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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
473.
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
3.3.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА
НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ
НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“- СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
утврдување на висината на вредноста на бодот за
пресметување на платите на вработените во Јавното
претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН“ - Скопје, бр. 02–83/3 од
31.1.2017 година, донесена од Управниот одбор на ова
јавно претпријатие, на седницата одржана на 31.1.2017
година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-126/1
3 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

474.
Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10,
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на
3.3.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ,
АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ ВО СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
дополнување на Одлуката за утврдување на цената за
објавување на огласи, акти и неважечки документи во
службеното гласило „Службен весник на Република
Македонија“ бр.02-467/1 од 30.1.2017 година, донесена
од Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен
весник на Република Македонија - Скопје, на седницата, одржана на 30.1.2017 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-361/1
3 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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475.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14,
72/15, 129/15, 213/15 и 39/16), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 3.3.2017 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА МИКРОБИОЛОШКИТЕ КРИТЕРИУМИ
ЗА ХРАНАТА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот
за изменување и дополнување на Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната бр. 02-4182/3 од 27.12.2016
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-171/1
3 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

476.
Врз основа на член 30 став 6 алинеја 4 од Законот
за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16,
53/16 и 190/16) Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 3.3.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ЗА ПЕРИОД
ОД 1.1.2016 ГОДИНА ДО 31.12.2016 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот
извештај за работата на Фондот за иновации и технолошки развој за период од 1.1.2016 година до
31.12.2016 година, бр. 01-73/1 од 12.1.2017 година, донесен од Управниот одбор на Фондот за иновации и
технолошки развој, на седницата одржана на 12.1.2017
година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-178/1
3 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

477.
Врз основа на член 28 став 2 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16 и
190/16) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.3.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СРЕДНОРОЧНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ФОНДОТ
ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ЗА
ПЕРИОД 2017-2019 ГОДИНА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Среднорочната програма за работа на Фондот за иновации и технолошки развој за период 2017-2019 година, бр. 01-70/2
од 27.1.2017 година, донесена од Управниот одбор на
Фондот за иновации и технолошки развој, на седницата, одржана на 27.1.2017 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-180/1
3 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

478.
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.3.2017 година, донесе

Стр. 4 - Бр. 30
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ
ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА
СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА ОТПАД
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Јавната установа Дом за доенчиња и мали деца – Битола да
спроведе постапка за избор на правно лице кое врши
дејност или поседува лиценца за собирање и/или
транспортирање на отпад, на движни ствари – опрема кои немаат вредност, односно се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да
се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката за расход по Предлог листа за расход на душеци
од детски кревети бр.02-455/2 од 19.10.2016 година,
бр.02-693/4 од 25.10.2016 година; Одлуката за измени и дополнување на постапка за расходување на основни средства (душеци од детски кревети), бр.02455/6 од 24.11.2016 година; Одлуката за вонреден
попис на основни средства (душеци од детски кревети), бр.02-787/5 од 7.12.2016 година; Извештајот
од Пописната комисија за извршен вонреден попис
во деловната 2016 година, бр. 02-455/7 од 7.12.2016
година и Одлуката за усвојување на Извештај од Пописната комисија за извршен вонреден попис во деловната 2016 година, бр.02-455/7 од 7.12.2016 година, бр.02-787/6 од 7.12.2016 година–донесени од
Јавната установа Дом за доенчиња и мали деца–Битола.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-231/1
3 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

479.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост
и со стварите во општинска сопственост (,,Службен
весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,
153/15 и 190/16 ) Владата на Република Македонија на
седницата одржана на 3.3.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА- ВЕЛЕС
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната
здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“-Скопје му престанува користењето на движнaта ствар:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на
трајно користење без надомест на Јавната здравствена
установа Општа болница- Велес.
Член 3
Директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум
Охридски“-Скопје склучува договор со директорот на
Јавната здравствена установа Општа болница-Велес,
со кој се уредуваат правата и обврските за движнaта
ствар од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-399/1
3 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

480.
Врз основа на член 16 став 3 од Законот за игрите
на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12,
171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15, 23/16 и 178/16) и
член 31 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2017 година („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 191/16), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 3.3.2017
година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ ОД ИГРИ НА СРЕЌА И ОД ЗАБАВНИТЕ ИГРИ ВО 2017
ГОДИНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ
ИНВАЛИДСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ,
НИВНИТЕ
ЗДРУЖЕНИЈА И НИВНАТА АСОЦИЈАЦИЈА, НА
ЗДРУЖЕНИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ СЕМЕЈНО
НАСИЛСТВО И ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се распоредуваат средства во износ
од 66.000.000 денари од приходите од игри на среќа и
забавни игри за 2017 година.
Член 2
Средствата од член 1 од оваа одлука се распоредуваат:
1. За финансирање на годишните програми на националните инвалидски организации, нивните здруженија
и нивната асоцијација, во износ од 55.000.000 денари,
согласно Законот за инвалидски организации.
2. За активности на Национално координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност, предвидено со стандардни правила за изедначување на можностите за лицата со инвалидност, формирано согласно
Резолуцијата 48/49 на ООН, во износ од 1.000.000 денари.
3. За изградба на инклузивно детско игралиште за
лица со попреченост и набавка на опрема за потребите
на членовите на Националниот сојуз на лица со телесен
инвалидитет на Македонија – Мобилност Македонија,
во износ од 500.000 денари.
4. За стандардизација на знаковниот јазик, обуки за
толкувачи на знаковен јазик и програмски активности
на Националниот сојуз на глуви и наглуви на Република Македонија, во износ од 500.000 денари.
5. За набавка на тифлотехнички помагала и за програмските активности на Националниот сојуз на слепи
на Република Македонија, во износ од 500.000 денари.
6. За финансирање на годишните програми на РЦПЛИП „Порака“ за набавка на опрема за дневни центри
и за потребите на членовите на сојузот, во износ од
500.000 денари.
7. За финансирање на програмските активности на
Националната федерација за спорт и рекреација на инвалидите во Македонија, во износ од 1.000.000 денари.
8. За финансирање на Годишната програма на
Црвен крст на Република Македонија, во износ од
6.000.000 денари.
9. За финансирање на програмските активности на
здруженијата за борба против семејното насилство, во
износ од 1.000.000 денари.
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Член 3
Оваа одлука ќе ја спроведе Министерството за труд
и социјална политика, согласно месечен план за исплата на овие средства.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-426/1
3 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

481.
Врз основа на член 5, став 4 од Законот за продажба
на становите во општествена сопственост („Службен
весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр.
36/90 и „Службен весник на Република Македонија“
бр. 62/92, 7/98, 24/03, 24/11 и 144/14), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 3.3.2017
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА
СОПСТВЕНОСТ
Член 1
Во Одлуката за намалување на цената на становите
во општествена сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93,
27/93, 57/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 36/94, 66/94,
18/95, 32/95, 46/95, 63/95, 34/96, 72/96, 16/97, 30/97,
68/97, 18/98, 34/98, 63/98, 24/99, 40/99, 65/99, 1/00,
51/00, 112/00, 51/01, 1/02, 50/02, 1/03, 42/03, 84/03, 5/05,
112/05, 7/07, 19/08, 11/09, 8/10, 15/11, 12/12, 4/13,
183/13, 15/15 и 227/15) во член 4 зборовите „31 декември 2016 година“ се заменуваат со зборовите „31 декември 2017 година“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2017 година.
Бр. 44-482/1
3 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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482.
Врз основа на член 7 алинеја 7 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.3.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ
НА РЕПУБЛИКА КАЗАКХСТАН
Член 1
Со оваа одлука, еднострано се укинуваат визите за
краткорочен престој во Република Македонија за
државјаните на Република Казакхстан, до три месеци
во тек на секој шестмесечен период, во период од 16
март 2017 година до 15 март 2018 година.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа oдлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-549/1
3 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

483.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 3.3.2017 година, донесе
О Д Л У КА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенцијата за вработување на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари - патнички моторни возила, и тоа:
- марка Фолксваген Пасат, број на шасија
WVWZZZ3CZ6P163262, сила на моторот 110, број на
мотор ВVY 020755, година на производство 2006, со
регистарска ознака ЅК-3008-АМ; и

- марка тмв Мерцедес Вито, број на шасија
VЅА63809413276549, сила на моторот 75 kw тип на мотор 611980, година на производство 2000, со регистарска ознака ЅК-8791-Аl.
Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надомест на Министерството
за труд и социјална политика.
Член 3
Директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија склучува договор со министерот
за труд и социјална политика, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа
одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-567/1
3 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
__________

484.
Врз основа на член 20 став (8) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3.3.2017
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА
1. Со оваа одлука се одбива Барањето за проширување на концесија за детални геолошки истражувања
на металични минерални суровини на локалитетот
„Саса“ општина Македонска Каменица и општина
Крива Паланка поднесено од Друштвото за трговија и
услуги КАЛТУН МАДДЕНЏИЛИК ДОО Скопје бр.243580/1 од 25.5.2016 година, бидејќи:
- од Министерството за животна средина и просторно планирање – Сектор води е добиено негативно мислење бр.11-5334/7 од 26.9.2016 година, со образложение дека концесискиот простор ги опфаќа речните корита на река Гораница и Тораница, со што се нарушува крајбрежното земјиште на коритото и бреговите на
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природниот водотек, се наоѓа во границите на предложеното подрачје за заштита на Црвена Река и предложено подрачје за заштита Осоговски Планини и концесиското поле се простира на површина на која се наоѓаат голем број на повремени површински водени текови
и вода со помала штедрост и
- од општина Крива Паланка е добиено негативно
Мислење бр.29-2352/2 од 2.9.2016 година и дополнување на Известување бр.29-2352/3 од 7.10.2016 година,
со образложение дека за наведениот локалитет Советот
на општина Крива Паланка има усвоено студија за развој на спортско рекреативен туристички центар „Калин
Камен“, има изработено проект за инфраструктура за
изградба на жичара и ски-лифтови, а има донесено и
Локална урбанистичка планска документација за локалитет Калин Камен м.в. „Царев врв“ на КП бр.1345 во
КО Костур во општина Крива Паланка.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-691/1
3 март 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
485.
Врз основа на член 396 алинеја 1 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15 и
55/16) министерот за внатрешни работи во согласност
со министерот за образование и наука, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ, НАЧИНОТ НА
РАБОТА НА АВТОШКОЛИТЕ, НАСТАВНИОТ
ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА ОБУКА, СТРУЧНИОТ КАДАР, ОПРЕМАТА СО КОЈА ТРЕБА ДА РАСПОЛАГААТ, КАКО И ЕВИДЕНЦИИТЕ ШТО ТРЕБА ДА
ГИ ВОДАТ АВТОШКОЛИТЕ ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ
НА КАНДИДАТИ ЗА ВОЗАЧИ
I. ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат поблиските
критериуми, начинот на работа на автошколите, наставниот план и програма за обука, стручниот кадар, опремата со која треба да располагаат, како и евиденциите што треба да ги водат автошколите за оспособување
на кандидати за возачи.

II. ПОБЛИСКИ КРИТЕРИУМИ, НАЧИН НА РАБОТА
НА АВТОШКОЛИТЕ, СТРУЧНИОТ КАДАР И ОПРЕМАТА СО КОЈА ТРЕБА ДА РАСПОЛАГААТ
Член 2
(1) Од страна на автошколата за оспособување на
кандидатите за возачи се обезбедува:
1. просторија (училница) од најмалку 20 м2 деловен
простор со видео надзор опремена за изведување на теоретска настава;
2. уреден простор за прием на кандидати за возачи
и за работа на стручниот раководител на автошколата,
деловен простор од најмалку девет м2;
3. наставни средства, помагала и информатичка опрема за спроведување на наставната програма и за водење на евиденции;
4. сообраќаен автодром (полигон);
5. возила за оспособување на кандидати за возачи и
6. стручен кадар.
(2) За електронското водење на евиденциите од
страна на автошколата се користи информатичка опрема и софтверска веб апликација со заштита, која овозможува воспоставување и водење на единствена база
на податоци за спроведување на обуката со кандидати
за возачи.
(3) За водење на евиденциите од ставот (2) на овој
член од страна на автошколата се применуваат соодветни технички и организациски мерки, согласно прописите за заштита на личните податоци.
1. Просторија (училница) опремена за изведување
на теоретска настава
Член 3
(1) Просторијата за изведување на теоретската настава (во натамошниот текст: училницата) е опремена
на начин што обезбедува услови за изведување на теоретска настава, непречено учење на кандидатот за возач и спроведување на пробниот тест.
(2) Училницата од ставот (1) на овој член располага
со просторна површина од најмалку 1,5 м2 по кандидат за возач, односно најмалку пет м2 за предавачот по
наставна програма за сообраќајните правила и прописи
(теоретски дел).
(3) Училницата е опремена со видео надзор, една
работна маса, една училишна табла и училишен прибор, техничкo - информатичка опрема според нормативот за опремување на училишен кабинет за сообраќајно
образование и воспитание со можност за истакнување
на цртежи и прикажување на филмови и анимации, со
соодветно греење, вентилација, осветлување и санитарен чвор.
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(4) За обезбедување на видео надзорот од ставот (3)
на овој член, училницата е опремена со камери кои согласно димензиите и карактеристиките на просторијата
овозможуваат квалитетен видео запис од кој може да
се препознае кандидатот за возач и предавачот, целокупниот процес на обука по наставниот план и програма од теоретски дел, со можност за архивирање и документирање на снимениот материјал од спроведеното
оспособување на кандидат за возач.
(5) Снимениот материјал од ставот (4) на овој член
се чува во просториите на автошколата согласно прописите од областа за заштита на личните податоци.
2. Простор за прием на кандидати за возачи и за
работа на стручниот раководител на автошколата
Член 4
(1) Просторот за прием на кандидати за возачи и за
работа на стручниот раководител на автошколата, е
уреден и обезбедува услови за менаџирање со работата
на автошколата.
(2) Просторот од ставот (1) на овој член е деловен
простор и ги исполнува стандардите согласно прописите за општите мерки за безбедност и здравје при работа за работни и помошни простории и простори.
3. Наставни средства, помагала и информатичка
опрема за спроведување на наставната програма
Член 5
За спроведување на наставната програма, од страна
на автошколата се обезбедува:
1. шеми на сообраќајни знаци, ознаки на коловозот
и знаци кои во сообраќајот ги дава униформиран полициски службеник;
2. шеми, цртежи, фотографии или други помагала
за објаснување на правилата на сообраќајот (престигнување, првенство на минување, промена на правецот
на движење, престројување, запирање и паркирање, сопирен пат при разни брзини и сл.), сообраќајни ситуации и елементи на патот, кои може да бидат и во електронска форма;
3. модели или шеми на уредите на моторните возила што се од значење за безбедноста на сообраќајот на
патиштата (уреди за управување, уреди за сопирање,
уреди за давање светлосни знаци и за осветлување на
патот и на возилото и за означување на возилото, пресек на пневматик и сл.), кои може да бидат и во електронска форма;
4. комплет опрема на возилата од соодветната категорија;
5. пресек, модел на дизел мотор или цртеж (со пресек) на дизел мотор за моторни возила од „Ц1“, „Ц“,
„Д1“ и „Д“ категории;

9 март 2017

6. шеми, цртежи, фотографии, филмови, соодветна
информатичка опрема (компјутери, проектор, уреди за
видео презентација, телевизор, графоскоп или други
технички уреди) за изведување на настава и
7. потребна стручна литература од областа на прописите за безбедноста на сообраќајот на патиштата (закони, правилници, учебници, прирачници, тест-вежби
и списанија) за оспособување на кандидати за возачи и
за стручно усовршување на возачи-инструктори.
4. Сообраќаен автодром (полигон)
Член 6
(1) За почетното оспособување на кандидати за возачи на моторно возило или трактор, од страна на автошколата се обезбедува сообраќаен автодром (полигон), кој се состои од една или повеќе површини кои
претставуваат целина, обележани сообраќајни површини за изведување на дејствија со возило што се предвидени во програмата за почетно оспособување на кандидати за возачи при практично управување со моторно
возило или трактор, како и за полагање на возачкиот
испит, а не се јавни патишта.
(2) Сообраќајниот автодром (полигон) има соодветен сообраќаен приклучок на јавен пат, а на видно место е истакната табла со димензија од најмалку 160х100
см, на која е впишан бројот на одобрението за употреба
и категориите за кои е издадено од страна на надлежното министерство, називот на правното или физичкото лице кое стопанисува со истиот, како и назив на субјектите кои го користат под закуп.
(3) Сообраќајно техничките елементи на сообраќајниот автодром (полигон) ги исполнуваат стандардите
согласно техничките прописи за изградба на патиштата
и се обележани и означени со вертикална и хоризонтална сообраќајна сигнализација (сообраќајни знаци и
ознаки на патот), согласно прописите за сообраќајните
знаци, опрема и сигнализација на патот.
(4) Сообраќајно-техничките елементи на сообраќајните површини од ставот (3) на овој член се определени со Скица (Прилог број 1, 1.1, 1.2 и 1.3).
5. Возила за оспособување на кандидати
за возачи
Член 7
Оспособувањето на кандидатите за возачи се врши
со возила и тоа за:
1. „А1“ категорија со моторно возило од „А1“ категорија, мотоцикл без приколка, со зафатнина од најмалку 120 cm3, кој може да постигне брзина од најмалку 90 km/h;
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2. „А2“ категорија со моторно возило од „А2“ категорија, мотоцикл без приколка, со зафатнина од најмалку 400 cm³ и моќност на моторот од најмалку 25 kW;
3. „А“ категорија со моторно возило од „А“ категорија, мотоцикл без приколка, со зафатнина од најмалку
600 cm³ и моќност на моторот од најмалку 40 kW;
4. „Б“ категорија со моторно возило од „Б“ категорија, кое може да има и автоматски менувач, возило на
четири тркала што може да постигне брзина од најмалку 100 km/h;
5. „БЕ“ категорија со група возила „БЕ“ категорија,
комбинација составена од возило од категорија Б и
приколка со најголема дозволена маса од најмалку
1000 kg, што може да постигне брзина од најмалку 100
km/h, кое не спаѓа во Б категорија. Товарниот дел од
приколката се состои од затворена кутија (постојана
или привремена изведба со церада) која е широка и висока најмалку колку што е широко и високо моторното
возило, а затворената кутија може да биде помалку широка од моторното возило доколку можноста за гледање преку ретровизор е можна единствено со употреба
на надворешни ретровизори на моторното возило, а
приколката има најмалку 800 kg реална вкупна маса
(маса на оптоварено возило);
6. „Ц1“ категорија со моторно возило од „Ц1“категорија, возило со најголема дозволена маса од најмалку
4000 kg, должина од најмалку 5 m, што може да постигне брзина од најмалку 80 km/h, опремено со анти-блокирачки сопирачки .Товарниот дел се состои од затворена кутија (постојана или привремена изведба со церада)
која е широка и висока најмалку колку и кабината;
7. „Ц1Е“ категорија со група возила од „Ц1Е“ категорија, комбинација составена од возило од категорија
Ц1 и приколка со најголема дозволена маса од најмалку 1.250 kg, оваа комбинација е со должина од најмалку 8 m и може да постигне брзина од најмалку 80 km/h.
Товарниот дел од приколката се состои од затворена
кутија (постојана или привремена изведба со церада)
која е широка и висока најмалку колку и кабината, приколката има најмалку 800 kg реална вкупна маса (маса
на оптоварено возило);
8. „Ц“ категорија со моторно возило од „Ц“ категорија, со најголема дозволена маса од најмалку 12 000
kg, должина од најмалку 8 m, ширина од најмалку 2,4
m, што може да постигне брзина од најмалку 80 km/h,
опремено со анти-блокирачки сопирачки. Товарниот
дел се состои од затворена кутија (постојана или привремена изведба со церада) која е широка и висока најмалку колку и кабината, возилото има најмалку 10 000
kg реална вкупна маса (маса на оптоварено возило);
9. „ЦЕ“ категорија со група возила од „ЦЕ“ категорија, комбинација од возило од Ц категорија и приколка со должина од најмалку 7,5 m, при што комбинаци-
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јата има најголема дозволена маса од најмалку 20 000
kg, должина од најмалку 14 m и ширина од најмалку
2,4 m и може да постигнат брзина од најмалку 80
km/h.Товарниот дел се состои од затворена кутија (постојана или привремена изведба со церада) која најмалку е широка и висока колку и кабината, комбинацијата
има најмалку 15 000 kg реална вкупна маса (маса на
оптоварено возило);
10. „Д1“ категорија со моторно возило од „Д1“категорија, возило со најголема дозволена маса од најмалку
4000 kg, со должина од најмалку 5 m, може да постигне
брзина од најмалку 80 km/h, опремена со анти-блокирачки сопирачки;
11. „Д1Е“ категорија со група возила од „Д1Е“категорија, комбинација составена од возило од категорија
Д1 и приколка со најголема дозволена маса од најмалку 1250 kg и може да постигне брзина од најмалку 80
km/h.Товарниот дел од приколката се состои од затворена кутија (постојана или привремена изведба со церада) која е широка најмалку два метри и висока два
метри, приколката има најмалку 800 kg реална вкупна
маса (маса на оптоварено возило);
12. „Д“ категорија со моторно возило од „Д“ категорија, возило со должина од најмалку 10 m и ширина
од најмалку 2,4 m што може да постигне брзина од најмалку 80 km/h, опремено со анти-блокирачки сопирачки;
13. „ДЕ“ категорија со група возила од „ДЕ“ категорија, комбинација составена од возило од категорија
„Д“ и приколка со најголема дозволена маса од најмалку 1250 kg, ширина од најмалку 2,4 m, може да постигне брзина од најмалку 80 km/h.Товарниот дел од приколката се состои од затворена кутија (постојана или
привремена изведба со церада) која е широка два метри и висока два метри, приколката има најмалку 800 kg
реална вкупна маса (маса на оптоварено возило);
14. „Ф“ категорија со возило, трактор (со кабина)
кој не е со гасеници и приклучно возило со носивост од
најмалку 1.500 kg.
Член 8
(1) Возилата на автошколата за оспособување на
кандидати за возачи и за полагање на возачкиот испит
покрај задолжителната опрема согласно закон, се опремени и со:
1.внатрешно огледало за возилата од „Б“ категорија;
2. апарат за гаснење на пожар;
3. посебна ознака со натпис „Автошкола“ која ноќе
и во услови на намалена видливост е осветлена. Ознаката е со димензии 75х15 cm. и има сопствен извор на
светлина. Се поставува на највисокиот дел на возилата
од сите категории, освен на возилата од категориите
„А1“, „ А2“ и „А“;
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4. Сигурносен рефлектирачки елек во жолта боја со
впишана латинична буква „L“ во бела боја со димензии 15х9х3 cm, на сина основа со димензии 25x25 cm.
за возилата од категориите „А1“, „ А2“ и „А“;
5. Камера со двострано снимање со сопствен извор
на напојување, поставена во внатрешниот дел на возилото на предното ветробранско стакло, а за возилата од
„А1“, „А2“ и „А“ категории и Ф национална категорија
поставена во возилото управувано од возачот инструктор кој ја спроведува обуката, на начин кој овозможува
препознавање на кандидатот за возач и возачот
инструктор;
6. Уред за воспоставување аудио врска за возилата
од категориите „А1“, „ А2“ и „А“.
7. Посебна таблица со буквата „L“ за возилата со
кои се врши практично оспособување на кандидатот за
возач.
(2) Снимениот материјал од ставот (1) точка 5 на
овој член се чува во просториите на автошколата, согласно прописите од областа за заштита на личните податоци.
Член 9
(1) Возилата за оспособување на кандидати од категориите „Б“ „ Ц1“ и „Ц“ се опремени со двојни ножни
команди, технички исправни и регистрирани во Република Македонија.
(2) Возилата за оспособување на кандидати за возачи од останатите категории треба да се технички исправни и регистрирани.
(3) Возилата од категориите А1, А2, А, БЕ, Ц1,
Ц1Е, Ц, ЦЕ, Д1, Д1Е, Д, ДЕ и Ф кои се користат под закуп, може да бидат закупени само од една автошкола,
на начин што едно исто возило не се користи за обука
во две автошколи.
6. Стручен кадар
Член 10
Стручниот кадар во автошколата го сочинуваат:
стручен раководител, најмалку еден предавач по наставна програма за сообраќајни правила и прописи (теоретски дел) и најмалку двајца возачи-инструктори од
категоријата „Б“ за спроведување на наставната програма за управување со возило (практичен дел).
III. НАСТАВЕН ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА ОБУКА
Член 11
(1) Наставниот план и програма за обука на кандидатите за возачи на моторни возила, возачи на мотоцикли и за возачи на трактори се состои од сообраќајни
правила и прописи (теоретски дел) и управување со возило (практичен дел), за што од страна на автошколата
се издава потврда.

(2) Наставниот план и програма за обука на кандидатите за оспособување на кандидати за возачи за управување со мобилна машина, мотокултиватор, велосипед со помошен мотор, мопед и лесни четирицикли, се
состои само од теоретски дел.
1. Теоретски дел
Член 12
(1) Теоретскиот дел на програмата за оспособување
на кандидати за возачи на моторни возила се состои од
изучување на сообраќајните правила и прописи.
(2) Теоретскиот дел на програмата за оспособување
на кандидати за возачи на трактори, мобилни машини,
мотокултиватори и велосипед со помошен мотор и мопед ги опфаќа само прописите за безбедноста на сообраќајот на патиштата што се однесуваат на правилата
на сообраќајот на патиштата, сообраќајните знаци и
нивното значење и знаците што ги даваат униформирани полициски службеници при вршење на контрола и
регулирање на сообраќајот на патиштата, како и опасностите и последиците кои настануваат поради неправилно преземање на дејствија во сообраќајот и основите на функционирањето на уредите на возилата на моторен погон значајни за безбедноста на сообраќајот на
патиштата.
Член 13
(1) За изведување на теоретскиот дел од програмата
за оспособување на кандидати за возачи на возила на
моторен погон (моторни возила, мотоцикли, трактори
и мобилни машини) за следниве категории и национални категории на возила се предвидуваат:
- за „АМ“ категорија - 12 наставни часа;
- за „А1“ категорија - 16 наставни часа;
- за „А2’ категорија - 16 наставни часа;
- за „А“ категорија - 16 наставни часа;
- за „Б“ категорија - 20 наставни часа;
- за „БЕ“ категорија - четири наставни часа;
- за „Ц1“ категорија - десет наставни часа;
- за „Ц1Е“ категорија - четири наставни часа;
- за „Ц“ категорија - десет наставни часа;
- за „ЦЕ“ категорија - четири наставни часа;
- за „Д1“ категорија - десет наставни часа;
- за „Д1Е“ категорија - четири наставни часа;
- за „Д“ категорија - десет наставни часа;
- за „ДЕ“ категорија - четири наставни часа;
- за „Ф“ национална категорија -12 наставни часа;
- за „Г“ национална категорија -12 наставни часа.
(2) На возачот на кого му е издадена возачка дозвола од „А1“, „А2“ и „А“ за оспособување за „Б“ категоријa се предвидуваат четири наставни часа.
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(3) На возачот на кого му е издадена возачка дозвола од категорија „АМ“ и националните категории „Ф“
и „Г“ за оспособување за „Б“ категорија се предвидуваат осум наставни часа.
(4) На возачот на кого му е издадена возачка дозвола
од „Б“ категорија,за оспособување за категориите „А1“,
„ А2“ и „А“ се предвидуваат четири наставни часа.
(5) На возачот на кого му е издадена возачка дозвола од категориите „Ц1“, „Д1“, „Ц1Е“, „Д1Е“ категории,
за оспособување за „Ц“, „Д“,„ЦЕ“ и „ДЕ“ категории се
предвидуваат четири наставни часа.
Член 14
Наставниот час од теоретскиот дел на програмата
трае 45 минути и во еден ден кандидатот за возач може
да реализира најмногу четири наставни часа.
Член 15
(1) Пробниот тест за проверка на знаењата содржи
прашања кои се вреднуваат со бодови во зависност од
содржината на прашањето.
(2) Кандидатот за возач го поседува потребното
знаење ако во одговорот на пробниот тест постигне
најмалку 85% од вкупниот број бодови.
(3) Содржината на тестот од ставот (1) на овој член
не може да биде идентична со содржината на тестот за
полагање на возачки испит.
2. Практичен дел
Член 16
Практичниот дел на програмата за оспособување на
кандидатите за возачи на моторни возила, мотоцикли и
трактори се однесува на изведување на дејствија со моторно возило, мотоцикл или трактор што се од значење
за успешно и безбедно управување во согласност со сообраќајните правила и прописи, условите на патот и во
сообраќајот, како и за совладување на техниката и вештината за управување со возилото.
Член 17
Наставниот час за практично оспособување трае 45
минути и во текот на еден ден кандидатот може да се
оспособува најмногу два наставни часа.
Член 18
(1) Изведувањето на наставата од практичниот дел
на програмата за оспособување на кандидати за возачи
на моторни возила, мотоцикли и за возачи на трактори
се врши со почетно оспособување на сообраќаен автодром (полигон), а потоа оспособувањето продолжува на
јавен пат надвор од населено место и на јавен пат во
населено место, во денски и ноќни услови.

(2) Вкупниот број на наставни часови за практично
оспособување на кандидати за возачи, изнесува:
- за „А1“ категорија - 16 наставни часа;
- за „А2“ категорија - 16 наставни часа;
- за „А“ категорија - 16 наставни часа;
- за „Б“ категорија - 36 наставни часа;
- за „БЕ“ категорија - осум наставни часа;
- за „Ц1“ категорија - 20 наставни часа;
- за „Ц1Е“ категорија - осум наставни часа;
- за „Ц“ категорија - 20 наставни часа;
- за „ЦЕ“ категорија - осум наставни часа;
- за „Д1“ категорија - 16 наставни часа;
- за „Д1Е“ категорија - осум наставни часа;
- за „Д“ категорија - 16 наставни часа;
- за „ДЕ“ категорија - осум наставни часа и
- за „Ф“ национална категорија - 12 наставни часа.
(3) Во случаите од ставот (2) на овој член, бројот на
наставните часови на возачот на кого му е издадена возачка дозвола за следниве категории, изнесува:
- „Ц1“ категорија и се оспособува за „Ц“ категорија
-четири наставни часа;
-„Ц1Е“категорија и се оспособува за „ЦЕ“ категорија - четири наставни часа;
- „Д1Е“категорија и се оспособува за „ДЕ“ категорија - четири наставни часа;
- „Д1“категорија и се оспособува за „Д“ категорија четири наставни часа;
- „Ф“ национална категорија и се оспособува за „Б“
категорија - 24 наставни часа.
Член 19
(1) Почетното оспособување на сообраќајниот автодром (полигон) изнесува за:
- „А1“ категорија - четири наставни часа;
- „А2“ категорија - четири наставни часа;
- „А“ категорија - четири наставни часа;
- „Б“ категорија - шест наставни часа;
- „Ц1“ категорија - четири наставни часа;
- „Ц“ категорија - четири наставни часа;
- „Д1“категорија - четири наставни часа;
- „Д“ категорија - четири наставни часа;
- „Ф“ национална категорија - два наставни часа.
(2) Почетното оспособување на сообраќајниот автодром (полигон) за „Б“ категорија доколку кандидатот
поседува „Ф“ национална категорија изнесува четири
наставни часа.
Член 20
(1) Бројот на наставните часови од практичниот дел
од програмата за оспособување на јавен пат надвор од
населено место и во населено место, дење, за следниве
категории и национални категории, изнесува:
- „А1“ категорија - десет наставни часа;
- „А2“ категорија- десет наставни часа;
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- „А“ категорија - десет наставни часа;
- „Б“ категорија - 28 наставни часа;
- „БЕ“ категорија - шест наставни часа;
- „Ц1“ категорија - 14 наставни часа;
- „Ц1Е“ категорија - шест наставни часа;
- „Ц“ категорија - 14 наставни часа;
- „ЦЕ“ категорија - шест наставни часа;
- „Д1“ категорија - десет наставни часа;
- „Д1Е“ категорија - шест наставни часа;
- „Д“ категорија - десет наставни часа;
- „ДЕ“ категорија - шест наставни часа и
- „Ф“ национална категорија - осум наставни часа.
(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, бројот
на наставните часови на возачот на кого му е издадена
возачка дозвола за следниве категории и националната
„Ф“ категорија, изнесува:
- „Ц1“ категорија и се оспособува за „Ц“ категорија
- четири наставни часа;
- „Ц1Е“ категорија и се оспособува за „ЦЕ“ категорија - четири наставни часа;
- „Д1“ категорија и се оспособува за „Д“ категорија
- четири наставни часа;
- „Д1Е“ категорија и се оспособува за „ДЕ“ категорија - четири наставни часа и
- „Ф“ национална категорија и се оспособува за „Б“
категорија - 20 наставни часа.
Член 21
Бројот на наставните часови од практичниот дел од
програмата за оспособување на јавен пат надвор од населено место и во населено место, ноќе, за сите категории изнесува два наставни часа.
Член 22
Наставниот план и програма за оспособување на
кандидати за возачи на мотоцикли, за оспособување на
кандидати за возачи на моторни возила од сите категории и за оспособување на кандидати за возачи на трактор и за возачи на мобилни машини, мотокултиватор и
велосипед со помошен мотор и мопед се дадени во
Прилог број 2 и Прилог број 2.1.
IV. ЕВИДЕНЦИИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ВОДАТ
АВТОШКОЛИТЕ ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА
КАНДИДАТИТЕ ЗА ВОЗАЧИ
Член 23
За оспособување на кандидатите за возачи во автошколата во рачна и електронска форма се водат
следните евиденции:
1. Матична книга за евидентирање на кандидати за
оспособување на возачи во кои се запишува: реден
број, лично име и име на еден од родителите и пре-
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зиме, датум и место на раѓање, живеалиште односно
престојувалиште, адреса на станот, категорија за која
се оспособува, број, место и датум на издавање на уверение за здравствена и психофизичка способност за управување со моторно возило, делот од програмата за
кој се врши оспособувањето (теоретски и практичен),
број и датум на потврда за спроведена обука по теоретски дел, број на одржани наставни часови, време за кое
кандидатот е оспособен, број и датум на издадена потврда за извршена проверка од познавање на правилата
на сообраќајот на патиштата и сообраќајните знаци
(пробен тест), датум на издадена потврда за оспособување, податоци за успехот на кандидатот на возачкиот
испит, име и презиме на инструкторот што го оспособува и забелешка (Прилог број 3 ( 1/2 и 2/2);
2. Евиденција за дополнително оспособување на
кандидати за возачи од практичен дел во кој се запишува: реден број, лично име, име на еден од родителите и презиме, датум и место на раѓање, живеалиште,
односно престојувалиште, адреса на станот, категорија
за која се оспособува, делот од програмата за која се
врши оспособувањето, број на одржани наставни часови, време за кое се одржани часовите, име и презиме
на инструкторот и забелешка (Прилог број 3.1);
3. Евиденција за извршена проверка на знаењето на
кандидатот за возач од областа на познавање на правилата во сообраќајот на патиштата и сообраќајните
знаци, во кој се запишува: реден број, лично име, име
на еден од родителите и презиме, датум и место на раѓање, живеалиште односно престојувалиште, категорија за која се оспособува („А1“ категорија, „А2“, А категорија, „Б“ категорија и „Ф“ национална категорија),
датум на извршена проверка, број на пробниот тест, по
кој пат полага кандидатот, успех на кандидатот и име и
презиме на предавачот кој ја извршил проверката и забелешка (Прилог број 3.5);
Член 24
(1) За оспособување на кандидатите за возачи во автошколата во рачна форма се водат и:
1. Дневник за евидентирање на изведениот теоретски дел на програмата за оспособување на кандидатите
за возачи во кој се запишува: број под кој кандидатот е
запишан во матичната книга, датум и час на одржаната
настава, категорија за која се оспособува, наставен
предмет што се предава и наставната единица, име и
презиме и потпис на предавачот и име и презиме на
кандидатите што ја посетувале наставата со своерачен
потпис и забелешка (Прилог број 3.2);
2. Картон за евидентирање за оспособување на кандидатите за возачи од практичниот дел на програмата
за оспособување на кандидатите за возачи во кој се запишува: називот на автошколата, име и презиме на
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кандидатот датум и место на раѓање, адреса на живеалиште/престојувалиште, контакт телефон, број на лекарско уверение, име и презиме на инструкторот, бројот под кој кандидатот е запишан во матичната книга,
категорија за која се оспособува, тип, марката и регистарскиот број на возилото и сопственост, податоци за
траењето на оспособувањето на кандидатот (датум,
опис на работата, време на оспособување), број на наставен час, потпис на кандидатот, потпис на инструкторот, со опис на работата и своерачен потпис на возачот
инструктор и кандидатот за возач како и мислење на
возачот инструктор за подготвеноста на кандидатот за
возач со забелешка: е подготвен, не е подготвен и потребно е дополнително оспособување од одредена наставна содржина, место и датум, потпис на стручниот
раководител и место за печат (Прилог број 3.3);
3. Картон за евидентирање за дополнително оспособување на кандидати за возачи од практичен дел кој ги
содржи податоците од став (1) точка 2 на овој член
(Прилог број 3.4);
4. Дневник за евиденција за работа на возачите
инструктори со евиденција за посебните таблици за означување на возилото за оспособување на кандидати за
возачи, во која се запишува: реден број, датум и време
на оспособување, име и презиме на кандидатот за возач
и број под кој е запишан во матичната книга со категорија за која се оспособува, број на „L“ табличките, датум и време на задолжување и враќање на табличките
во автошколата, име и презиме на одговорно лице во
автошколата кое ги издава и потпис, име и презиме на
возачот инструктор кој е задолжен со истите таблички
и потпис (според евиденцијата на надлежното министерство) и забелешка (Прилог број 3.6).
(2) Во случаите кога практичниот дел од наставата
се изведува во попладневните часови или обуката се
врши во ноќни услови и во случај на отсуство на
стручниот раководител, возачот-инструктор сам ги задолжува и раздолжува таблиците во автошколата, по
претходно одобрување од стручниот раководител и
евидентирање на потребните податоци во евиденцијата
од став (1) точка 4 на овој член.
Член 25
(1) Во периодот на времетраење на забраната за
вршење за оспособување на кандидати за возачи како и
по престанокот на работа на автошколата, евиденцијата од член 23 став (1) точка 1 од овој правилник се предава во Министерството за внатрешни работи за што се
издава потврда.
(2) Евиденцијата од ставот (1) точка 1 на овој член,
се чува како документ од трајна вредност, во писмена и
електронска форма, согласно прописите за канцелариско и архивско работење.
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(3) Во периодот на времетраење на забраната за
вршење за оспособување на кандидати за возачи, како и по престанокот на работата на автошколата, посебните таблици за означување на возилото за оспособување на кандидати за возачи од член 8 став (1)
точка 7 од овој правилник се предаваат во Министерството за внатрешни работи, за што се издава
потврда.
Член 26
Прилозите број 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 2.1, 3, 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5 и 3.6, се дадени во прилог и се составен дел на
овој правилник.
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 27
(1) Одредбите од членовите 7 став (1) точки 1, 2 и 3,
18 став (2) алинеја 2, 19 став (1) алинеја 2 и 20 став (1)
алинеја 2 од овој правилник ќе отпочнат да се применуваат од 8 април 2017 година.
(2) Одредбите од членот 7 став (1) точки 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 од овој правилник ќе отпочнат
да се применуваат од 1 април 2017 година.
Член 28
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за критериумите, начинот на работа на автошколите, наставниот
план и програма за обука, стручниот кадар, опремата
со која треба да располагаат, како и евиденциите што
треба да ги водат автошколите за оспособување на
кандидати за возачи („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 90/13), освен одредбите од членот 7
став (1) точки 1 и 2 кои ќе престанат да важат со отпочнување на примената на членот 7 став (1) точки 1,
2 и 3 од овој правилник, а одредбите од членот 11
став (3) и членот 13 став (2) ќе престанат да важат од
1 април 2017 година.
Член 29
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ .
Бр.13.1.1-9535/1
15 февруари 2017 година
Скопје

Бр. 20-2454/1
22 февруари 2017 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
д-р Агим Нухиу, с.р.

Министер
за образование и наука,
м-р Пиштар Лутфиу, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
486.
По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за начинот на
вршење на надзор над законитоста на работењето на
нотарот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 226/16, направена е техничка грешка, поради што се дава
ИСПРАВКА
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ
НА НАДЗОР НАД ЗАКОНИТОСТА НА РАБОТЕЊЕТО
НА НОТАРОТ
Во членот 9 наместо бројот „9“ треба да стои бројот
„8“.
Во членот 10 наместо бројот „10“ треба да стои
бројот „9“.
Во членот 11 наместо бројот „11“ треба да стои
бројот „10“.
Во членот 12 наместо бројот „12“ треба да стои
бројот „11“.
Во членот 13 наместо бројот „13“ треба да стои
бројот „12“.
Бр. 01-959/1
6 март 2017 година
Скопје

Министер за правда,
Валдет Џафери с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
487.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО
ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ
НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз на живи животни,
производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по
потекло од Република Грција (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/17 и 19/17), во членот 1
став (1) по алинејата 1 се додава нова алинеја 2 која
гласи:
“- Флорина/Florina и”.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-187/4
3 март 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.

488.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО
ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ
НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ПО ПОТЕКЛО ОД ВЕЛИКА БРИТАНИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз на живи животни,
производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по
потекло од Велика Британија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 8/17), во членот 1 став (1) по
алинејата 1 се додава нова алинеја 2 која гласи:
“- Суфолк Каунти/Suffolk County,”.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-847/1
3 март 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р Зоран Поповски, с.р.

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА
МАКЕДОНИЈА
489.
Врз основа на член 33 од Законот за пензиското и
инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр.
98/2012, 166/2012, 15/2013, 170/2013, 43/2014, 44/2014,
97/2014, 113/2014, 160/2014, 188/2014, 20/15, 61/15,
97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 217/15, 13/16, 27/16,
120/16 и 132/16) и Соопштението на Државниот завод
за статистика за исплатената плата по вработен во Република Македонија бр.4.1.17.14 од 22.2.2017 година,
Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на
Македонија ги утврдува и објавува
ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКА
ОСНОВА НА НИВО НА ПЛАТИТЕ ОД 2016 ГОДИНА,
ЗА ПЕНЗИИТЕ ОСТВАРЕНИ ВО 2017 ГОДИНА
1. Платите остварени од 1970 до 2016 година што
се земаат за утврдување на пензиската основа се
пресметуваат според просечната плата на вработените
во Републиката од 2016 година, како последна календарска година што и предходи на годината во која осигуреникот го остварува правото на пензија, со валоризационите коефициенти што се пресметуваат врз основа на статистичките податоци за движењето на платите
на сите вработени во Републиката, и тоа:
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Година
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
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Просечна плата
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.03
0.07
0.13
0.36
6.42
38.54
77.85
764.00
4,854.00
9,009.00
9,373.00
9,445.00
9,469.00
9,623.00
9,754.00
9,942.00
10,552.00
11,279.00
11,824.00
12,293.00
12,597.00
13,517.00
14,584.00
16,096.00
19,957.00
20,553.00
20,847.00
20,902.00
21,145.00
21,394.00
21,906.00
22,342.00

Коефициенти
19,667,253.5211
16,355,783.3089
13,748,923.0769
11,934,829.0598
9,309,166.6667
7,415,200.7965
6,504,221.2518
5,466,601.4191
4,557,731.5381
3,868,744.5887
3,216,990.6407
2,533,968.4700
1,984,368.0611
1,587,240.6934
1,143,281.1381
680,722.7080
334,811.9287
166,834.6812
62,108.3825
3,480.0623
579.7094
286.9878
29.2435
4.6028
2.4800
2.3837
2.3655
2.3595
2.3217
2.2905
2.2472
2.1173
1.9808
1.8895
1.8175
1.7736
1.6529
1.5320
1.3880
1.1195
1.0870
1.0717
1.0689
1.0566
1.0443
1.0199
1.0000

2. Пензиите пресметани со коефициентите од точка
1 на ова известување, а согласно членот 37 став 3 од
Законот за пензиското и инвалидското осигурување, се
сведуваат од просечно на месечно ниво со коефициент
1,0473 (4,7285)
Бр. 02-1159/2
6 март 2017 година
Скопје

В. д. Директор,
Шаип Зенели, с.р.

490.
Врз основа на член 21 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување („Сл. весник на РМ“ бр.
98/2012, 166/2012, 15/2013, 170/2013, 43/2014, 44/2014,
97/2014, 113/2014, 160/2014, 188/2014,20/15, 61/15,
97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 217/15, 13/16, 27/16,
120/16 и 132/16) и Соопштението на Државниот завод
за статистика за исплатена просечна бруто плата по
вработен во Република Македонија број 4.1.17.14 од
22.2.2016 година, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ја утврдува и објавува
ВИСИНАТА НА ПЕНЗИСКИТЕ ОСНОВИЦИ
НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОДНОСНО ЛИЦАТА КОИ
НЕ ОСТВАРИЛЕ ПЛАТА ОДНОСНО НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА ПО 1 ЈАНУАРИ 1970 ГОДИНА
ЗА ПЕНЗИИ ОСТВАРЕНИ ВО 2017 ГОДИНА
1. Висината на пензиските основици за осигурениците и лицата кои не оствариле плата односно надоместок на плата по 1 јануари 1970 година, според
стручната подготовка изнесува:
- за висока стручна подготовка ....20.917,00 денари
- за виша стручна подготовка или
подготовка за висококвалификуван
работник ........................................17.452,00 денари
- за средна стручна подготовка или
подготовка за квалификуван
работник ........................................15.835,00 денари
- за стручна подготовка на полуквалификуван
работник односно нижа стручна
подготовка .....................................13.973,00 денари
- за осигуреници и лица без стручна
подготовка .....................................13.467,00 денари
2. Износите од точката 1 на ова известување се смета како просечна плата остварена во 2016 година и служи за утврдување на пензиската основа на осигурениците односно лицата кои не оствариле плата, а кои право на пензија остваруваат во 2017 година.
Бр. 02-1159/3
6 март 2017 година
Скопје

В. д. Директор,
Шаип Зенели, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
491.
Врз основа на член 44, став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15 и
27/16), директорот на Државниот завод за статистика
го утврдува и објавува
ОБЈАВА
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ
ФЕВРУАРИ 2017 ГОДИНА
Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-февруари 2017, во однос на
просечните цени на мало во 2016 година, изнесува
1.0%.
Директор,
Лидија Костовска, с.р.

Стр. 56 - Бр. 30
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ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“
492.
Врз основа на член 19 став 2 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република
Македонија" бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16) и
член 21 став 2 алинеја 10 од Статутот на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија,
Управниот одбор на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија, на седницата одржана
на 30.1.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА
ОГЛАСИ, АКТИ И НЕВАЖЕЧКИ ДОКУМЕНТИ ВО СЛУЖБЕНОТО ГЛАСИЛО „СЛУЖБЕН
ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“
Член 1
Во Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ („Службен весник на Република Македонија“ бр.
169/10, 95/13, 164/14, 181/14, 187/16 и 205/16), во Тарифата за висината на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во „Службен весник на Република Македонија“, која е составен дел на оваа одлука, по точката под реден број 41 се додава нова точка под реден број 42, која гласи:

Точката под реден број 42, станува точка под реден број 43.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.
Бр. 02-467/1
30 јануари 2017 година
Скопје

www.slvesnik.com.mk
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