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Воведни напомени 

На 01 октомври 2004 година тогашниот Претседател на Европската 
Комисија г-динот Романо Проди го достави Прашалникот до Владата на 
Република Македонија со очекување, одговорите и бараните 
информации да се подготват и достават назад до Европската Комисија 
до половината на февруари 2005 година. 

Денес, на 14 фебруари 2005 година, Република Македонија ги предава 
Одговорите на Прашалникот со бараните информации, со цел за 
подготовка на Мислење од страна на Европската Комисија по 
апликацијата на Република Македонија за членство во Европската Унија, 
врз основа на Одлуката на Европскиот Совет од 17 мај 2004 година за 
иницирање на процедура согласно чл. 49 од Договорот за Европската 
Унија,. 

Во Април 2004 година, откако беше ратификувана од сите држави членки 
на ЕУ, стапи во сила Спогодбата за стабилизација и асоцијација. 
Република Македонија постапувајќи соодветно ја усвои Националната 
Стратегија за интеграција на Република Македонија во ЕУ и го усвои 
Акциониот План за Европското Партнерство. Советот и Комитетот за 
стабилизција и асоцијација ги одржаа своите први состаноци, додека 
Парламентарната соработка доби нова димензија преку 
воспоставувањето на Заеднички Парламентарен Комитет. 

Процесот за стабилизација и асоцијација останува основната рамка, а 
Европското партнерство основната насока на дејствување во прогресот 
на Република Македонија кон целосно исполнување на Копенхагенските 
критериуми. 

Одговорите на Прашалникот ги предаваме на новиот Претседател на 
Европската комисија г-динот Jose Manuel Baroso и до Членот на 
Комисијата одговорен за проширување, г-динот Olli Rehn. За време на 
целиот процес на одговарање на Прашалникот постоеше извонредно 
висок степен на политички консензус помеѓу сите релевантни структури. 

Целиот процес на одговарање на Прашалникот беше подигнат на ниво 
на клучен приоритет за Владата на Република Македонија и истиот беше 
под постојана и директна супервизија на Заменик Претседателот на 
Владата и сите клучни Министри. Во министерствата и поважните 
државни институции беа формирани техничко-оперативни тимови, а 
одличната координација и меѓу-институционална соработка обезбеди 
строго следење на предвидената динамика, што резултираше со 
обезбедување на висококвалитетни одговори во границите на 
временската рамка поставена од страна на Евроспската Комисија. 
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Преку процесот на подготовка на Одговорите на Прашалникот беа 
постигнати важни резултати: 
• Целиот државен административен апарат професионално одговори 

на   предизвикот,   при   што   демонстрираше   висок   потенцијал   за 
координирана работа на приоритети од клучен интерс. 

• Нивото на интерес за „европските" работи драстично порасна, како 
внатре во администрацијата така и во пошироката јавност. 

• Извршена е преоценка и консолидација во низа области и во правно- 
законодавна и во институционално-организациона смисла. 

• Констатирани   се   и   откриени   низа   недостатоци   и   слабости   во 
системот, за кои институциите не биле доволно свесни и започнати се 
конкретни активности за надминување на истите. 

• Во   процесот   на   превод   на   обемните   материјали,   развиени   се 
терминолошки речници во сите области на европското законодавство 
што и  натаму ќе се користат при  подготовката на националната 
верзија на acquis, и 

• Можеби најважното постигнување, развиен е духот на индивидуална 
одговорност. Секое прашање беше одговорност на конкретен експерт 
во конкретна институција. 

Изразуваме благодарност за посветеноста и напорната работа на сите 
лица кои беа вклучени во процесот и кои овозможија успешна 
реализација на целта, вклучително и службениците на Европската 
Комисија во Скопје и Брисел чии совети и појаснувања секогаш беа со 
извонредно висок квалитет. 

Потполно сме свесни дека ова е само почеток на финалната, но и 
најтешката фаза пред остварувањето на целта, членство во Европската 
Унија, за која сме целосно убедени дека ќе ја оствариме со помош на 
Европската Комисија и сите членки на ЕУ. 

Очекуваме дека Европската Комисија ќе го подготви Мислењето по 
Апликацијата на Република Македонија за Советот да може во декември 
2005 година да донесе Одлука. Убедени сме дека Одлуката ќе биде 
позитивна доделувајќи и на Македонија статус на земја кандидат и 
овозожувајќи почеток на преговорите за членство во 2006 година. Исто 
така сме убедени дека, со целосна посветеност и континуиран напор 
Македонија ќе ги заврши преговорите и ќе стане членка на ЕУ во 2010 
година. 

При читањето на Одговорите на Прашалникот, треба да се имаат 
предвид следниве напомени: 
• Одговорите   се   организирани   според   редоследот   на   Прашањата 

почнувајќи од политичките и економските критериуми, проодлжувајќи 
низ 29-те поглавја на acquis. Оргиналниот текст на одговорите е на 
македонски јазик, а преводот е на англиски јазик. 

• Дадени се конкретни одговори на бараните прашања настојувајќи тие 
да  се   концизни,  јасни   и  транспарентни.   Како  релевантен   извор 
секогаш кога е тоа барано или можно,  користени се официјални 
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Законски и подзаконски акти, како и нивни измени, дополни и 
корекции, за што е дадена и прецизна референца кон официјален 
Службен весник на Република Македонија, каде тие се објавени. Во 
одговорите се користени и се реферира, покрај на правните акти 
објавени во Службен весник на Република Македонија, и на други 
официјални акти на органите на државата, вклучително и Стратегии, 
Програми, Планови, Акциони планови, а на места и Анализи, 
Извештаи, Упатства, Препораки и сл. 
Податоците користени во одговорите се по правило официјални 
статистички податоци од Државниот завод за статистика и/или 
другите државни институции. По исклучок, и тоа е наведено, 
презентирани се податоци кои се изведени/пресметани за потребите 
за одговор на конкретното прашање. 
Табелите дадени заедно со Прашалникот се пополнети во нивната 
изворна форма. 
Статусот на состојбите во сите области е заклучно со 31 јануари 2005 
година, иако Владата на Република Македонија ги прегледа и утврди 
целосно одговорите на Прашалникот на 24 јануари 2005 година, една 
недела пред крајниот рок што самата го утврди. Во одговорите на 
конкретни прашања, секаде каде што има потреба со цел за 
конзистентност и целовитост на одговорот, е дадена и врска (cross-
refference) кон слични или комплементарни одговори каде може да се 
најдат повеќе или подетални информации. Во одговорите каде во 
прашањето е побаран Прилог/зи или пак според  наше  наоѓање  
се  доставуваат ,  дадена  е  и  референца/упатување кон бројот 
на Прилогот според неговиот редослед. Во повеќе одговори може да 
се упатува на еден Прилог, но секогаш со истите ознаки. 
Прилозите се органзиирани на истиот начин и според истиот 
редослед како и одговорите на прашањата. Прилози кон политичките 
и економските критериуми, а потоа и кон 29-те поглавја на acquis. 
Сите текстови по правило од македонски се преведени на англиски 
јазик, освен во неколку исклучителни случаи каде е приложен текст на 
друг јазик на земја членка на Европската Унија. 
Правните акти, Уставот, Законите и подзаконските акти како и сите 
нивни измени, дополни и корекции , се дадени во нивната изворна 
форма, онака како што се објавени во Службен весник на Република 
Македонија, секогаш со точна референца на бројот на Службениот 
весник. Во случај да е дадена Консолидирана верзија на правниот 
акт, доколку тој содржи повеќе измени и дополни, под насловот на 
актот се дадени референци кон сите броеви на Службените весници 
каде истите се објавени, а се содржани во Консолидираната верзија. 
Стратегиите, Програмите, Плановите, Акционите планови, како и 
Анализите, Извештаите, Упатствата, Препораките и сл. се дадени во 
прилог во нивната оргинална форма или во форма на резиме доколку 
истите се бараат со прашањата, односно доколку ние сме процениле 
дека се релевантни за одговорот на прашањето/та. Во неколку 
случаеви само се повикуваме на документи и упатуваме на нивниот 
извор пеку веб страница, каде текстот на бараниот документ може да 
се консултира во целост. 
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Извонредно обемниот материјал на Одговорите на Прашалникот и сите Прилози и 
дополнителни информации ја отсликуваат состојбата во еден кус временски период 
заклучно со 31 јануари 2005 година. Од тука потребно е состојбата континуирано 
да се следи и освежува со доплнителни информации, кои може да придонесат при 
подготвувањето на Мислењето од страна на службите на Европската комисија. 
Затоа: 
• Сите    прашања    и    барања    за    дополнителни    информации    и 

појаснувања   Европската   комисија   да   ги   упатува   до   Заменикот 
претседател   на  Владата  на  Република  Македонија  надлежен  за 
координација   на   процесот   на   европска   интеграција   и   воедно 
одговорен за Одговорите на Прашалникот. 

• Владата на Република Македонија се обврзува редовно и навреме да 
ги достави сите нови акти или информации и податоци кои може да ја 
променат сликата за одредена област или да влијаат на одговорот на 
пооделно  прашање.  Доставувањето  на дополненијата  ќе  оди  на 
истиот принцип и по истите канали за комуникација и достава како и 
Одговорите на Прашалникот. 

• Пожелно е одговорните за Прашалникот во Владата на Република 
Македонија    и    одговорниот    Комисионар    за    Проширување    во 
Европската комисија, да отворат редовен дијалог по сите клучни 
прашања   од   Прашалникот   и   доставените   Одговори,   со   цел   за 
отстранување на сите пречки за добивање на позитивно Мислење до 
есента оваа година. 

Комплетниот материјал на Прашалникот и Одговорите, на 14 фебруари, денот на 
предавањето во Брисел, е објавен и на веб страницата на Секторот за европска 
интеграција при Владата на Република Македонија ( www.sei.gov.mk ). 
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ANNEXES / ПРИЛОЗИ 

 I. Political Criteria / Политички критериуми 

I_Annex_01 Constitution of the Republic of Macedonia; Amendments I – XIX;  
Constitutional Law on implementation of the Constitution of the 
Republic of Macedonia 

Устав на РМ + амандмани I - XIX 

I_Annex_02 Strategy on the Reform of the Judicial System with Annexes Стратегија за реформа на правосудството 

I_Annex_03 List of Human Rights Instruments signed and ratified by the 
Republic of Macedonia 

Список на ратификувани Конвенции од областа на човековите права 
и нивните протоколи 

I_Annex_04 Organigram of the European integration Structures Органиграм на инфраструктурата за европска интеграција 

 
  II. Economic criteria / Економски критериуми 

II_Annex_01 Law on Execution of 2005 Budget of the Republic Of Macedonia 
(“Official Gazette of RM” No. 96/04) 

Закон за извршување на буџет на РМ (2005 година) 

II_Annex_02 Law on Financing the Local Self-Government Units (“Official Gazette 
of RM” No. 61/04, 96/04) 

Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа 

II_Annex_03 Instructions for the Manner of Registering and Distribution of Public 
Revenues (“Official Gazette of RM” No. 3/04, 74/04) 

Упатство за начинот на евидентирање и распоредување на јавните 
приходи 

II_Annex_04 Decision on Consolidated Supervision of Banks (“Official Gazette of 
RM” No. 84/03) 

Одлука за консолидирана супервизија на банки 

II_Annex_05 Programme for Stimulating Investment in the Republic of Macedonia Програма за поттикнување на инвестиции во Република Македонија 

 
01. Free Movement of Goods/ Слободно движење на стоки 

01_Annex_01 Agreement on cooperation between the Bureau of Standardization 
and Metrology (BSM) of the Republic of Macedonia and The State 
Bureau of Standardization and Metrology (SBSM) of the Republic of 
Croatia 

Спогодба за соработка помеѓу Заводот за стандардизација и 
метрологија на Република Македонија и Државни завод за 
стандардизација и метрологија  на Република Хрватска 

01_Annex_02 Agreement of cooperation between Federal Standardisation Bureau 
of Federal Republic of Yugoslavia and Bureau of Standardisation 
and Meteorology of the Republic of Macedonia 

Спогодбаза за соработка помеѓу Сојузниот Завод за стандардизација 
на Сојузна Република Југославија и Бирото за стандардизација ин 
метрологија на Република Македонија 
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01_Annex_03 Agreement between the Ministry of Economy of the Republic of 
Macedonia and The State Committee of the Russian Federation on 
Standardization, Metrology and Certification on recognition of the 
testing results of imported goods 

Спогодба меѓу Министерството за Економија на Република 
Македонија и Државниот комитет на Руската Федерација за 
стандардизација, метрологија и сертификација за признавање на 
резултатите од испитувањата на увезената стока 

01_Annex_04 Agreement Between the Government of the Republic of Macedonia 
and the Cabinet of Ministers of Ukraine for Cooperation in the field 
of mutual recognition of reports for conformity assessment 

Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Кабинетот на 
министрите на Украина за соработка во областа на взаемното 
признавање на извештаите  за утврдување на сообразноста 

01_Annex_05 Memorandum of Understanding between the Macedonian 
Administration of Standardization and Metrology and the Czech 
Administration of Standardization, Metrology and Testing for the 
purpose of eliminating technical trade barriers  

Меморандум за разбирање помеѓу Македонската служба за 
стандардизација и метрологија и Чешката служба за стандарди, 
метрологија и тестирање на техничките бариери во трговијата 

 
03. Freedom to provide services/ Слободно движење на услуги 

03_ Annex _01 Report on the Banking Supervision and the Banking System of the 
Republic of Macedonia in 2003 

Извештај за супервизија на банките и банкарскиот систем во 
Република Македонија, за 2003 

03_ Annex _02 Annual report on the insurance market and insurance supervision for 
2003 

Годишен извештај за осигурителниот пазар и супервизија на 
осигурувањето, за 2003 

03_ Annex _03 Annual Report on the Operation of the Securities and Exchange 
Commission 

Годишен извештај на Комисијата за хартии од вредност 

 
05. Company law/ Право на трговски друштва 

05_Annex_01 Company Law (with Tables of correspondence and comments) Закон за тргвоски друштва (со таблици на усогласеност) 

05_Annex_02 Proposal for adoption of a Law on custom measures for protection of 
Intellectual property right 

Предлог за измена на Законот за царински мерки за заштита на 
правата на интелектуална сопственост 

 
06. Competition policy / Конкуренција 

06_Annex_01 Law on Protection of Competition 
Table of Correspondence 

Закон за заштита на конкуренцијата и Коресподентна табела 

06_Annex_02 Cases dealt with by the Monopoly Authority Предмети по кои постапувала Монополската Управа 

06_Annex_03 Ruling on “Ohridski Komunalec” Одлука за Охридски Комуналец 

06_Annex_04 Ruling on “VAC” Одлука за ВАЦ 

06_Annex_05 Ruling on “Macedonian Telecommunications” Одлука за Македонски Телекомуникации 
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06_Annex_06 Law on State Aid 
Table of Correspondence 

Закон за државна помош и Коресподентна табела 

06_Annex_07 Regulation on establishing conditions and procedure for granting 
regional aid  

Уредба за утврдување на условите и постапката за доделување на 
регионална помош 

06_Annex_08 Regulation on the forms and procedure of notification to the State 
Aid Commission and for assessment of state aid  

Уредба за начинот и постапката за поднесување на извештај до 
комисијата за државна помош и за оценување на државната помош 

06_Annex_09 Regulation on establishing conditions and procedure for granting aid 
for rehabilitation and restructuring of firms facing difficulties 

Уредба за утврдување на условите и постапката за доделување на 
помош за спас и реконструкција на претпријатија со потешкотии 

 
07. Agriculture / Земјоделство 

07_Annex_01 Business Plan-Veterinary Administration Деловен план на – Ветеринарна управа 

07_Annex_02 Table of Correspondence on Plant Protection law Табела на усогласеност на Законот за заштита на растенија 

07_Annex_03 Table of Correspondence of Low on Identification and registration of 
the animals 

Табела на усогласеност на Законот за идентификација и 
регистрација на животните 

 
09. Transport policy / Сообраќајна политика 

09_Annex_01 Annex 1 Прилог 1 

09_Annex_02 Annex 2 Прилог 2 

09_Annex_03 Annex 3 Прилог 3 

09_Annex_04 Maps Мапи 

 Lower ATS Routes Chart  

 Upper  ATS Routes Chart  

 Aerodrome Chart – Ohrid  

 Aircraft Parking/Docking Chart – Ohrid  

 Aerodrome Chart – Skopje  

 Aircraft Parking/Docking Chart – Skopje  

 Republic of Macedonia – Road Network – National and Regional 
Roads  

 



    Вовед             Прилози 

 European Road Network in Republic of Macedonia Европска патна мрежа во Република Македонија 

 
10. Taxation / Оданочување 

10_Annex_01 Personal Income Tax Law (Revised version) (“Official Gazette of 
RM” No. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 
44/02, 96/04) 

Законот за персоналниот данок на доход (“Службен весник на РМ“ 
бр.80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02 и 
96/04) 

10_Annex_02 Law on Income Tax (“Official Gazette of RM” No. 80/93, 33/95, 
43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/01, 2/02, 44/02, 51/03) 

Законот за данокот на добивка (“Службен весник на РМ“ бр.80/93, 
33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/01, 2/02, 44/02 и 51/03) 

10_Annex_03 Law on Value Added Tax (“Official Gazette of RM” No. 44/99, 59/99, 
86/99, 11/00, 8/01, 31/01, 21/03, 19/04) 

Законот за данокот на додадена вредност (“Службен весник на РМ“ 
бр.44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 31/01, 21/03 и 19/04) 

10_Annex_04 Law on Excise (“Official Gazette of RM” No. 32/01 50/01,52/01 
45/02,98/02, 24/03, 96/04) 

Законот за акцизите (“Службен весник на РМ“, број 32/01 50/01,52/01 
45/02,98/02, 24/03 и 96/04) 

10_Annex_05 Law on Administrative Fees (“Official Gazette of RM” No. 17/93, 
20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04) 

Законот за административните такси (“Службен весник на РМ“ 
бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04 и 61/04) 

10_Annex_06 Law on Property Taxes (“Official Gazette of RM” No. 61/04) Законот за даноците на имот (“Службен весник на РМ“ бр.61/04) 

10_Annex_07 Law on Utility Taxes (“Official Gazette of RM” No. 61/04) Законот за комунални такси (“Службен весник на РМ“ бр.61/04) 

10_Annex_08 Law on Assessment and Collection of Public Revenues (“Official 
Gazette of RM” No. 13/2001, 61/202, 24/2003, 77/2003,  19/2004) 

Законот за утврдување и наплата на јавните приходи (“Службен 
весник на РМ“ бр.13/2001, 61/202, 24/2003, 77/2003 и 19/2004) 

10_Annex_09 Rule Book for Implementation of the Law on Value Added Tax 
(“Official Gazette of RM” No. 65/99, 17/00, 28/00, 66/00, 29/03) 

Правилник за спроведување на законот за данокот на додадена 
вредност (“Службен весник на РМ“ бр.65/99, 17/00, 28/00, 66/00 и 
29/03) 

10_Annex_10 Rulebook on the Form and Contents of Vat Tax Return (“Official 
Gazette of RM” No. 29/03) 

Правилник за формата и содржината на пријавата за регистрација за 
данокот на додадена вредност (“Службен весник на РМ“ бр.29/03) 

10_Annex_11 Rulebook on the Form and Contents of Value Added Tax Return 
(“Official Gazette of RM” No. 29/03) 

Правилник за формата и соджината на даночната пријава на данокот 
на додадена вредност (“Службен весник на РМ“ бр.29/03) 

10_Annex_12 Decision for Determination of Goods and Services that are subject to 
preferential VAT rate (“Official Gazette of RM” No. 22/03) 

Одлука за утврдување на добрата и услугите кои подлежат на 
повластената стапка на данокот на додадена вредност (ДДВ-Одлука) - 
(“Службен весник на РМ“ бр.22/03) 

10_Annex_13 Rulebook on the Manner of Application of the Law on Value Added 
Tax Among Parties Related by Ownership, Organisational or 
Management Criteria, That Are Allowed or Obliged to Register as 
One Tax-Payer (“Official Gazette of RM” No. 22/04) 

Правилник за начинот на примена на законот за ДДВ кај лица со 
сопственичка, организациска или управувачка поврзаност кои можат 
или на кои им е наложено да се регистрираат како еден даночен 
обврзник (“Службен весник на РМ“ бр.22/04) 

10_Annex_14 Guidelines for Application of Value Added Tax (“Official Gazette of 
RM” No. 22/04) 

Упатство за примена на законот за данокот на додадена вредност 
(“Службен весник на РМ“ бр.22/04) 



    Вовед             Прилози 

10_Annex_15 Rulebook For Implementation of the Exemption from Customs and 
other taxes, excise and VAT at the Import of Goods, and for 
Provision of Funds for payment of excise and VAT at the Sale of 
goods and services within the Country, which are necessary for 
Carrying out projects financed by foreign Funds (“Official Gazette of 
RM” No. 54/03, 58/03) 

Правилник за спроведување на ослободувањето од царина и други 
давачки, акциза и данок на додадена вредност (ДДВ), при увоз на 
добра-стоки и за обезбедување на средства за плаќање на акциза и 
ДДВ за прометот на добра и услуги во земјата, потребни за 
реализирање на проекти финансирани со парични средства на 
странски донатори (“Службен весник на РМ“ бр.54/03 и 58/03) 

10_Annex_16 Guidelines on the Manner of implementation of the exemption from 
customs and other taxes, excise and VAT, at the Import of goods, 
and on the Provision of Funds for payment of excise and VAT for 
Sale of good and services in the Country, which are necessary for 
carrying out projects financed by Foreign Donors’ Grants (“Official 
Gazette of RM” No. 54/03, 58/03) 

Упатство за начинот на спроведување на ослободувањето од царина и 
други давачки, акциза и данок на додадена вредност (ДДВ), при увоз 
на добра-стоки и за обезбедување на средства за плаќање на акциза и 
ДДВ за прометот на добра и услуги во замјата, потребни за 
реализирање на проекти финансирани со парични неповратни 
средства на странски донатори (“Службен весник на РМ“ бр.54/03 и 
58/03) 

10_Annex_17 Law On Free Economic Zones (“Official Gazette of RM” No. 59/99, 
41/00, 6/02) 

Законот за слободни економски зони (“Службен весник на РМ“, бр. 
59/99, 41/00 и 6/02) 

10_Annex_18 Rulebook on implementation of the Law on Excises (“Official Gazette 
of RM” No. 40/01, 72/01, 89/01, 50/02, 86/02, 19/03, 54/03, 6/04) 

Правилник за спроведување на законот за акцизите (“Службен весник 
на РМ“ бр.40/01, 72/01, 89/01, 50/02, 86/02, 19/03, 54/03 и 6/04) 

10_Annex_19 Decision on the Manner of Securing the Collection of Customs 
Duties and Other Public Taxes on Excise Goods (“Official Gazette of 
RM” No. 64/96, 35/97) 

Одлука за начинот на обезбедување на наплата на царина и други 
јавни давачки на алцизни производи (“Службен весник на РМ“ 
бр.64/96, 35/97) 

10_Annex_20 Guidelines on the Manner of Computing and Advance Payment of 
Personal Income Tax (“Official Gazette of RM” No. 51/01, 69/01, 
95/04) 

Упатство за пресметување и плаќање на аконтациите на персоналниот 
данок на доход на личните примања (“Службен весник на РМ“ 
бр.51/01, 69/01 и 95/04) 

10_Annex_21 Rulebook on the Manner of Calculation and Payment of Profit Tax 
and Prevention of Double Tax Exemption or Double Taxation 
(“Official Gazette of RM” No. 92/01, 51/02, 54/03, 56/03) 

Правилник за начинот на пресметување и уплатување на данокот на 
добивка и спречување на двојното ослободување или двојното 
оданочување (“Службен весник на РМ“  бр. 92/01, 51/02, 54/03 и 56/03) 

10_Annex_22 Rulebook on the form, content and manner of filling out an advance 
payment tax return for determination of personal income tax of 
capital gains  (“Official Gazette of RM” No. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 
28/97, 8/01, 50/01) 

Правилник за формата, содржината и начинот на пополнување на 
аконтативната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок 
на доход на капиталните добивки (“Службен весник на РМ“ бр.80/93, 
3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01 и 50/01 

 
11. Economic and monetary union / Економска и монетарна унија 

11_Annex_01 Law on the National Bank of the Republic of Macedonia (“Official 
Gazette of RM” No. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04) 

Закон за Народна банка на Република Македонија “Службен весник на 
РМ“ бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 40/2004 

11_Annex_02 Banking Law (“Official Gazette of RM” No. 63/00, 103/00, 37/02, 
51/03, 85/03, 83/04 

Закон за банките “Службен весник на РМ“” бр. 63/2000, 103/2000, 
37/2002, 51/2003, 85/2003, 83/04 

11_Annex_03 Law on Foreign Exchange Operations (“Official Gazette of RM” No. 
34/01, 49/01, 103/01, 54/02, 51/03) 

Закон за девизно работење “Службен весник на РМ“ бр. 34/2001, 
49/2001, 103/2001, 54/2002, 51/2003 



    Вовед             Прилози 

11_Annex_04 Law on Payment Operations (“Official Gazette of RM” No. 32/01, 
50/01, 52/01, 103/01, 37/02, 41/02, 61/02, 42/03) 

Закон за платен промет “Службен весник на РМ“ бр.32/2001, 50/2001, 
52/2001, 103/2001, 37/2002, 41/2002, 61/2002, 42/2003 

11_Annex_05 Law on Investment Funds (“Official Gazette of RM” No. 9/00) Закон за инвестициони фондови “Службен весник на РМ“ бр. 9/2000 

11_Annex_06 Law on Taking Over Joint Stock Companies (“Official Gazette of RM” 
No. 4/02, 37/02) 

Закон за преземање на акционерски друштва “Службен весник на РМ“ 
бр. 4/2002, 37/2002 

11_Annex_07 Law on Establishing the Macedonian Bank for Development 
Promotion (“Official Gazette of RM” No. 24/98, 6/00) 

Закон за основање на Македонска банка за поддршка на развојот 
“Службен весник на РМ“  бр. 24/98, 6/2000 

11_Annex_08 Law on Micro-Financing Banks (“Official Gazette of RM” No. 61/02) Закон за банки за микрофинансирање “Службен весник на РМ“ бр. 
61/02 

11_Annex_09 Law on Deposits Insurance Fund (“Official Gazette of RM” No. 
63/00,29/02, 43/02, 49/03) 

Закон за Фондот за осигурување на депозити “Службен весник на РМ“ 
бр. 63/2000,29/2002, 43/2002, 49/2003 

11_Annex_10 Law on Leasing (“Official Gazette of RM” No. 4/02, 49/03) Закон за лизинг “Службен весник на РМ“ бр. 4/02 и 49/03 

11_Annex_11 Law on Default Interest Level (“Official Gazette of RM” No. 65/92, 
70/93) 

Закон за височината на затезната камата “Службен весник на РМ“ бр. 
65/1992, 70/1993 

11_Annex_12 Law on Supervision of Insurance (“Official Gazette of RM” No. 27/02, 
84/02, 98/02, 33/04) 

Закон за супервизија на осигурување “Службен весник на РМ“ бр. 
27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004 

11_Annex_13 Law on Mandatory Fully Funded Pension Insurance (“Official 
Gazette of RM” No. 29/02, 85/03, 40/04) 

Закон за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување 
“Службен весник на РМ“бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004  

11_Annex_14 Statute of the National Bank of the Republic of Macedonia Статут на Народна банка на Република Македонија 

11_Annex_15 Law on Budgets (“Official Gazette of RM” No. 79/93, 3/94, 71/96, 
15/99, 46/00, 11/01, 93/01, 46/02, 24/03, 85/03, 96/04) 

Законот за буџети (“Службен весник на РМ“бр. 79/1993, 3/1994, 
71/1996, Одлука на 15/1999 - Одлука на Уставен суд, 46/2000, 11/2001, 
93/2001, 46/2002, 24/2003, 85/2003, и 96/04) 

11_Annex_16 Securities Law (“Official Gazette of RM” No. 63/00, 103/00, 34/01, 
4/02, 37/02, 31/03, 85/03) 

Закон за хартии од вредност (“Службен весник на РМ“бр. 63/00, 
103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 и 85/03) 

 
12. Statistics / Статистика 

12_Annex_01 Law on State Statistics Закон за државна статистика 

12_Annex_02 Programme for Statistical Researches in the Period Between Year 
2003 and 2007 

Програма за стстистички истражувања за периодот 2003-2007 

12_Annex_03 Law on Population, Household and Apartment Census in Republic of 
Macedonia for the Year 2001 

Закон за попис на населението, домаќинствата и становите во РМ 

12_Annex_04 Nomenclature of Territorial Units for Statistics of the Republic of 
Macedonia 

НУТС –Номенклатура на територијалните единици за статистика на 
РМ 



    Вовед             Прилози 

12_Annex_05 Organisational Scheme of SSO Организациска Шема на ДЗС 

 
13. Social Policy and Employment / Социјална политика и вработување 

13_Annex_01 Law on Tobacco Закон за тутун  

 Law on Amendments to the Law on Tobacco Закон за изменување и дополнување на законот за тутун  

13_Annex_02 Law on Protection Against Smoking Закон за заштита од пушењето 

 Law on Amending the Law on Protection Against Smoking Закон за изменување и дополнување на законот за заштита од 
пушењето 

 Law on Amending and Consolidating the Law on Protection Against 
Smoking  

Закон за изменување и дополнување на законот за заштита од 
пушењето 

13_Annex_03 Health Protection Law (Consolidated text) Закон за здравствена заштита (пречистен текст) 

13_Annex_04 Law on Records in the Field of Healthcare (“Official Gazette of 
SFRY” No.  22/78) 

Закон за евиденции на во областа на задравството 
(усвоено од Собрание на СФРЈ, Сл. Лист на СФРЈ 22/78) 

 Law on Amending  the Law on Records in the Field of Healthcare 
(“Official Gazette of SFRY” No. 18/88) 

Закон за измени и дополненија на законот за евиденции на во областа 
на задравството (Сл лист на СФРЈ 18/88) 

13_Annex_05 Law on Records in the Field of Healthcare (“Official Gazette of SRM” 
No.  37/79) 

Закон за евиденции на во областа на задравството 
(усвоено од Собрание на СРМ, сл весник 37/79) 

 Law on Amending the Law on Records in the Field of Healthcare 
(“Official Gazette of RM” No.  15/95) 

Закон за измени и дополненија на законот за евиденции на во областа 
на задравството (Сл весник 15/95) 

13_Annex_06 Law on Medicaments, Remedial Medicines and Medical Devices Закон за лековите, помошните лековити средства и медицински 
помагала 

13_Annex_07 Law on Protecting the Population From Contagious Diseases Закон за заштита на населението од заразни болести  

13_Annex_08 Book of rules for the placing of human blood, its components and its 
derivates on the market 

Правилник за пуштање во промет човечка крв, нејзини состојќи и 
деривати 

13_Annex_09 Law on Sanitary and Health Inspection Закон за санитарна и здравствена инспекција 

13_Annex_10 International health regulations Уредба за ратификација на меѓународниот здравствен правилник 

13_Annex_11 Law on the Conditions for the Removal, Exchange, Transfer and 
Transplantation of Human Body Parts for Medical Purposes  

Закон за условите за земање,разменување, пренесување, 
пресадување делови од човечкото тело заради лекување 

 
14. Energy / Енергија 



    Вовед             Прилози 

14_Annex_01 Law on Energy Закон за енергетика  

14_Annex_02 The Law on Transformation of the Joint Stock Company "Electric 
Power Company of Macedonia for Production, Transmission and 
Distribution of Electrical Energy" in State Ownership  

Закон за преобразба на електростопанство на Македонија 
акционерско друштво за производство, пренос и дистрибуција на 
електрична енергија во државна сопственост 

14_Annex_03 Law on Commodity Reserves  Закон за стокови резерви 

14_Annex_04 Law on Protection from Ionising Radiation and Radiation Safety Закон за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигирност  

14_Annex_06 Law for ratification of the Agreement for the Application of 
Safeguards in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of 
Nuclear Weapons 

Закон за ратификација на сопгодбата за примена на гаранциите во 
врска со неширење на нуклеарно оружје 

14_Annex_05 Law on Liability for Nuclear Damage  Закон за одговорност за нуклеарни штети 

 Law on Amending the Law on Liability for Nuclear Damage  Закон за измена и дополнување на Закон за одговорност за нуклеарни 
штети 

14_Annex_07 Methodology on Pricing of Individual Types of Energy Методологија за формирање на цени на одделни видови на енергија 

 Decision on Modification of the Methodology on Forming Prices of 
Particular Types of Energy 

Одлука за изменување на Методологијата за формирање на цени на 
одделни видови на енергија 

14_Annex_08 Rulebook on the Method and Conditions for Regulating Electricity 
Prices 

Правилник за начин и услови за регулирање на цени за електрична 
енергија   

14_Annex_09 Strategy on Energy Efficiency of the Republic of Macedonia until 
2020 

Стратегија за енергетска ефикасност на Република Македонија до 
2020 година 

14_Annex_10 Programme on efficient energy use in the Republic of Macedonia 
until 2020 

Стратегија за енергетска ефикасност-Том 1 извршно резиме 

14_Annex_11 Country programme framework for technical co-operation Стратегија за енергетска ефикасност-Том 2 Стратегија за енергетска 
ефикасност 

 
15. Industrial policy / Индустриска политика 

15_ Annex_01 Information on National Restructuring and Conversion Programme 
for the Steel Sector of the Republic of Macedonia 

Информација за Националната Програма за реструктуирање и 
преобразба на челичната индустрија во РМ 

 
16. Small and medium-sized enterprises / Мали и средни претпријатија 

16_Annex_01 National Strategy for Development of Small and Medium Enterprises Национална стратегија за развој на малите и средни претпријатија 

16_Annex_02 Program of measures and activities for entrepreneurship promotion 
and creation of competitiveness of the small and medium-sized 

Програма на мерки и активности за поддршка на претприемништвото и 
создавање конкурентност на малите и средни претпријатија во 



    Вовед             Прилози 

enterprises in the Republic of Macedonia Република Македонија 

 
19. Telecommunications and information technologies / Телекомуникација и информатичка технологија  

19_Annex_01 Tables for 1143  Табели за 1143 

19_Annex_02 e-Declaration 2002  Е-Декларација 2002 

19_Annex_03 Programme of operation of the Commission for Information 
Technology 

 Програма за работа на Комисијата за информатичка технологија 

19_Annex_04 E-Government – priorities Е-Влада - приоритети 

19_Annex_05 Formulation of a National Strategy on Information Society 
Technology for Development FOR THE PERIOD 2003-2007 

Формулација за Национална стратегија за развој на информатичко-
технолошко општество  

 
20. Culture and audiovisual policy / Култура и аудиовизуелна политика 

20_Annex_01 The Broadcasting Law  Закон за радиодифузната дејност 

 Law on Amending the Broadcasting Law Закон за изменување на Законот за радиодифузната дејност 

20_Annex_02 National Program for Culture for the Period 2004-2008 Национална програма за културата за периодот од 2004 до 2008 
година 

 
21. Regional policy and coordination of structural instruments / Регионална политика и координација на структурни инструменти 

21_Annex_01 National Strategy for European Integration of the Republic of 
Macedonia - Executive Summary - 

Националната Стратегија за Интегрирање на РМ во ЕУ (Резиме) 

21_Annex_02 Decision on the 2005 Strategic Priorities of the Government of the 
Republic of Macedonia for 2005 

Одлука за стратешки приоритети на Владата на РМ за 2005 година  

21_Annex_03 Decision for adoption of the Methodology for Strategic Planning and 
Preparation of an Annual Work Programme of the Government of the 
Republic of Macedonia 

Методологија за стратешко планирање и подготвување на годишната 
програма за работа на Владата за 2003/2004 година  

21_Annex_04 Public Investment Programme 2004 – 2006 Програма за јавни инвестиции 2004-2006, 
http://www.finance.gov.mk/mk/meni.htm 

21_Annex_05 Resume – Concept on the Legal and Institutional Framework for 
Balanced Regional Development 

Резиме -Концепт за правна и институционална рамка за Рамномерен 
Регионален Развој 

 
22. Environment / Животна средина 



    Вовед             Прилози 

22_Annex_01 Draft Law on Environment Предлог Закон за животна средина 

 Table of Correspondence - Draft Law on Environment 1  

 Table of Correspondence - Draft Law on Environment 2  

 Table of Correspondence - Draft Law on Environment 3  

 Table of Correspondence - Draft Law on Environment 4  

 Table of Correspondence - Draft Law on Environment 5  

 Table of Correspondence - Draft Law on Environment 6  

22_Annex_02  Law on Waste Management (“Official Gazette of RM” No 
68/04,71/04) 

Зaкон за управување со отпад (“Службен весник на РМ“ 
бр.68/04,71/04) 

 Table of Correspondence - Law on Waste Management 1  

 Table of Correspondence - Law on Waste Management 2  

 Table of Correspondence - Law on Waste Management 3  

 Table of Correspondence - Law on Waste Management 4  

22_Annex_03 Law on Nature Protection (“Official Gazette of RM” No 67/04) Закон за заштита на природата (“Службен весник на РМ“бр.67/04) 

 Table of Correspondence - Law on Nature Protection  1  

 Table of Correspondence - Law on Nature Protection  1  

22_Annex_04 Law on Ambient Air Quality (“Official Gazette of RM” No 67/04 Закон за квалитетот на амбиентниот воздух (“Службен весник на РМ“ 
бр.67/04) 

 Table of Correspondence - Law on Ambient Air Quality 1  

22_Annex_05 Draft Law on Waters Предлог Закон за води 

 Table of Correspondence - Draft Law on Waters 1  

22_Annex_06 Law on Ionizing Radiation Protection and Safety (Official Gazette of 
RM No 48/02) 

Закон за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност 
(“Службен весник на РМ“ бр. 48/02 

22_Annex_07 Diagram: Radiation Protection and Safety Дијаграм: Заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност 

22_Annex_08 Rulebook on Release and Use of Radioactive Materials above 
Certain Limits of Activities, X-ray Apparatus and other Devices 
Emitting Ionizing Radiation and Protection Measures against those 

Правилник за пуштање во промет и за користење на радиоактивни 
материи над определена граница на активност, на рендген апарати и 
други апарати што произведуваат јонизирачки зрачења и за мерките 
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Sources (“Official Gazette of SFRY” No. 40/86). за заштита од зрачење на тие извори („Службен лист на СФРЈ“ бр. 
40/86) 

 Rulebook Amending the Rulebook on Release and Use of 
Radioactive Materials above Certain Limits of Activities, X-ray 
Apparatus and other Devices Emitting Ionizing Radiation and 
Protection Measures against those Sources (“Official Gazette of 
SFRY” No. 45/89). 

Правилник за измени и дополнувања на Правилникот за пуштање во 
промет и за користење на радиоактивни материи над определена 
граница на активност, на рендген апарати и други апарати што 
произведуваат јонизирачки зрачења и за мерките за заштита од 
зрачење на тие извори (“Службен лист на СФРЈ“ бр.45/89) 

22_Annex_09 Rulebook on Maximum Limits of Environmental Radioactivity 
Contamination and Decontamination (“Official Gazette of the 
Socialist Federative Republic of Yugoslavia” Nos. 8/87) 

Правилник за максимални граници на радиоактивна контаминација на 
човекова средина и за вршење на деконтаминација (“Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 8/87) 

 Correction of the Rulebook on Maximum Limits of Environmental 
Radioactivity Contamination and Decontamination (“Official Gazette 
of SFRY” No 27/90).  

Исправка на Правилникот за максимални граници на радиоактивна 
контаминација на човекова средина и за вршење на деконтаминација 
(“Службен лист на СФРЈ“ бр. 27/90) 

22_Annex_10 Rulebook on Locations and Time Intervals for Systematic 
Examination of Contents of Radionuclide in Environment with Early 
Detection and Notification of Environmental Radioactive 
Contamination (“Official Gazette of SFRY No.84/91). 

Правилник за местата и временските интервали за систематско 
испитување на содржината на радионуклиди во животната средина со 
рано откривање и известување за радиоактивна контаминација на 
животната средина („Службен лист на СФРЈ“ бр. 84/91); 

22_Annex_11 Rulebook on Ionizing Radiation Exposure Limits of the Population 
and the Individuals Working with Ionizing Radiation Sources, 
Measurement of the Degree of Exposure to Ionizing Radiation of 
Individuals Working with Radiation Sources and Measurement of the 
Working Environment Contamination (“Official Gazette of SFRY” No 
31/89) 

Правилник за границите над кои населението и лицата кои работат со 
извори на јонизирачко зрачење не смеат да бидат изложени на 
озрачување, за мерењата на степенот на изложеноста на 
јонизирачкото зрачење на лицата кои работат со изворите на тие 
зрачења и за проверка  на контаминацијата на работната околина 
(„Службен лист на СФРЈ“ бр. 31/89) 

 Correction of the Rulebook on Ionizing Radiation Exposure Limits of 
the Population and the Individuals Working with Ionizing Radiation 
Sources, Measurement of the Degree of Exposure to Ionizing 
Radiation of Individuals Working with Radiation Sources and 
Measurement of the Working Environment Contamination (“Official 
Gazette of SFRY” 63/89) 

Исправка на Правилникот за границите над кои населението и лицата 
кои работат со извори на јонизирачко зрачење не смеат да бидат 
изложени на озрачување, за мерењата на степенот на изложеноста на 
јонизирачкото зрачење на лицата кои работат со изворите на тие 
зрачења и за проверка  на контаминацијата на работната околина 
(„Службен лист на СФРЈ“ бр. 63/89) 

22_Annex_12 Rulebook on Vocational Education, Health Conditions and Health 
Check-ups of Persons Allowed to Work with Ionizing Radiation 
Sources (“Official Gazette of SFRY” No. 40/86) 

Правилник за стручната подготовка, здравствените услови и 
здравствените прегледи на лицата што можат да работат со извори на 
јонизирачко зрачењe („Службен лист на СФРЈ“ бр. 40/86) 

22_Annex_13 Rulebook on Medical Applications of Ionising Radiation (“Official 
Gazette of the SFRY” No. 40/86) 

Правилник за услови за примена на изворите на јонизирачко зрачење 
во медицината („Службен лист на СФРЈ“ бр. 40/86) 

 Correction of the Rulebook on Medical Applications of Ionising 
Radiation (“Official Gazette of SFRY” No. 10/87) 

Исправка на Правилникот за услови за примена на изворите на 
јонизирачко зрачење во медицината („Службен лист на СФРЈ“ 
бр.10/87) 

22_Annex_14 Rulebook on Ionizing Chamber Technical Norms Used in 
Radiotherapy Dosimetry (“Official Gazette of the SFRY” No. 36/86).  

Правилник за техничките нормативи за јонизационите комори кои се 
употребуваат во радиотераписката дозиметрија („Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 36/86) 
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22_Annex_15 Law on Food Safety and Food Related Products and 
Materials (“Official Gazette of RM” No. 54/02), 

Закон за безбедност на храната и на производите и материјалите што 
доаѓаат во контакт со храната („Службен весник на РМ“ бр.54/02) 

22_Annex_16 Rulebook on maximum allowed concentrations of radionuclides in 
feedingstuffs made of ingredients for forage mixtures for animals and 
in water for cattle, and on the conditions under which they may be 
distributed for sale and used as feedingstuffs if radionuclides are 
below specified activity levels (“Official Gazette of SFRY” No 16/92). 

Правилник за максимално дозволени граници на присуство на 
радионуклиди во добиточна храна, во суровини за изработка на крмни 
смеши за исхрана на животни и во вода за напојување на животните и 
за условите под кои може да се пуштаат во промет и да се 
употребуваат за исхрана на животни, ако содржината на 
радионуклидите е под определените граници на активност („Службен 
лист на СФРЈ“ бр. 16/92) 

22_Annex_17 Rulebook on veterinary-sanitary check-up and control of animals 
before slaughtering and of foodstuffs of animal origin (“Official 
Gazette of SFRY” No. 43/86) 

Правилник за начинот на вршење на ветеринарно-санитарен преглед 
и контрола на животните пред колење и на производите од животинско 
потекло („Службен лист на СФРЈ“ бр. 43/86) 

22_Annex_18 Law on Transport of Hazardous Materials (“Official Gazette of SFRY” 
No. 27/90) 

Закон за превоз на опасни материи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 
27/90) 

 Correction of the Law on Transport of Hazardous Materials (“Official 
Gazette of SFRY” No. 45/90) 

Исправка на Законот за превоз на опасни материи (“Службен лист на 
СФРЈ“ бр.45/90) 

 Law Amending the Law on Transport of Hazardous 
Materials (“Official Gazette of RM” No. 12/93) 

Закон за изменување и дополнување на Законот за превоз на опасни 
материи (Сл.Весник на РМ 12/93) 

22_Annex_19 Rulebook on Keeping Records of Ionizing Radiation Sources and 
Radiation of Population and Persons Exposed to Radiation at Work 
(“Official Gazette of SFRY (40/86) 

Правилник за начинот на водење евиденција на изворите на 
јонизирачки зрачења и за озрачувањето на населението и лицата што 
при работата се изложени на дејството на јонизирачките зрачења 
(“Службен лист на СФРЈ“ бр. 40/86) 

22_Annex_20 Rulebook on the Manner of Collecting, Recording, Processing, 
Keeping, Final Storage and Release of Radioactive Waste in the 
Environment 

Правилник за начинот на собирање, евидентирање, обработување, 
чување, конечно сместување и испуштање на радиоактивни отпадни 
материи во човековата средина (“Службен лист на СФРЈ“ бр. 40/86) 

22_Annex_21 Draft Rulebook for Limitation of Exposure to Ionizing Radiation, 
Conditions for Exposure in Special Circumstances and Carrying out 
Interventions in Emergency Cases 

Нацрт - Правилник за границите на изложување на јонизирачко 
зрачење, условите за изложување во посебни околности и 
спроведување интервенции во вонредни случаи 

 Table 6. Inhalation: Expected effective dosage per input activity unit 
e(g) (Sv Bq-1) for soluble and reactive gases and vapours 

Табела 6. Инхалација: Очекувана ефективна доза на единица внесена 
активност e(g) (Sv Bq-1) за растворливи и реактивни гасови и пареи 

22_Annex_22 Draft Rulebook for the Conditions and Measures for Protection 
Against Ionizing Radiation for Performing Works with Radioactive 
Sources 

Нацрт - Правилник за условите и мерките за заштита од јонизирачко 
зрачење за извршување работи со радиоактивни извори (Regulations 
on the conditions for practices with radioactive sources); 

22_Annex_23 Rule Book on Conditions and Measures for Protection Against 
Ionizing Radiation in Operation of X-Ray Apparatuses, Accelerators 
and Other Devices Arising From Ionizing Radiation 

Правилник за условите и мерките за заштита од јонизирачко зрачење 
при извршување работи со рендген апарати, акцелератори и други 
уреди кои произведуваат јонизирачко зрачење 

 
23. Consumers and health protection / Потрошувачи и здравствена заштита 



    Вовед             Прилози 

23_Annex_01 Law on Consumers’ Protection and Table of Correspondence  Закон за заштита на потрошувачите и Коресподентна табела 

 
24. Justice and home affairs / Правда и внатрешни работи 

24_Annex_01 National Action Plan on Migration and Asylum of the Republic of 
Macedonia 

Национален акционен план за азил и миграција 

24_Annex_02 National Program for Fight Against Illegal Trafficking in Human 
Beings and Illegal Migration in the Republic of Macedonia 

Национална програма за борба против трговија со луѓе и илегална 
миграција на Република Македонија 

24_Annex_03 Strategy for police reforms Стратегија за реформи во полицијата 

24_Annex_04 Ministry of interior – organisational chart Детален органиграм на МВР 

24_Annex_05 Code of police ethics Кодекс за полициска етика 

 
25. Customs Union / Царинска унија 

25_Annex_01 Law on Customs Tariffs (“Official Gazette of RM” No. 23/03) Закон за царинската тарифа (“Службен весник на РМ“ бр. 23/03) 

 Law Amending the Law on Customs Tariffs (“Official Gazette of RM” 
No. 69/04) 

Закон за изменување на Законот за царинската тарифа (“Службен 
весник на РМ“ бр. 69/04) 

25_Annex_02 Decision on Harmonising and Amending the Customs Tariff For 2005 Одлука за усогласување и менување на царинска тарифа за 2005 
година (86/04) 

25_Annex_03 Data by chapters in Customs Tariff  organised in tables on the import 
structure for 2003 and for the first six months of 2004, separately for 
the total import, and separately for the import based on the 
preferential trade regime agreements 

Податоци по глави на Царинската тарифа за структурата на увозот за 
2003 година и за првите шест месеци од 2004 година, посебно за 
вкупниот увоз, а посебно за увозот по договорите за повластен 
трговски режим 

25_Annex_04 Regulation on issuing and use of binding information Правилник за начинот на издавање и употреба на задолжителни 
информации (64/02) 

25_Annex_05 Customs Law  - unofficial consolidated version (“Official Gazette of 
RM” No. 21/98; 26/98; 63/98; 86/99; 25/00; 109/00; 31/01; 4/02; 
55/02, 42/03) 

Царински закон (21/98; 26/98; 63/98; 86/99; 25/00; 109/00; 31/01; 4/02; 
55/02 и 42/03) 

25_Annex_06 Regulation for Establishing Detailed Criteria and Methods for 
Implementation of the Procedure With Economic Impact 

Уредба за утврдување на поблиските критериуми и начинот на 
спроведување на постапката со економски ефект (20/00) 

25_Annex_07 Law on Free Economic Zones (“Official Gazette of RM” No. 56/99) Закон за слободни економски зони (“Службен весник на РМ“ бр.56/99) 

 Law amending the Law on free economic zones (“Official Gazette of 
RM” No. 41/00) 

Закон за изменување и дополнување на Законот за слободни 
економски зони (“Службен весник на РМ“ бр. 41/00) 

 Law amending the Law on free economic zones (“Official Gazette of Закон за изменување и дополнување на Законот за слободни 
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RM” No. 6/02) економски зони (“Службен весник на РМ“ бр. 6/02) 

25_Annex_08 Regulation on the criteria for establishing and proving the origin of 
goods  (“Official Gazette of RM” No.26/00) 

Уредба за критериумите за утврдување и начинот на докажување на 
потекло на стоката (сл.в.26/00) 

25_Annex_09 General Aspects of the Preferential Origin According to Protocol 4 of 
the Stabilization and Association Agreement Between the Republic 
of Macedonia and the European Union 

Оперативна инструкција на Царинска управа број 07-5526/1 од 
21.05.2004 год. „ОПШТИ АСПЕКТИ НА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОТО 
ПОТЕКЛО СОГЛАСНО СО ПРОТОКОЛ 4 ОД СПОГОДБАТА ЗА 
СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА ПОМЕЃУ РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА И ЕВРОПСКАТА УНИЈА„ 

25_Annex_10 Completing and Issuing Movement Certificate Eur 1 in Accordance 
with the Stabilization and Association Agreement 

Оперативна инструкција на Царинска управа број 07-5527/1 од 
21.05.2004 год. „ПОПОЛНУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА 
ДВИЖЕЊЕ ЕУР 1 И ИЗЈАВА ВО ФАКТУРА СОГЛАСНО СО 
ПРОТОКОЛ 4 ОД СПОГОДБАТА ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И 
АСОЦИЈАЦИЈА„ 

25_Annex_11 Regulation on Implementation of the Provisions of the Customs 
Code Concerning Valuation of Goods for Customs Purposes 
(“Official Gazette of RM” No. 60/02) 

Уредба за примена на одредбите од царинскиот закон за вредноста на 
стоката за царински потреби (60/02) 

25_Annex_12 Regulation on determining cases and methods of authorizing the 
simplified procedure related to customs declarations  (“Official 
Gazette of RM” No.26/00) 

Уредба за определување на случаи и начинот на одобрување на 
примената на поедноставената постапка во врска со царинските 
декларации (26/00) 

25_Annex_13 Proposal for Adoption of a Law on Customs Measures for Protection 
of Intellectual Property Rights 

Предлог закон за царински мерки за заштита на правата од 
интелектуална сопственост 

25_Annex_14 Regulation Regarding the Conditions and Manner for Opening, 
Closing and Operation of the Duty Free Shops 

Уредба за условите и начинот за отварање, затворање и работа на 
слободните царински продавници (47/04) 

25_Annex_15 Regulation on Customs Services Fees  (“Official Gazette of RM” 
No.102/01) 

Правилник за висината на надоместокот за царински услуги (“Службен 
весник на РМ“ бр.102/01) 

 Regulation Amending the Regulation on Customs Services Fees 
(“Official Gazette of RM” No. 6/02) 

Правилник за дополнување на правилникот за висината на 
надоместокот за царински услуги (“Службен весник на РМ“ бр. 6/02) 

 Regulation Amending the Regulation on Customs Services Fees 
(“Official Gazette of RM” No. 37/02) 

Правилник за дополнување на правилникот за висината на 
надоместокот за царински услуги (“Службен весник на РМ“ бр. 37/02) 

 Regulation Amending the Regulation on Customs Services Fees 
(“Official Gazette of RM” No. 69/02) 

Правилник за изменување на правилникот за висината на 
надоместокот за царински услуги(“Службен весник на РМ“ бр. 69/02) 

 Regulation Amending the Regulation on Customs Services Fees 
(“Official Gazette of RM” No. 78/02) 

Правилник за изменување на правилникот за висината на 
надоместокот за царински услуги (“Службен весник на РМ“ бр. 78/02) 

 Regulation Amending the Regulation on Customs Services Fees 
(“Official Gazette of RM” No. 98/02) 

Правилник за дополнување на правилникот за висината на 
надоместокот за царински услуги (“Службен весник на РМ“ бр. 98/02) 

 Regulation Amending the Regulation on Customs Services Fees 
(“Official Gazette of RM” No. 98/02) 

Правилник за изменување на правилникот за висината на 
надоместокот за царински услуги (“Службен весник на РМ“ бр. 98/02) 



    Вовед             Прилози 

 Regulation Amending the Regulation on Customs Services Fees 
(“Official Gazette of RM” No. 47/03) 

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за висината 
на надоместокот за царински услуги (“Службен весник на РМ“ бр. 
47/03) 

25_Annex_16 Book of Regulations on the Organization and Operation of the 
Customs Administration 

Закон за Царинска управа (“Службен весник на РМ“ бр.46/04) 

25_Annex_17 Book of Regulations for Systematization of Job Positions of the 
Customs Administration 

Закон за царинската тарифа (“Службен весник на РМ“ бр. 23/03) 

25_Annex_18 Customs Administration of the Republic of Macedonia Закон за изменување на Законот за царинската тарифа (“Службен 
весник на РМ“ бр. 69/04) 

25_Annex_19 List of bilateral agreements in the field of mutual customs assistance 
concluded between the Republic of Macedonia and other countries 

Одлука за усогласување и менување на царинска тарифа за 2005 
година (86/04) 

25_Annex_20 Customs Administration Law (“Official Gazette of RM” No.  46/04) Податоци по глави на Царинската тарифа за структурата на увозот за 
2003 година и за првите шест месеци од 2004 година, посебно за 
вкупниот увоз, а посебно за увозот по договорите за повластен 
трговски режим 

 
26. External Relations  / Надворешни односи 

26_Annex_01 WTO Schedule of Concessions and Commitments on Goods Листа на отстапки и обврски за стоки на Република Македонија во 
СТО 

26_Annex_02 Decision on Harmonising and Amending the Customs Tariff for 
2005 

Одлука за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2005 
година 

26_Annex_03 Excel table on WTO customs rates (bound and applied), initial 
negotiation rights and customs rates for 2005 

Документ во Excel за царинските стапки (обврзувачки и применливи), 
иницијалните преговарачки права, согласно СТО и царинските стапки 
за 2005 година 

26_Annex_04 Decision Classifying Goods into Forms of Exports and Imports Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз 

26_Annex_05 Draft Proposal to Adopt a Law on Export Control of Dual-Use 
Goods and Technologies 

Работниот текст на Предлогот за донесување на Закон за контрола 
на извозот на стоки и технологии со двојна употреба 

26_Annex_06 Law on Trade Закон за трговија 

26_Annex_07 WTO Schedule of Specific Commitments on Services of the 
Republic of Macedonia. 

Листа на специфични обврски во услугите 

Free Trade Agreements concluded by Republic of Macedonia/ Договори за слободна трговија склучени помеѓу Република Македонија и: 

26_Annex_08_01 Serbia and Montenegro Србија и Црна Гора 

26_Annex_08_02 Republic of Croatia Република Хрватска 
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26_Annex_08_03 Republic of Bulgaria Република Бугарија 

26_Annex_08_04 Republic of Turkey Република Турција 

26_Annex_08_05 Ukraine Украина 

26_Annex_08_06 Bosnia and Herzegovina Босна и Херцеговина 

26_Annex_08_07 Republic of Albania Република Албанија 

26_Annex_08_08 Romania Романија 

26_Annex_08_09 Republic of Moldova Република Молдова 

26_Annex_08_10 EFTA (Switzerland, Norway, Iceland and Liechtenstein) ЕФТА (Швајцарија, Норвешка, Исланд и Лихтенштајн) 

Bilateral investment treaties concluded by Republic of Macedonia/ Билатерални договори за поттикнување и заемна заштита на инвестиции 

26_Annex_09_01 Republic of Croatia Република Хрватска 

26_Annex_09_02 Republic of Turkey Република Турција 

26_Annex_09_03 Republic of  Slovenia Република Словенија 

26_Annex_09_04 Federal Republic of Yugoslavia Сојузна Република Југославија 

26_Annex_09_05 Federal Republic of Germany Сојузна Република Германија 

26_Annex_09_06 Switzerland Швајцарија 

26_Annex_09_07 Republic of  Poland Република Полска 

26_Annex_09_08 Republic of  Italy Република Италија 

26_Annex_09_09 People’s Republic of China Народна Република  Кина 

26_Annex_09_10 Russian Federation Руска федерација 

26_Annex_09_11 Malaysia Малезија 

26_Annex_09_12 Republic of Albania Република Албанија 

26_Annex_09_13 Democratic People’s Republic of  Korea Демократска Народна Република Кореја 

26_Annex_09_14 French Republic Република Франција 
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26_Annex_09_15 Ukraine Украина 

26_Annex_09_16 Kingdom of Sweden Кралство Шведска 

26_Annex_09_17 Kingdom of the Netherlands Кралство Холандија 

26_Annex_09_18 Belgian- Luxemburg Economic Union Белгиско-Луксембуршка економска унија 

26_Annex_09_19 Republic of  Bulgaria Република Бугарија 

26_Annex_09_20 Republic of  China Република Кина 

26_Annex_09_21 Romania Романија 

26_Annex_09_22 Republic of Finland Република Финска 

26_Annex_09_23 Bosnia and Herzegovina Босна и Херцеговина 

26_Annex_09_24 Republic of Austria Република Австрија 

26_Annex_09_25 Republic of Hungary Република Унгарија 

26_Annex_09_26 Czech Republic Република Чешка 

26_Annex_09_27 Arab Republic of Egypt Република Египет 

26_Annex_09_28 Islamic Republic of Iran Исламска Република Иран 

26_Annex_09_29 Republic of Belarus Република Белорусија 

 
27. Common foreign and security policy / Заедничка надворешна и безбедносна политика 

27_Annex_01 List of bilateral agreements concluded between the Republic of 
Macedonia and other countries 

Список на билатерални спогодби на Република Македонија со други 
земји 

27_Annex_02 List of the multilateral treaties to which the Republic of Macedonia 
is a party (or, in some cases, only signatory) 

Список на мултилатерални договори во кои Република Маекедонија е 
страна (или, во некои случаи, само потписник) 

27_Annex_03 Bilateral Agreements under negotiations Билатерални спогодби во фаза на преговарање 

27_Annex_04 List of International Organisations of Universal Character of which 
the Republic of Macedonia is a Member State 

Список на Меѓународни организации од универзален карактер, во кои 
Република Македонија е земја членка 

27_Annex_05 List of International Organisations of Regional Character of which 
the Republic of Macedonia is a Member State 

Список на Меѓународни организации од регионален карактер, во кои 
Република Македонија е земја членка 
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27_Annex_06 List of specialized international organizations of which the Republic 
of Macedonia is a Member State 

Список на специјализирани меѓународни организации, во кои 
Република Македонија е земја членка 

27_Annex_07 Trade statistic on trade in conventional weapons Статистика за трговија со конвенционално оружје 

27_Annex_08 List of International conventions on the fight against terrorism 
ratified by the Republic of Macedonia 

Список на меѓународни конвенции за борба против тероризам, 
ратифицирани од Република Македонија 

 
28. Financial Control / Финансиска контрола 

28_Annex_01 State Audit Law (Consolidated version) (“Official Gazette of RM” 
No. 73/04) 

Закон за државна ревизија (“Службен Весник на РМ“ 73/04, 
Пречистен текст) 

28_Annex_02 Law on Public Sector Internal Audit ("Official Gazette of RM” No. 
69/04) 

Закон за внатрешна ревизија во јавниот сектор ("Службен весник на 
РМ" бр. 69/04) 

28_Annex_03 The Law Budgets ("Official Gazette of RM” No. 79/93, 3/94, 71/96, 
46/00, 11/01, 93/01, 46/02, 24/03, 85/03,96/04) 

Закон за буџетите ("Службен весник на РМ", бр. 79/93, 3/94, 71/96, 
46/00, 11/01, 93/01, 46/02, 24/03 и 85/03,96/04) 

28_Annex_04 Law on Execution of 2005 Budget of the Republic of Macedonia 
("Official Gazette of RM” No. 96/04) 

Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2005 
година ("Службен весник на РМ", бр. 96/04) 

28_Annex_05 Law for Accounting on the Budget and the Budget Users ("Official 
Gazette of RM” No. 61/02, 98/02) 

Закон за сметководството за буџетите и буџетските корисници 
("Службен весник на РМ", бр. 61/02 и 98/02) 

28_Annex_06 Regulations Book for Accounting for Budgets and Budget Users 
("Official Gazette of RM” No. 28/03) 

Правилник за сметководството за буџетите и буџетските корисници 
("Службен весник на РМ", бр. 28/03) 

28_Annex_07 Rulebook on the Manner of Performing Internal Audit Operation 
("Official Gazette of RM” No. 72/03) 

Правилник за начинот на вршење на работите на внатрешната 
ревизија ("Службен весник на РМ", бр. 72/03) 

28_Annex_08 Guideline on the Manner the Users and Spending Units of the 
Budget Funds Act with Operation of the Treasury ("Official Gazette 
of RM” No. 
79/93,3/94,71/96,46/00,11/01,93/01,46/02,24/03,85/03,10/04) 

 Упатство за начинот на постапување на корисниците и единките 
корисници на средства од буџетот при трезорското работење 
("Службен весник на РМ", 
бр.79/93,3/94,71/96,46/00,11/01,93/01,46/02,24/03,85/03,10/04) 

28_Annex_09 Guidelines Related to Record Keeping of Commitments of Users 
and Spending Units of the Republic of Macedonia Budget Funds  
(“Official Gazette of RM” No. 79/93, 3/94, 71/96, 46/00, 11/01, 
93/01,46/02,24/03,55/03) 

Упатството за водење на евиденција на преземените обврски на 
корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на 
Република Македонија ("Службен весник на РМ", бр. 79/93, 3/94, 
71/96, 46/00, 11/01, 93/01,46/02,24/03,55/03) 

28_Annex_10 Internal Auditing Handbook Прирачник за внатрешна ревизија, Марија Борда, март 2004 година 

 
29. Financial and budgetary provisions / Финансиски и буџетски одредби 

29_Annex_01 2003 Import duties and the breakdown of total import revenues 
acquired from EU member-states (EU-25), Bulgaria, Romania and 
Croatia 

Увозните давачки за 2003 и година, како и распределбата на 
вкупните приходи кои што  се остварени со увозот од земјите членки 
на ЕУ (ЕУ-25), Бугарија, Романија и Хрватска * 
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29_Annex_02 2004 Import duties and the breakdown of total import revenues 
acquired from EU member-states (EU-25), Bulgaria, Romania and 
Croatia 

Увозните давачки за 2004 и година, како и распределбата на 
вкупните приходи кои што  се остварени со увозот од земјите членки 
на ЕУ (ЕУ-25), Бугарија, Романија и Хрватска * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


