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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1748. 

Врз основа на член 11-а од Законот за културата 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 
49/03, 82/05 и 24/07), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 18.09.2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ТИТУЛА АМБАСАДОР НА 
КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
1. Со ова решение на Зафир Хаџиманов, истакнат и 

меѓународно афирмиран и признат македонски естра-
ден уметник, му се доделува титула Амбасадор на кул-
турата на Република Македонија во Република Србија. 

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

 
   Бр. 19-5554/1               Претседател на Владата 

18 септември 2007 година    на Република Македонија, 
             Скопје                 м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
1749. 

Врз основа на член 28-а став 5 од Законот за Царин-
ската управа („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/04, 81/05 и 107/07), министерот за финан-
сии донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЗАПИСНИКОТ 
ЗА ЦАРИНСКИ ПРЕКРШОК, КАКО И ФОРМАТА И 
СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ 

НА ГЛОБА И ПЛАТНИОТ НАЛОГ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на записникот за откриен царински прекршок 
што царинскиот службеник е должен да  го состави ка-
ко и формата и содржината на поканата и  платниот на-
лог за плаќање на глоба. 

  
Член 2 

(1) Записникот за царински прекршок за физичко ли-
це, е отпечатен на хартија со бела боја (формат А4) и 
истиот содржи: централно поставено лого на Царинска-
та управа, а во левиот горен агол бројот, датумот и час, 
како и организациона единица која го изготвува запис-
никот. Во продолжение следи текст со повикување на 
законските одредби врз основа на кои се составува за-
писникот, како и табела со следните рубрики и текст:  

- рубрика А (податоци за сторителот): во оваа ру-
брика се наведуваат сите податоци потребни за утврду-
вање на идентитетот на сторителот, и тоа: име, татково 
име и презиме  на физичкото лице и единствен матичен 
број на граѓанинот; датум, место и држава на раѓање и 
државјанство; занимање, адреса на живеалиште или на 
привремен престој,број на патна исправа, датум и ме-
сто на издавање на патната исправа и орган кој ја издал 
патната исправа, 

- рубрика Б (опис на прекршокот): во оваа рубрика 
се наведуваат особено: времето, местото и начинот на 
сторување и откривање на прекршокот; законските 
одредби кои се повредени со дејствијата на сторителот; 
јазикот на кој помеѓу царинскиот службеник и сторите-
лот е воден разговор; лицата кои се затекнати на само-
то место; вид, количина, квалитет, вредност и потекло 
на стоките предмет на прекршокот, како и правната 
квалификација на прекршокот, 

- рубрика В (податоци за лица кои го откриле пре-
кршокот): во оваа рубрика се наведува име, презиме, 
потпис и факсимил на царинските службеници кои го 
откриле прекршокот, 

- рубрика Г (изјава и потпис на сторителот): во оваа 
рубрика се наведува изјавата на сторителот по однос на 
наводите во записникот и негов потпис, и 

- рубрика Д (составил записник и присутни лица): 
во оваа рубрика се наведуваат, присутните лица и ни-
вен потпис, како и печат на Царинската управа, име, 
презиме и потпис на царинскиот службеник кој го со-
ставил записникот . 

(2) Записникот за царински прекршок од став 1 на 
овој член, е даден на образец 1 кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 3 

(1) Записникот за царински прекршок за правно ли-
це е отпечатен на хартија со бела боја (формат А4) и 
истиот содржи: централно поставено лого на Царин-
ската управа, а во левиот горен агол бројот, датумот и 
час, како и организациона единица која го изготвува 
записникот. Во продолжение надолу следи текст со по-
викување на законските одредби врз основа на кои се 
составува записникот, како и табела со следните ру-
брики и текст: 

- рубрика А1 (податоци за правното лице): во оваа 
рубрика се наведуваат сите податоци потребни за утвр-
дување на идентитетот на сторителот (правното лице), 
и тоа: назив, даночен број, седиште и жиро сметка и 
деловна банка, 

- рубрика А2 (податоци за одговорното лице во 
правното лице): во оваа рубрика се наведуваат сите по-
датоци потребни за утврдување на идентитетот на од-
говорното лице во правното лице, и тоа: име, татково 
име и презиме, единствен матичен број, датум, место и 
држава на раѓање и државјанство; занимање, адреса на 
живеалиште или на привремен престој,број на патна 
исправа, датум и место на издавање на патната исправа 
и орган кој ја издал патната исправа, 

- рубрика Б (опис на прекршокот): во оваа рубрика 
се наведуваат особено: времето, местото и начинот на 
сторување и откривање на прекршокот; законските 
одредби кои се повредени со дејствијата на сторителот; 
јазикот на кој помеѓу царинскиот службеник и сторите-
лот е воден разговор; лицата кои се затекнати на само-
то место; вид, количина, квалитет, вредност и потекло 
на стоките предмет на прекршокот, како и правната 
квалификација на прекршокот, 

- рубрика В (податоци за лицата кои го откриле 
прекршокот): во оваа рубрика се наведува име, прези-
ме, потпис и факсимил на царинските службеници кои 
го откриле прекршокот, 

- рубрика Г (изјава и потпис на сторителот): во оваа 
рубрика се наведува изјавата на сторителот по однос на 
наводите во записникот и негов потпис, и 

- рубрика Д (составил записник и присутни лица): 
во оваа рубрика се наведуваат, присутните лица и ни-
вен потпис, како и печат на Царинската управа, име, 
презиме и потпис на царинскиот службеник кој го со-
ставил записникот. 

(2) Записникот за царински прекршок од став 1 на 
овој член, е даден на образец 2 кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 4 

(1) Поканата за плаќање на глоба за физичко лице  е 
отпечатена на хартија со бела боја (формат А4) и иста-
та содржи: централно поставено лого на Царинската 
управа, а во левиот горен агол бројот, датумот и час, 
како и организациона единица која ја издава поканата. 
Во продолжение следи повикувањето на законските 
одредби врз основа на кои се издава поканата за плаќа-
ње на глоба, како и податоци за сторителот на прекр-
шокот, и тоа: име и презиме, и матичен број на физич-
кото лице, број и датум на издавање на патната исправа 
и држава доколку сторителот е странско лице, како и 
текст со износот на глобата, одредбата од Царинскиот 
закон со која е утврден прекршокот за кој се издава по-
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каната, по Записник со број, датумот и организациона-
та единица која го составила записникот за царински 
прекршок и рокот во кој треба износот на глобата да се 
уплати на налог за јавни приходи (образец ПП50), по-
полнет на начин даден во прилог на поканата, со напат-
ствие дека оригиналниот налог за јавни приходи со кој 
е извршено плаќањето на глобата, сторителот  треба да 
го достави на надлежната организациона единица во 
даден рок Под овој текст поканата за плаќање на глоба 
содржи ОПОМЕНА за последиците по сторителот до-
колку глобата не биде уплатена во определениот рок, а 
под оваа опомена од десно кон лево се наоѓа простор за 
потпис на сторителот, печат на организационата еди-
ница на Царинската управа и потпис и факсимил на ца-
ринскиот службеник кој ја издава поканата. 

(2) Поканата за плаќање на глоба од став 1 на овој 
член, е дадена на образец 3 кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 5 

(1) Поканата за плаќање на глоба за правно лице  е 
отпечатена на хартија со бела боја (формат А4) и истата 
содржи: централно поставено лого на Царинската упра-
ва, а во левиот горен агол бројот, датумот и час, како и 
организациона единица која ја издава поканата. Во про-
должение надолу следи повикувањето на законските 
одредби врз основа на кои се издава поканата за плаќање 
на глоба, како и податоци за сторителот на прекршокот 
правно лице и табела со следните рубрики и текст: 

- рубрика А (податоци за правното лице): во оваа 
рубрика се наведуваат сите податоци потребни за утвр-
дување на идентитетот на сторителот (правното лице), 
и тоа: назив, даночен број, седиште и жиро сметка и 
деловна банка;  

- рубрика Б (податоци за одговорното лице во прав-
ното лице): во оваа рубрика се наведуваат сите подато-
ци потребни за утврдување на идентитетот на одговор-
ното лице во правното лице, и тоа: име, татково име и 
презиме, единствен матичен број, датум, место и држа-
ва на раѓање и државјанство; занимање, адреса на жи-
веалиште или на привремен престој,број на патна ис-
права, датум и место на издавање на патната исправа и 
орган кој ја издал патната исправа, како и текст со из-
носот на глобата во денарска противвредност на обра-
зец ПП 50 (во прилог) пополнет на начин даден во при-
лог на поканата,  одредбата од Царинскиот закон со ко-
ја е утврден прекршокот за кој се издава поканата, по 
Записник со број, датумот и организационата единица 
која го составила записникот за царински прекршок и 
рокот во кој треба износот на глобата да се уплати, со 
напатствие дека оригиналниот налог за јавни приходи 
со кој е извршено плаќањето на глобата, сторителот  
треба да го достави на надлежната организациона еди-
ница во даден рок Под овој текст поканата за плаќање 
на глоба содржи ОПОМЕНА за последиците по стори-
телот доколку глобата не биде уплатена во определени-
от рок, а под оваа опомена од десно кон лево се наоѓа 
простор за потпис на сторителот, печат на организаци-
оната единица на Царинската управа и потпис и факси-
мил на царинскиот службеник кој ја издава поканата. 

(2) Поканата за плаќање на глоба од став 1 на овој 
член, е дадена на образец 4 кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 6 

(1) Платниот налог  за физичко лице  е отпечатен на 
хартија со бела боја (формат А4) и истиот содржи: цен-
трално поставено лого на Царинската управа, а во ле-
виот горен агол бројот, датумот и час, како и организа-
циона единица која го издава платниот налог. Во про-
должение надолу следи повикувањето на законските 
одредби врз основа на кои се издава платниот налог, 
како и  податоци за сторителот на прекршокот, и тоа: 
име и презиме, и матичен број на физичкото лице број 
и датум на издавање на патна исправа и држава докол-

ку сторителот е странско лице; како и текст со износот 
на глобата, што треба да се плати во денарска против 
вредност на образец ПП 50 (во прилог), со наведување 
на член од Царинскиот закон според кој е утврден пре-
кршокот, со број и дата на Записник и организационата 
единица која го составила записникот за царински пре-
кршок, рокот во кој треба износот на глобата да се уп-
лати на налог за јавни приходи (образец ПП50, попол-
нет на начин даден во прилог на платниот налог). Под 
овој текст платниот налог содржи НАПОМЕНА дека 
ако глобата  се плати во определениот рок, се плаќа са-
мо 50 % од износот на глобата, а во спротивно дека 
против сторителот ќе биде поднесено Барање за пове-
дување на прекршочна постапка. Под оваа опомена од 
десно кон лево се наоѓа простор за потпис на сторите-
лот, печат на организационата единица на Царинската 
управа и потпис и факсимил на царинскиот службеник 
што ја издал поканата. 

(2) Платниот налог од став 1 на овој член, е даден 
на образец 5 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 7 

(1) Платен налог за правно лице е отпечатен на хар-
тија со бела боја (формат А4) и истата содржи: цен-
трално поставено лого на Царинската управа, а во ле-
виот горен агол бројот, датумот и час, како и организа-
циона единица која ја издава поканата. Во продолже-
ние  следи повикувањето на законските одредби врз ос-
нова на кои се издава поканата за плаќање на глоба, ка-
ко и податоци за сторителот на прекршокот правно ли-
це, и табела со следните рубрики и текст: 

- рубрика А (податоци за правното лице): во оваа 
рубрика се наведуваат сите податоци потребни за утвр-
дување на идентитетот на сторителот (правното лице), 
и тоа: назив, даночен број, седиште и жиро сметка и 
деловна банка;  

- рубрика Б (податоци за одговорното лице во прав-
ното лице): во оваа рубрика се наведуваат сите подато-
ци потребни за утврдување на идентитетот на одговор-
ното лице во правното лице, и тоа: име, татково име и 
презиме, единствен матичен број, датум, место и држа-
ва на раѓање и државјанство; занимање, адреса на жи-
веалиште или на привремен престој, број на патна ис-
права, датум и место на издавање на патната исправа и 
орган кој ја издал патната исправа, како и текст со из-
носот на глобата во денарска противвредност што тре-
ба да се плати по образец ПП 50(во прилог) пополнет 
на начин даден во прилог на патниот налог,  одредбата 
од Царинскиот закон со која е утврден прекршокот за 
кој се издава платниот налог, по Записник со број, да-
тумот и организационата единица која го составила за-
писникот за царински прекршок и рокот во кој треба 
износот на глобата да се уплати, со напатствие дека 
оригиналниот налог за јавни приходи со која е изврше-
но плаќањето на глобата, сторителот  треба да го доста-
ви на надлежната организациона единица во даден рок. 
Под овој текст платниот налог за плаќање на глоба со-
држи НАПОМЕНА дека ако глобата се плати во опре-
делениот рок се плаќа само 50% од износот, а во спро-
тивно против сторителот ќе биде поднесено барање за 
поведување на прекршочна постапка, а  под оваа опо-
мена од десно кон лево се наоѓа простор за потпис на 
сторителот, печат на организационата единица на Ца-
ринската управа и потпис и факсимил на царинскиот 
службеник кој ја издава поканата. 

(2) Платниот налог од став 1 на овој член, е даден 
на образец 6 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 8 

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

 
   Бр.10-40075/1 

29 октомври 2007 година         Министер за финансии, 
        Скопје                д-р Трајко Славески, с.р. 
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Стр. 8 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 октомври 2007 
 



31 октомври 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 9 



Стр. 10 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 октомври 2007 
 



31 октомври 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 11 



Стр. 12 - Бр. 132 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 октомври 2007 
 



31 октомври 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 132 - Стр. 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1750. 

Врз основа на член 18 став 5 од Законот за јавен 
долг („Службен весник на РМ“ бр. 62/2005), министе-
рот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊА НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 
ИЗДАВАЊЕ И ИСПЛАТА НА ДРЖАВНИ ХАРТИИ  

ОД ВРЕДНОСТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот и постапката за издава-

ње и исплата на државни хартии од вредност („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 99/2005 и 35/2007) во член 5 
став 1 зборовите: „го определува“ се заменуваат со збо-
ровите: „одлучува за“. 

 
Член 2 

Во член 11 став 1 алинејата 4 се менува и гласи: 
„или до издавачот доколку е тоа однапред дефинирано 
во проспектот. Во овој случај понудите се доставуваат 
во писмена форма“. 

 
Член 3 

Во член 22 став 1 по зборот „обврзници“ зборот 
„проспект“ се брише. 

 
Член 4 

По членот 33 се додава нов член 33-а кој гласи: 
 

„Член 33-а 
Издавачот го задржува правото да ја издаде истата 

или било која друга помала сума на државни хартии од 
вредност од онаа утврдена во проспектот. 

Издавачот го задржува правото да ја издаде истата 
или било која друга помала сума на државни хартии од 
вредност од онаа доставена во секоја поединечна пону-
да.“ 

 
Член 5 

Во членот 35 став 1 по сврзникот „и“ се додаваат 
зборовите: „/или“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 6 
Во членот 57 став 1 алинејата 3 се менува и гласи: 

„- Дејство на виша сила (vis major) и други вонредни 
околности“. 

 
Член 7 

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

 
                                    Министер, 
                             д-р Трајко Славески, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
1751. 

Врз основа на член 13, став 2 од Законот за безбед-
ност на храната и на производите и материјалите што 
доаѓаат во контакт со храната („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 54/2002 и 84/2007), министе-
рот за здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА АДИ-
ТИВИТЕ ШТО МОЖАТ ДА СЕ УПОТРЕБУВААТ 

ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА 
 

Член 1 
Во Правилникот за адитивите што можат да се упо-

требуваат за производство на храна („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 118/2005), во Прилогот 
1 „Позитивна листа на адитиви“, Табела 1.1 „Адитиви 
(освен ароми и ензими), означени со Е-броеви, со наз-
нака на основни и останати функционални својства“, 
редниот број 11 и зборовите: „Е 128 Црвена 2G (C. I. 
18050)“  се бришат. 

Редните броеви од 12 до 294 стануваат редни брое-
ви од 11 до 293. 

 
Член 2 

Во Прилогот 2 „Прехранбени бои“, Табелата 2.3. се 
заменува со нова Табела 2.3. која е составен дел на овој 
правилник. 


