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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
1107. 

Врз основа на член 64 став 2 од Законот за судовите 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 58/06 
и 35/08), министерот за правда донесе 

ПРАВИЛНИК 
ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА СУДИИТЕ ПОРОТНИЦИ 

Член 1 
Co овој правилник се утврдуваат надоместоците на 

судиите поротници. Надоместоците опфаќаат: надоме-
сток за вршење на работите на судија поротник и тро-
шоци за превоз до и од судот. 

Член 2 
Надоместокот за вршење на работите на судија по-

ротник во апелационите судови изнесува 200 денари. 
Надоместокот за вршење на работите на судија по-

ротник во основните судови со проширена надлежност 
изнесува 200 денари. 

Надоместокот за вршење на работите на судија по-
ротник во основните судови со основна надлежност из-
несува 125 денари. 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за превоз до и од судот 

се исплатува во висина 50 денари за еден работен ден, 
доколку судијата поротник има живеалиште кое е од-
далечено од судската зграда повеќе од 2,5 км. 

Член 4 
Надоместоците од членовите 2 и 3 на овој правилник 

се исплаќаат најдоцна до крајот на тековниот месец. 

Член 5 
Co денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за надоместоците на 
судиите поротници („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 36/97). 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 01-1233/6 
17 април 2010 година Министер за правда, 

Скопје м-р Михајло Маневски с,р 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
1108. 

Врз основа на член 72 став 3 од Царинскиот закон 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 39/05, 
4/08 и 48/10), министерот за финансии, донесе 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА 
ДЕКЛАРАЦИЈА И КОДЕКСОТ НА ШИФРИ КОИ СЕ 

УПОТРЕБУВААТ 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на пополнување на ца-

ринската декларација и кодексот на шифри кои се упо-
требуваат („Службен весник на Република Македони-
ја" бр. 97/05, 147/08, 55/09 и 141/09), во Прилог 2 Ко-
декс на шифри за пополнување на ЕЦЕД, во РУБРИКА 
33 - ТАРИФНА ОЗНАКА, под б) Шифри за четврта 
под рубрика (Даноци и акцизи), во табеларниот дел ко-
лоната „Патнички автомобили" се менува и гласи: 

Патнички автомобили од Глава 87 со акциза 40 
Патнички автомобили од Глава 87 без акциза 99 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија". 

Бр. 11-11131/1 Заменик претседател на Влада 
20 април 2010 година и министер за финансии, 

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

1109. 
Врз основа на член 14 став (5) од Законот за упра-

вување со пакување и отпад од пакување ("Службен 
весник на Република Македонија" бр. 161/09 ), мини-
стерот за животна средина и просторно планирање, во 
согласност со министерот за економија, донесе 

ГПТА1ТИЛ1ТИ 
ЗА НАЧИНОТ НА НУМЕРИРАЊЕ И КРАТЕНКИ-
ТЕ НА КОИ СЕ ЗАСНОВА СИСТЕМОТ ЗА ИДЕН-
ТИФИКАЦИЈА И ОЗНАЧУВАЊЕ НА МАТЕРИЈА-
ЛИТЕ ОД КОИ Е ПРОИЗВЕДЕНО ПАКУВАЊЕ-
ТО, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОЗ-
НАКАТА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ CO ПАКУВАЊЕТО 

Член 1 
Co овој правилник се пропишува начинот на нуме-

рирање и кратенките на кои се заснова системот за 
идентификација и за означување на материјалите од 
кои е произведено пакувањето, како и формата и содр-
жината на ознаката за постапување со пакувањето. 

Член 2 
Системот за идентификација се состои од знаци за 

нумерирање на материјали и кратенки за означување 
на материјали од кои е произведено пакувањето и тоа: 

- за пластични материјали дадени во Прилог 1; 
- за хартија и картон дадени во Прилог 2; 
- за метал дадени во Прилог 3; 
- за дрвени материјали дадени во Прилог 4; 
- за текстилни материјали дадени во Прилог 5; 
- за стакло дадени во Прилог 6; 
- за композитни материјали дадени во Прилог 7 
Прилозите од став 1 на овој член се составен дел на 

овој правилник. 
Во системот за идентификација може да се кори-

стат знаците за нумерирање и/или ознаките за иденти-
фикација на материјалите. 

Член 3 
Формата и содржината на ознаката за постапување 

со пакувањето е дадена во Прилог 8 кој е составен дел 
на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија", а ќе отпочне да се применува од 01 ја-
нуари 2012 година. 

Бр.07- 3614 
29 март 2010 година 

Скопје 

Министер за економија, Министер за животна средина и 
д-р Фатмир Бесими, с.р. просторно планирање, 

д-р Неџати Јакупи с.р. 
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Прилог 1 

Систем за идентификација со знаци за нумерирање и кратенки<1> за означување 
на пластични материјали 

Материјал Кратенка Нумерирање 
Полиетилен терефталат PET 1 
Полиетилен со голема густина HDPE 2 
Поливинил хлорид PVC 3 
Полиетилен со мала густина LDPE 4 
Полипропилен РР 5 
Полистирен РЅ 6 
Останати повеќе слојни материјали 7 
(1) Се употребуваат само големи букви. 

Прилог2 

Систем за идентификација со знаци за нумерирање и кратенки<1> за означување на 
хартија и картон 

Материјал Кратенки Нумерирање 
Ребраст картон РАР 20 
Неребраст картон РАР 21 
Хартија РАР 22 
<1) Се употребуваат само големи букви. 
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ПрилогЗ 

Системи за идентификација со знаци за нумерирање и кратенки'1' за означување 
на метали 

Материјал Кратенка Нумерирање 
Челик 
Алуминиум 

С) Се употребуваат само големи букви. 

FE 
ALU 

40 
41 

Прилог4 

Систем за нумерирање и кратенки<1> за дрвени материјали 

Материјал Кратенка Нумерирање 
Дрво 
Плута 

(1) Се употребуваат само големи букви. 

FOR 
FOR 

50 
51 

Прилог5 

Системи за идентификација со знаци за нумерирање и кратенки<
1
> за 

означување на текстилни материјали 

Материјал 
Памук 
Јута 

<1' Се употребуваат само големи букви. 

Кратенка Нумерирање 
ТЕХ 
ТЕХ 

60 
61 
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Прилогб 

Системи за идентификација со знаци за нумерирање и кратенки<1> за означување 
на стакло 

Материјал Кратенка Нумерирање 
Безбојно стакло GL 70 
Зелено стакло GL 71 
Кафеаво стакло GL 72 

С' Се употребуваат само големи букви. 

Прилог7 

Системи за идентификација со знаци за нумерирање и кратенки<1>за означување 
на композитни материјали 

Материјал КратенкаП Нумерирање 
Хартија и картон/разни метали 80 
Хартија и картон /пластика 81 • 
Хартија и картон /алуминиум 82 
Хартија и картон /плоча од калај 83 
Хартија и картон /пластика/алуминиум 84 
Хартија и картон /пластика/алуминиум/плоча од калај 85 
Пластика/алуминиум 90 
Пластика/плоча од калај 91 
Пластика/разни метали 92 
Стакло/пластика 95 
Стакло/алуминиум 96 
Стакло/плоча од калај 97 
Стакло/разни метали 98 

(1) Се употребуваат само големи букви. 

(*) Забелешка: Копозитните пакувања се означува со буквата С (латиница) и скратеницата 
за материјалот кој преовладува во составот на пакувањето.На пр. повеќеслојно пакување 
- пакување за пијалак ( тетрапак за сок): материјалот кој преовладува е хартија (РАР), 
потоа слој на полиетилен (РЕ) и слој на алуминиум (ALU) - ознаката ќе биде С/РАР. 
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Прилог 8 

Ознака за постаување со пакувањето 

Забелешка: Во системот за идентификација и означување на материјалите може бројот 
од системот за нумерирање да се постави помеѓу трите стрелки, а каратенката за 
материјалот од прилозите 1-7 на овој правилник да се постави под графичкиот знак. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

1110. 
Врз основа на член 11 став (1) алинеи 1, 2, 3 и 6 и 

член 61 став (1) од Законот за возила („Службен весник 
на Република Македонија" бр. 140/2008), министерот за 
економија, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗИЛО 

Член 1 

Во Правилникот за единечно одобрување на возило 
(„Службен весник на Република Македонија" број 
16/10), во членот 25 во ставовите (3), (4), (5), (6), (7) и 
(8) зборовите „Во период од три месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник" се заменуваат 
со зборовите „До 30 септември 2010 година". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 25-3916/1 

мај 2010 година Министер, 
Скопје Фатмир Бесими, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

1111. 
Врз основа на член 137 од Законот за лековите и 

медицинските помагала („Службен весник на Републи-
ка Македонија" бр. 106/07), министерот за здравство 
донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИ-
НОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КЛИНИЧКИТЕ ИС-
ПИТУВАЊА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПОМАГАЛА И 
НАСТАНАТИТЕ ПРОМЕНИ И, ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА 
НЕСАКАНИ РЕАКЦИИ И НАСТАНИ, ОДНОСНО 
ИНЦИДЕНТИ, КАКО И УСЛОВИТЕ КОИ ТРЕБА 
ДА ГИ ИСПОЛНАТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ ВРШАТ 
КЛИНИЧКИ ИСПИТУВАЊА НА МЕДИЦИНСКИ 

ПОМАГАЛА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Co овој правилник се пропишува начинот на прија-
вување на клиничките испитувања на медицинските 
помагала и настанатите промени и, известување за не-
сакани реакции и настани, односно инциденти, како и 
условите кои треба да ги исполнат правнте лица кои 
вршат клинички испитувања на медицински помагала. 


