број примероци за Прекршочната комисија  и странките. 

Одлуката и решението, преку Архивата на Народна 
банка, се доставуваат до подносителот на барањето за 
поведување прекршочна постапка и до сторителот на 
прекршокот, во рок од три дена од потпишувањето, на 
начин што обезбедува доказ за прием на Одлуката. 

 
Член 19 

Против Одлуката за прекршок, донесена од Прекр-
шочната комисија,  незадоволната страна има право на 
судска заштита согласно со Законот за прекршоците.  

 
VI. Евиденција и извршување на Одлуките 

 
Член 20 

Прекршочната комисија е должна да води евиден-
ција за изречените прекршочни санкции и за тоа, сог-
ласно со Законот за прекршоците, да го извести Држав-
ниот завод за статистика.  

 
Член 21 

Доколку сторителот на прекршокот не достави доказ 
во рокот утврден во  член 16 од овој Деловник за плате-
на глоба, Прекршочната комисија Одлуката ја доставува 
до Јавниот правобранител на Република Македонија, кој 
согласно со Законот за извршување, единствено е над-
лежен за поднесување барање за извршување на одлуки-
те, заради наплата на глобата и трошоците.  

           
VII. Завршни одредби 

 
Член  22 

Овој деловник влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
   Одобрил    
   Гувернер,                            Претседател, 

м-р Петар Гошев, с.р.               Вера Димитриеска, с.р. 
  
   Бр. 1736 

7 март 2008 година                                 
    Скопје                                     



13 март 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 34 - Стр. 19 

546. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 20 - Бр. 34 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 13 март 2008 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.    
Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 
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Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05 и 121/07), Министерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец февруари 2008 година, во однос на месец јануари 2008 година, 

е повисока за 0,8%. 
2. Правото на пораст на платите за месец февруари 2008 година, во однос на месец јануари 2008 година, за 

работодавачите од членот 3 став 1 изнесува 0,4%. 
 

             
                                                       Министер, 

                                                              Љупчо Мешков, с.р. 


