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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
 

Врз основа на член 20 став 1 точките 1, 2 и 6 од Законот за безбедност на производи 
(“Службен весник на Република Македонија” бр 33/2006), министерот за економија донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

КВАЛИТЕТОТ НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА 
 

Член 1 
Во Правилникот за квалитет на течните горива („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 88/2007, 91/2007, 97/2007, 105/2007 и 157/2007), во член 3 во втората 
реченица точката се брише и се додаваат зборовите: „и Eкстра лесно масло за 
домаќинство-1“. 

 
Член 2 

Во член 7 во ставот (1) и (2) по зборовите: “Екстра лесно масло за домаќинство“  се 
додава бројот “-1“. 

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи: 
“(3) Граничните вредности на квалитативното својство содржина на сулфур на Екстра 

лесно масло за домаќинство е “ 
 

 
 
 

 “ 
Член 3 

Во член 23 во  ставовите (2), (6) и (7) зборовите: “31 јануари 2008 година“ се 
заменуваат со зборовите: “30 јуни 2009 година“. 

Во став (4) зборовите: “31 јануари 2008 година“ се заменува со зборовите: “30 јуни 
2008 година“. 

Во став (10) зборовите: “31 јануари 2008 година“ се заменува со зборовите: “31 март 
2008 година“. 

По став (4) се додава нов став (5) кој гласи: 
 “(5) Од 01 февруари 2008 година на домашниот пазар се пушта горивото Екстра лесно 

масло за домаќинство - 1, на кое граничната вредност на количеството сулфур изнесува 
најмногу 0,1 % (m/m)“. 

Ставовите (5), (6), (7), (8), (9) и (10) стануваат ставови (6), (7), (8), (9), (10) и (11). 
Ставот (11) кој станува став (12) се менува  и гласи: 
“ (12) По периодот утврден во ставовите (2), (4), (7), (8), и (11) од овој член не е 

дозволено да се пуштат на домашниот пазар течните горива утврдени со ставовите (2), (4), 
(7), (8) и  (11)  од овој член“.  

Член 4 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија”. 
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30 јануари 2008 година                             Министер, 
             Скопје                                     Вера Рафајловска, с.р. 


