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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2188. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26.6.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ  

Член  1 
Co оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар -  објект: 
- Објект кој се наоѓа на ул. „Михаил Цоков“ бб 

Скопје на КП 5407/2, КО Центар 1 и тоа: 
Зграда бр.1, намена на зградата Б4, влез 1 , кат при-

земје, број на посебниот дел од зградата 1, намена на 
посебниот дел од зградата - ДП, и тоа: ДП1 11,84 м2, 
ДП2 10,64 м2, ДП3 8,78 м2, ДП4 18,82 м2 , ДП5 15,02 и 
X 25,02 м2 во површина од вкупно 90 м2 ,  

во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија.  

Бр. 41-4514/1                    Заменик на претседателот 
26 јуни 2012 година               на Владата на Република  

   Скопје                                     Македонија, 
                                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2189. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26.6.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 
 

Член 1 
Co оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект: 
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- Објект кој се наоѓа на ул. „Кузман Шапкарев,, 

згр.бр.6/1, на КП 5234, КО Ѓорче Петров 3 -Дексион во 
површина 152 м2 и тоа: 

Зграда бр.6, намена на зградата ПО, влез 1, кат при-
земје, број на посебниот дел од зградата 1, намена на 
посебниот дел од зградата П, во површина од 152 м2, 

во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 41-4514/2                    Заменик на претседателот 

26 јуни 2012 година               на Владата на Република  
   Скопје                                     Македонија, 
                                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2190. 

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 26.6.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Co оваа одлука се запишува правото на сопственост 
на недвижна ствар - објекти: 

- Објекти кои се наоѓаат во касарна „Илинден“ ме-
сто викано - стар водовод, Скопје, на КП 1568/2, КО 
Чаир, во вкупна површина 366 м2 (183 м 2 х 2) и тоа: 

Зграда бр.91 , намена на зграда ПО, влез 1, кат при-
земје, намена на посебниот дел од зградата П, број на 
просторија ПП - 183 м 2. 

Зграда бр.92, намена на зграда ПО, влез 1, кат при-
земје, намена на посебниот дел од зградата П, број на 
просторија ПП - 183 м 2, 

во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на правата на недвижностите. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија. 

 
Бр. 41-4514/3                     Заменик на претседателот 

26 јуни 2012 година                на Владата на Република  
   Скопје                                       Македонија, 
                                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2191. 

Врз основа на член 27-а став 2 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 26.6.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ БЕЗ НАДОМЕСТ НА 
ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА 
НУ БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ - ОХРИД 

 
Член 1 

Co оваа одлука на досегашниот корисник Акцио-
нерското друштво за стопанисување со деловен про-
стор во државна сопственост - Скопје, му престанува 
користењето на недвижната ствар: 

- деловен простор на ул. ,,Партизанска“ бр.6 во 
вкупна површина од 157м2, Имотен лист бр. 100184, 
изграден на КП бр. 15509 КО Охрид 3, зграда 1, влез 3 
кат 1 во површина од 104м2, зграда 1, влез 3 приземје 
во површина од 9м2, зграда 1, влез 2, приземје во повр-
шина од 44м2, имот во сопственост на Република Ма-
кедонија со право на користење на Акционерското 
друштво за стопанисување со деловен простор во др-
жавна сопственост - Скопје. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
без надомест - на трајно користење на НУ Библиотека 
„Григор Прличев“ - Охрид. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука, помеѓу Акционерското друштво за сто-
панисување со деловен простор во државна сопстве-
ност - Скопје и НУ Библиотека „Григор Прличев“ - 
Охрид, да се изврши во рок од 30 дена од денот на вле-
гување во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 41-4658/1                    Заменик на претседателот 

26 јуни 2012 година                на Владата на Република  
   Скопје                                     Македонија, 
                                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2192. 

Врз основа на член 13 став 1 од Законот за ученич-
киот и студентскиот стандард („Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 37/1998 и 40/2003), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
26.6.2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА 
ПРИВАТЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ ,,ОАЗА“, ВО 

ШТИП 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава одобрение за основање на 

Приватен студентски дом ,,ОАЗА“, во Штип. 
 

Член 2 
Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз 

основа на поднесокот (барањето) од основачот  Друш-
твото за угостителство и трговија ОАЗА УГОСТИ-
ТЕЛСТВО И ТРГОВИЈА АД  Штип.  

 
Член 3 

Во приватниот студентски дом  од член 1 од оваа 
одлука ќе се обезбедува сместување и исхрана на сту-
дентите кои студираат надвор од местото на живеење, 
согласно Законот за ученичкиот и студентскиот стан-
дард. 

 
Член 4 

Потребниот кадар кој ќе биде вработен во Приват-
ниот студентски дом ,,ОАЗА“, во Штип е согласно 
Нормативот за кадар во студентскиот стандард. 

Во првата година во приватниот студентски дом  од 
член 1 од оваа одлука ќе бидат вработени 13 лица. 

 
Член 5 

Потребната опрема за опремување на Приватниот 
студентски дом ,,ОАЗА“, во Штип е согласно нормати-
вите утврдени за оваа дејност. 

 
Член 6 

Приватниот студентски дом ,,ОАЗА“, во Штип ќе 
биде сместено во објект на улица ,,Маршал Тито“ б.б. 
во Штип, за што основачот има обезбедено простор со 
вкупна површина од 1731 м2. 

 
Член 7 

Бројот на студентските места во студиската 
2012/2013 година ќе изнесува 112 ,  додека за наредни-
те студиски години за бројот на студентските места ќе 
одлучува основачот согласно  сместувачките капаците-
ти. 

 
Член 8 

Приватниот студентски дом ,,ОАЗА“, во Штип  ќе 
отпочне со работа од 1 јули 2012 година, по добивање-
то на решение за верификација од Министерството за 
образование и наука. 

 
Член 9 

Средствата потребни за работа на Приватниот сту-
дентски дом ,,ОАЗА“, во Штип ги обезбедува основа-
чот. 

 
Член 10 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 41-4758/1                    Заменик на претседателот 

26 јуни 2012 година               на Владата на Република  
     Скопје                                    Македонија, 
                                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2193. 
Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 135/2007, 18/2011 и 148/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.6.2012 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ, ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАБО-
ТКА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС ЗА ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО АМЗАБЕГОВО 

- ВОН Г.Р. ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 

на Локална урбанистичка планска документација за изградба на стопански комплекс за лесна и незагадувачка 
индустрија КО Амзабегово - вон г.р. Општина Свети Николе. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски инди-
кации: 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
Бр. 41-5042/1                                      Заменик на претседателот 

26 јуни 2012 година                                  на Владата на Република  
    Скопје                                                      Македонија, 
                                                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2194. 
Врз основа на член 9 став (2) и (3) од Законот за ревизија ("Службен  весник на Република Македонија" 

бр.158/10 и 135/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.6.2012 година, донесе   
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 

ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА 
 
1. Во Решението за именување на претседател и членови на Советот за унапредување и надзор на ревизи-

јата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/12), во точката 2 алинеја 1 зборовите: „Милица Ар-
наудова Стојановска“ се заменуваат со зборовите: „Фросина Целеска“. 

 
Во алинеја 2 зборовите: „Дарко Дедиќ“ се заменуваат со зборовите: „Наташа Стојкова“. 
Во алинеја 4 зборовите: „Блерим Златку“ се заменуваат со зборовите: „Фатмир Битиќи“. 
 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  
 
Бр. 41 – 4879/1                                     Претседател на Владата 

26 јуни 2012 година                        на Република Македонија, 
    Скопје                        м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2195. 

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.79/2009, 36/2011 и 51/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.6.2012 
година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКАТА  
НА ЕНЕРГИЈА ЗА 2012 ГОДИНА 

 
I 

Во Програмата за субвенционирање на потрошувачката на енергија за 2012 година („Службен весник на 
Република Македонија” бр.8/12) во делот  III. „Мерки“ во ставот 2 и во делот IV. „Модалитети на субвен-
ции“ во ставот 3 во првата и втората реченица и во алинејата 3 и во ставот 4,  износот „600“  се заменува со 
износот „ 700 ”. 

 
II 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”, а ќе се применува од 1 август 2012 година.  

 
Бр. 41-4684/1                                            Заменик на претседателот 

26 јуни 2012 година                                  на Владата на Република  
     Скопје                                                       Македонија, 
                                                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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2196. 

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2012 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
180/2011) и член 15 од Законот за рибарство и аквакул-
тура („Службен весник на Република Македонија” бр. 
7/2008, 67/2010, 47/2011 и 53/2011), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 26.6.2012 
година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИБАРС-
ТВОТО И АКВАКУЛТУРАТА ВО 2012 ГОДИНА 

 
I 

1. Во Програмата за финансиска поддршка во ри-
барството и аквакултурата за 2012 година („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 12/2012)  во де-
лот I  табелата се менува и гласи:  

  
 Мерки Средства 
1. Финансиска поддршка за за-

штита и развој на водната фло-
ра и фауна 11 000 000,00 

2. Финансиска поддршка во аква-
културата и во преработка и 
маркетинг на риби и производи 
од риби 34 548 427,00 

3. Финансиска поддршка за тех-
ничка помош, промотивни кам-
пањи и изградба на  риболовни 
пунктови 1 950 000,00 

4. Неподмирени обврски од Про-
грамата за финансиска поддр-
шка во рибарството и аквакул-
турата за 2011 година 27 501  573,00 

 ВКУПНО СРЕДСТВА 75 000 000,00 
 
 2. Во делот II став  (1) износот ”14 400 000,00” се 

заменува со износот “11 000 000,00”. 
Во табелата, во колоната “Средства”, во потточката 

1.2. износот “500 000,00” се     заменува со износот 
“250 000,00” во потточката 1.3. износот “3 000 000,00” 
се заменува со износот “1 050 000,00”, во потточката 
1.4. износот “2 400 000,00” се заменува со износот “1 
200 000,00”, а во “ВКУПНО СРЕДСТВА” износот                    
“14 400 000,00”се заменува со износот  “11 000 000,00”. 

Во ставот (8) зборовите “одобрени инвестиции” се 
заменуваат со зборовите “исплатени средства”. 

3. Во делот III став (1) износот ”49 300 000,00” се 
заменува со износот “34 548 427,00”. 

Во табелата,  во колоната „Средства” во потточка 
2.1. износот „8 500 000,00” се заменува со износот „7 
000 000,00”, во потточката 2.2.  износот „15 000 
000,00” се заменува со износот „10 500 000,00”, во пот-
точката 2.3. износот „4 000 000,00” се заменува со из-
носот „3 500 000,00”, во потточката 2.4. износот „5 000 
000,00” се заменува со износот „3 500 000,00”, во пот-
точката 2.6. износот „11 800 000,00” се заменува со из-
носот „5 048 427,00”, a во “ВКУПНО СРЕДСТВА” из-
носот   “49 300 000,00” се заменува со износот  “34 548 
427,00”. 

4. Во делот IV ставот (1)  се менува и гласи: 
  “Средствата од дел I точка 3 на оваа програма на-

менети за финансиска    поддршка за техничка помош, 
промотивни кампањи и изградба на риболовни пункто-
ви во вкупен износ 1 950 000,00 денари ќе се користат 
за реализација на следните активности:”. 

Во  табелата насловот се менува и гласи: “Финанси-
ска поддршка за техничка  помош, промотивни кампа-
њи и изградба на  риболовни пунктови”.  

Во колоната „Средства”, во потточка 3.1. износот 
„150 000,00” се заменува со износот „50 000,00”, во 
потточката 3.2.  износот „150 000,00” се заменува со 
износот „60 000,00”, во потточката 3.3. износот „100 
000,00” се заменува со износот „50 000,00”, во потточ-
ката 3.4. износот „1 600 000,00” се заменува со износот 
„690 000,00”, a во “ВКУПНО СРЕДСТВА” износот “2 
750 000,00”се заменува со износот  “1 950 000,00”. 

Во колоната “Мерка”, во потточката 3.5. по зборот 
“свест” се додаваат зборовите “и организација на мани-
фестации и натпревари”, а износот „330 000,00” се за-
менува со износот „680 000,00”. 

Во ставот  (10) точката на крајот на реченицата се 
брише и се додаваат зборовите “и за организација на 
манифестации, саеми и натпревари.” 

5. Деловите “V” , “VI” и “VII”се бришат. 
6. Во делот VIII став (1) зборовите “и дел VII  став 

(1)” се бришат. 
Во ставот (2) зборовите “дел V став (1) и дел VI  

став (1),” се бришат. 
7. Во делот IX став (5) бројот “(4)” се заменува со 

бројот “(5) “  зборовите “и дел VII  став (1)” се бришат. 
Во ставот (6) бројот “(5)” се заменува со бројот 

“(6)“. 
Во ставот (7) бројот “(6)” се заменува со бројот 

“(7)“. 
Во ставот (8) бројот “(7)” се заменува со бројот 

“(8)“, a зборовите “и дел VI точка 5   потточкa 5.1., 5.2. 
и 5.3.” и зборовите “и/или учество на натпревари и ма-
нифестации” се бришат. 

Во ставот (9) бројот “(8)” се заменува со бројот 
“(9)“ 

Ставовите  (10) и (11) се бришат.  
Во ставот (12) бројот” (11)” се заменува со бројот “ 

(10 )”  и зборовите “и дел V” се бришат. 
  

II 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 41-4827/1                    Заменик на претседателот 

26 јуни 2012 година               на Владата на Република  
     Скопје                                    Македонија, 
                                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2197. 

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за земјо-
делското земјиште (“Службен весник на Република 
Македонија” бр.135/2007, 18/2011 и 148/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
26.6.2012 година, донесе  
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П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ДАВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПС-
ТВЕНОСТ НА ПЛОДОУЖИВАЊЕ НА ОДРЕДЕНА КА-
ТЕГОРИЈА СОЦИЈАЛНО НЕОБЕЗБЕДЕНИ ЛИЦА 

 
I 

Во Програмата за давање на земјоделско земјиште 
во државна сопственост на плодоуживање на одредена 
категорија социјално необезбедени лица (Службен вес-
ник на Република Македонија број 80/12 ) членот 6 се 
менува и гласи: 

 
Член 6 

Комисијата од член 5 на оваа програма земјодел-
ското земјиште во државна сопственост може да го да-
де на плодоуживање најмногу до 4 хектари во систем 
за наводнување и најмногу до 7 хектари надвор од си-
стем на наводнување. 

Во зависност од планираниот начин на користење 
на земјоделското земјиште на плодоуживање, се доде-
лува: 

- за одгледување на житни, фуражни и индустриски 
култури, за поединец – плодоуживател максимум до 4 
хектари во систем за наводнување; 

- за одгледување на градинарски култури, за поеди-
нец – плодоуживател максимум до 0,6 хектари во си-
стем за наводнување.“ 

 
II 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 41-5250/1                    Заменик на претседателот 

26 јуни 2012 година               на Владата на Република  
   Скопје                                     Македонија, 
                                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ 

2198. 
Врз основа на член 18, став 4 од Законот за сигур-

ност во железничкиот систем („Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 48/10, 23/11, 53/11 и 158/11), 
министерот за транспорт и врски, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ИЗВЕШТА-
ЈОТ ЗА СЛУЧЕНИ СЕРИОЗНИ НЕСРЕЌИ, НЕ-
СРЕЌИ И ИНЦИДЕНТИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ  

СООБРАЌАЈ (∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината и 

формата на извештајот од увид и иследување за случе-
ни сериозни несреќи, несреќи и инциденти во желез-
ничкиот сообраќај.   
                                                                 
∗ Со овај правилник  се се врши усогласување со Анекс V oд Ди-
рективата 2004/49/EЗ на Европскиот Парламент и на Советот од 
29 април 2004 годиназа безбедноста на железниците во Заедница-
та и за измена на Директивата 95/18/EЗ на Советот за издавање 
дозволи на железничките претпријатија и на Директивата 
2001/14/EЗ за распределување на капацитетите на железничката 
инфраструктура и наплатување такси за користењето на желез-
ничката инфраструктура и издавање сертификати за безбедност 
(Директива за безбедност на железниците) (CELEX 32004L0049). 

Член 2 
(1) Извештајот од увид и иследување за случени се-

риозни несреќи, несреќи и инциденти во железничкиот 
сообраќај ги содржи следните делови:  

1) краток извештај-резиме; 
2) претходен наод за состојбата на работите кај во-

нреднен настан; 
3) досие за истрагата и повредените; 
4) анализа и заклучоци; 
5) преземени мерки и 
6) препораки. 
(2) Извештајот од став (1) на овој член се води во 

пишана форма на образец на бела хартија во А4 фор-
мат. 

(3) Содржината и формата на образецот на извешта-
јот од став (1) на овој член е дадена во Прилог 1, кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Првиот дел на извештајот: „Краток извештај – рези-
ме“ содржи краток опис на вонредниот настан; вид на 
вонредниот настан (инцидент, несреќа и сериозна не-
среќа); датум и место на случување на вонредниот на-
стан; причини како и фактори што допринеле да се 
случи вонредниот настан и причини утврдени со уви-
дот и иследувањето; последици од вонредниот настан; 
главни препораки кои се доставуваат до управителот 
на железничката инфраструктура, железничкиот пре-
возникот, Управата за сигурност во железничкиот си-
стем, жртвите и нивните роднини, сопствениците на 
оштетениот имот, вклучениот персонал (во редовен ра-
ботен однос или под договор) и службите за итни слу-
чаи; коментар на одлуката на Комитетот (од моментот 
на донесена одлука да отпочне истрага и постапката за 
водење на истрагата до препорака која ја дава);  датум 
и место на составување на иследничкиот извештајот; 
составот на Комисија (тим на иследници) со име и пре-
зиме на секој од иследниците читливо напишани и сво-
еречен потпис  на секој член од тимот на иследници.  

 
Член 4 

(1) Вториот дел на извештајот: „Претходен наод за 
состојбата на работите кај вонреднен настан“ се состои 
од:  

- Опис на вонредниот настан; 
- Повод за  вонредниот настан; 
- Смртни случаи, повреди и материјална штета и  
- Надворешни околности. 
(2) Во пододелот „Опис на вонреден настанот“ се 

евидентира:  
- Датум, точното време, видот на настанот и место-

то каде се случил настанот, дава опис на околностите 
под кој се случил настанот и дава опис на дејствијата 
превземени од службите за итни случаи; 

-  датумот, времето и местото на составување на из-
вештајот. 

(3) Во пододелот „Повод за настанот“ детално се:  
- дава опис на железничките возила со нивниот со-

став (влечни и влечени), вклучувајќи вид и регистерски 
број на влечно возило, вид и регистерски број на влече-
ни возила, место и положба на влечното возило, место 
и положба на влечените возила, брзина на возење, со-
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стојба на брзиномерот (дали постои брзиномер, ознака 
за неповредената пломба на брзиномерот, положба на 
регулаторот, ревизорот и командната рачка за забрзу-
вање и менување на насоката на возењето), состојбата 
на автоматскиот уред за контрола на будноста, состојба 
на пантографот и контактниот вод и дали во водовите 
имало струја; опис на положбата во која се затекнати 
влечните возила; состојба на уредот за кочење кај влеч-
ното возило, маса на возот и друго; 

- дава опис на железничката пруга и пружните по-
стројки, сигнално-сигурносните и комуникациони си-
стеми и уреди, стабилните постројки и уреди за еле-
ктрична влеча (состојба, податоци и сите мерења кои 
мораат да се утврдат и да се извршат за односен вид на 
вонреден настан (на пр. состојба на горниот и долниот 
строј на пругата, истрошеност на венецот, положба на 
свртниците итн);   

- наведува бројот и категоријата на персоналот (во 
редовен работен однос или под договор) вработен кај 
управителот на инфраструктурата и железничкиот пре-
возник, а кој е инволвиран во настанот (лични подато-
ци за персоналот кој директно учествувал во вонредни-
от настан, неговата здравствена состојба, физичка спо-
собност пред започнувањето на службата, со преглед за 
времето поминато во служба за последните 72 часа и 
дали имаат положен стручен испит); 

- отстапување од одредбите на деловниот ред на 
станицата, технолошкиот процес на работа и посебните 
упатства и наредби); 

- опис на средства за комуникација;   
- работи што се извршуваат до или во непосредна 

близина на местото на вонредниот настанот; 
- опишува начинот, кога и како е активирана по-

стапката за итни случаи кај управителот на железнич-
ката инфраструктура и железничкиот превозник и како 
се одвивало тоа и 

- опишува начинот, кога и како е активирана по-
стапката за итни случаи на службите за спасување, на 
полицијата и на медицинските служби и како се одви-
вало тоа.   

(4) Во пододелот „Смртни случаи, повреди и мате-
ријални штети“ се внесуваат информации за:  

- лични податоци и број на повредени и загинати 
патници (дали настрадале по своја вина, по вина на 
други лица или како последица на околностите); 

- лекарски наод (извештај) за резултатот од прегле-
дот на повредените патници и траењето на работната 
неспособност; 

- лични податоци и број на повреден и загинат пер-
сонал  (во редовен работен однос или под договор) вра-
ботен кај управителот на инфраструктурата и желез-
ничкиот превозник; 

- лекарски наод (извештај) за резултатот од прегле-
дот на повредениот персонал вработен кај управителот 
на инфраструктурата и железничкиот превозник и тра-
ењето на работната неспособност; 

- лични податоци и број на повредени и загинати 
неовластени лица (дали настрадале по своја вина, по 
вина на други лица или како последица на околно-
стите; 

- лекарски наод (извештај) за резултатот од прегле-
дот на повредените неовластени лица и траењето на ра-
ботната неспособност; 

- опис на штетата направена на железничка инфра-
структура (на пругата, објектите, постројките): опис на 
штетата направена на стоката, багажот на патниците и 
друг имот;  

- опис на штетата направена на  железнички возила; 
- опис на штетата направена на стоката која се пре-

везува; 
- опис на штетата направена на багажот од патни-

ците; 
- опис на штетата направена на друг имот; 
- траење на прекинот во сообраќајот, кои возови и 

колку задоцниле; 
- почеток и завршување на расчистувањето на пру-

гата и   
- материјална штета изразена во денари на пруга, 

постројки, објекти, влечни возила, влечени возила, сто-
ка, багажот од патниците, друг имот, прекин на сообра-
ќајот и друго.  

(5) Во пододелот „Надворешни околности“  се опи-
шуваат временски услови кои биле во моментот на на-
станот, географска положба каде се случил настанот, 
како и опис на прегледноста.  

 
Член 5 

(1) Третиот дел на извештајот: „Досие од истрагата 
и иследничка постапка“  се состои од: 

- Краток извештај од изјави  на сведоците; 
- Системот за сигурносно управување; 
-  Правила и прописи; 
- Исправност и функционирање на железничките 

возила и на железничката инфраструктура; 
-  Оперативен систем; 
- Поврзаност меѓу организацијата на работата: пер-

соналот – опремата и 
- Претходно случени вонредни настани со сличен 

карактер случени во изминатиот период. 
(2) Пододелот „Краток извештај од изјавите на све-

доците“ се докуметира со писмени изјави дадени од 
персоналот (во редовен работен однос или под дого-
вор) варботен кај управителот на железничката инфра-
структура или превозникот, патнци или други сведоци, 
при што идентитетот на лицата треба да биде заштитен 
пред јавноста.  

(3) Пододелот „Систем за сигурносно управување“  
се докуметира со: 

- Резиме од Системот за сигурносно управување на 
управителот на железничката инфратрсктура, а кои се 
однесува на процедури за постапување при случен во-
нреден настан (процедури донесени од страна на упра-
вителот на железничката инфраструктура во услови на 
случен вонрден настан и како се даваат и се извршува-
ат наредбите, услови кои трба да ги исполнува персо-
налот и како истите се спроведуваат во работниот про-
цес, рутински внатрешни контроли и резултатите од 
нив и врска меѓу различните учесници вклучени во си-
те работни процеси со железничката  инфраструктура-
та и превозот) и 

- Резиме од Системот за сигурносно управување на 
железничкиот превозник, а кои се однесува на проце-
дури за постапување при случен вонреден настан (про-



3 јули  2012  Бр. 83 - Стр. 9 
 
 
цедури донесени од страна на железничкиот превозник 
во услови на случен вонрден настан и како се даваат и 
се извршуваат наредбите, услови кои трба да ги испол-
нува персоналот и како истите се спроведуваат во ра-
ботниот процес, рутински внатрешни контроли и ре-
зултатите од нив и врска меѓу  различните учесници 
вклучени во сите работни процеси со железничката  
инфраструктурата и превозот). 

(4) Пододелот „Правила и прописи“ се докуметнира 
со листа од закони, правилници, како и работни проце-
дури, упатства, услови кои треба да ги исполнуваат 
персоналот (во редовен работен однос или под дого-
вор) варботен кај управителот на инфраструктура или 
превозникот, прописи и правила кои се применуваат 
при одржување на железичката инфраструктура и же-
лезничките возила и стандарди кои се применуваат за 
нив. 

(5) Пододелот „Исправност и функционирање на 
железничката инфраструктура и на железничките вози-
ла“ се даваат констатации и карактеристики за технич-
ките недостатоци на: 

- железничката пруга и пружните постројки; 
- сигнално - сигурносните и контролно командни  

постројки и уреди, стабилните постројки и уреди за 
електрична влеча, вклучувајќи го и бележењето од ин-
струментите за регистрирање на автоматски податоци; 

- телекомуникациска опрема и уреди и 
- железничко возило, вклучувајќи го и бележењето 

од инструментите за регистрирање на автоматски пода-
тоци. 

(6) Пододелот „Оперативниот систем“се докумен-
тира со: 

- мерки преземени од страна на персоналот задол-
жен за контрола на сообраќајот и сигнализацијата;   

- размена на вербални пораки поврзани со настанот, 
вклучувајќи ја и документацијата од записите и 

- мерки преземени за заштита и обезбедување на 
местото на настанот. 

(7) Во пододелот „Поврзаност меѓу организацијата 
на работата:  персоналот – опремата“ се опишува  по-
врзаноста на  работниот процес на вработените и опре-
мата (машини, уреди, постројки, средства, направи, об-
јекти и друго), и тоа: 

- работно време што важи за персоналот; 
- здравствени и лични фактори влијаат на настанот, 

вклучувјќи и постоењето на физички или психолошки 
стрес и  

- како опремата (машини, уреди, постројки, средс-
тва, направи, објекти и друго) влијае врз работата и  
персоналот.  

(8) Во пододелот „Претходно случени вонредни на-
стани со сличен карактер случени во изминатиот пери-
од“, подетално се опишуваат вонредни настани од сли-
чен карактер случени во изминатиот период (најмогу 
до 3 години), наведувајќи ги причините, последиците 
од вонредниот настан, преземените мерки по вонред-
ниот настан и како преземените мерки влијаеле во по-
добрување на сигурноста во железничкиот сообраќај. 

(9) Содржината на образецот изјавите на сведоците 
од став (2) на овој член е дадена во Прилог 2, кој е со-
ставен дел на овој правилник. 

Член 6 
Четвртиот дел на извештајот: „Анализи и заклучо-

ци“ содржи информации и податоци кои произлегуваат 
од иследничката постапка и се состои од: 

1) Конечен преглед на редоследот на настаните со 
кои се прикажуваат донесените заклучоци во врска со 
вонредниот настан, а кои се базираат врз основа на 
увидот и иследувањето.    

2) Анализа на фактите што се утврдени за време на 
увид и иследување, со цел да се извлечат заклучоци во 
врска со причините за настанот и со резултатите на 
службите за спасување. 

3)  Заклучоци кои содржат: 
- директни и непосредни причини за вонредниот 

настанот, вклучувајќи ги и факторите што придонеле 
тој да се случи, а се поврзани со дејствата преземени од 
персоналот  или состојбата на железничките возила  
или железничката инфраструктура; 

- директни и непосредни причини за вонредниот 
настанот, вклучувајќи ги и факторите што придонеле 
тој да се случи, а се поврзани со обученоста на персо-
налот, пропишани постапки, процедури и со одржува-
ње на железничката инфратсруктура и железничките 
возила и 

- суштински причини поврзани со одредбите од за-
конската регулатива  и со примената на системот за 
безбедносно управување усвоен од страна на управите-
лот на инфраструктура и превозникот. 

4) Дополнителните забелешки кои ги прикажуваат 
недостатоците и негативности утврдени за време на 
истрагата што не се релевантни за заклучоците за при-
чините. 

 
Член 7 

Петтиот дел на извештајот: „Преземени мерки“ со-
држи мерки што се веќе преземени како последица од  
вонредниот настан.  

 
Член 8 

Шестиот дел на извештајот: „Препорaки“ содржи 
активности кои треба да се превземат од страна на сите 
инволвирани релевантни страни со цел да се спречи 
повторно случување на вонреден настан (сериозна не-
среќа, несреќа или инцидент).   

 
Член 9 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за содржината на из-
вештајот за случени сериозни несреќи, несреќи и инци-
денти во железничкиот сообраќај („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 148/10). 

 
Член 10 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
    Бр. 01-14868/1             Министер  
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    Скопје               Миле Јанакиески, с.р. 
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2199. 

Врз основа на член 5 став 2 од Законот за сигурност 
во железничкиот систем („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 48/10, 23/11, 53/11 и 158/11), мини-
стерот за транспорт и врски, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЗАЕДНИЧКИ СИГУРНОСНИ ПОКАЗАТЕЛИ (∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат заедничките си-

гурносни показатели, кои овозможуваат проценка на 
постигнување на заедничките сигурносни цели и мони-
торинг на општиот развој на сигурноста во железнич-
киот систем. 

 
Член 2 

Заедничките сигурносни показатели се однесуваат 
за: 

1. несреќи; 
2. опасни материи; 
3. самоубиства; 
4. предупредувања за можни несреќи; 
5. пресметување на економското влијание од несре-

ќите; 
                                                                 
∗ Со овај правилник  се се врши усогласување со Директивата 
2009/149/ЕЗ НА КОМИСИЈАТА од 27 ноември 2009 година за 
изменување на Директива 2004/49/ЕЗ на Европскиот парламент и 
на Советот во однос на заедничките безбедносни показатели и за-
еднички методи за пресметување на трошоци при несреќи (Текст 
со важност за ЕЕО). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. техничката сигурност на железничката инфра-

структура и нивната имплементација; 
7. управување со сигурноста и  
8. дефиниции.   

1. Показатели кои се однесуваат на несреќи 
 

Член 3 
(1) Показатели кои се однесуваат на несреќи се при-

јавуваат до Управата за сигурност во железничкиот си-
стем како:  

- вкупен и релативен (во однос на воз-километри) 
број на значајни несреќи и поделбата по видови на не-
среќи и 

- вкупен и релативен (во однос на воз-километри) 
број на лица кои се сериозно повредени и загинати од 
видот на несреќата. 

(2) Вкупниот и релативниот (според воз-километри) 
број на значајни несреќи и дефекти на следните видови 
на несреќи се поделени на следните категории: 

- судир на возови, вклучувајќи судири со пречки во 
рамки на одобрената ширина, 

- излетувања на возови од шини, 
- несреќи на железнички премини, вклучувајќи не-

среќи кои вклучуваат пешаци на железнички премини,  
- несреќи на лица предизвикани од железнички во-

зила во движење, со исклучок на самоубиства и  
- пожари во возниот парк. 
(3) Секоја значајна несреќа се пријавува според ви-

дот на примарната несреќа, иако последиците може да 
се многу поголеми на секундарната несреќа (на пример 
пожар по излизгување). 
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(4) Вкупниот и релативниот (во однос на воз-кило-
метри) број на лица кои се сериозно повредени и заги-
нати од видот на несреќата кои се поделени на следни-
те категории: 

- патници (исто така поврзани со вкупниот број на 
патник-километри и патник воз-километри), 

- вработени вклучувајќи го и персоналот на изведу-
вачите, 

- корисници на патен премин, 
- неовластени лица во железнички објекти и 
- останати категории.  

2. Показатели кои се однесуваат на опасни материи  
Член 5 

(1) Показатели кои се однесуваат на опасни мате-
рии се пријавуваат како вкупен и релативен (во однос 
на воз-километри) број на несреќи кои се однесуваат на 
превоз на опасни материи.   

(2) Вкупниот и релативниот (во однос на воз-кило-
метри) број на несреќи кои се однесуваат на превоз на 
опасни материи  се поделени на следните видови на ка-
тегории:  

- несреќи кои вклучуваат најмалку  едно железнич-
ко возило кое превезува опасни материи, 

- број на несреќи при кои се ослободуваат опасните 
материи.  

3. Показатели кои се однесуваат на самоубиства 
 

Член 6 
Показатели кои се однесуваат на самоубиства се 

пријавуваат како вкупен и релативен (во однос на воз-
километри) број на случени самоубиства.  

 
4. Показатели кои се однесуваат на предупредувања 

за можни несреќи  
Член 7 

(1) Показатели кои се однесуваат на предупредува-
ња за можни несреќи се пријавуваат како вкупен и ре-
лативен (во однос на воз-километри) број на: 

- прснати шини, 
- попречно и подолжно померување на колосек, 
- дефект со сигнализација од спротивната страна во 

насока на движењето, 
- премин преку Сигнален Знак –Опасност и 
- прснати тркала и прснати осовини на железничко 

возило кое е во возна состојба. 
(2) Сите предупредувања за можни несреќи треба 

се пријавуваат и оние кои завршуваат и оние кои не за-
вршуваат со несреќи. Предупредувањата кои завршува-
ат со несреќи треба да се пријават како заеднички си-
гурносни показатели на предупредување за можна не-
среќа согласно став (1) од овој член; а оние несреќи 
кои се случиле доколку се значителни, треба да се при-
јават како заеднички сигурносни показатели кои се од-
несуваат на несреќи согласно член 3 од овој правил-
ник.  

 
5. Показатели за пресметување на економското  

влијание од несреќите 
 

Член 8 
(1) Показателите кои се однесуваат за пресметува-

ње на економското влијание од несреќите се пријавува-
ат вкупно во евра пресметано во денарска противвред-
ност по среден курс на Народна Банка на Република 
Македонија и во однос на (во однос на воз-километри): 

- број на смртни случаи и сериозно повредени пом-
ножени со вредноста на заштита на жртвите од несреќа 
(ВЗЖН),  

- трошок - штета причинета на животната средина, 
- трошок-материјална штета на железничко возило 

или железничка инфраструктура и 
- трошок - доцнење како последица од несреќа.  
(2) Управата за сигурност во железничкиот систем 

ги пријавува или економското влијание од сите несре-
ќи или само економското влијание на значајните несре-

ќи. Овој избор на пријавување треба јасно да се наведе 
во годишниот извештај согласно член 43-од Законот за 
сигурност во железничкиот систем.  

(3) Вредноста на заштита на жртвите од несреќа 
(ВЗЖН) е вредност која општеството ја дава за заштита 
на жртвите од несреќи и истата не треба да се зема во 
предвид при компензацијата на страните кои се дел од 
несреќата.    

 (4) Методологијата за пресметување на економско-
то влијание на несреќите се дадени во Прилог кој е со-
ставен дел на овој правилник.  
 
6. Показатели кои се однесуваат на техничката си-
гурност на железничката инфраструктура и  нивната  

имплементација 
 

Член 9 
(1) Показатели кои се однесуваат на техничката си-

гурност на железничката инфраструктура и  нивната 
имплементација се пријавуваат како: 

- процент на колосеци кој се опремени со систем за 
автоматска заштита на возот (САЗВ) и  

- број на патни премини.  
(2) Процентот на колосеци кои се опремени со си-

стем со автоматска заштита на возови (САЗВ) се споре-
дува со процентот на воз-километри кои се опремени 
со оперативни системи со автоматска заштита на возо-
ви (САЗВ). 

(3) Бројот на патни премини (вкупно, според лини-
ја-километар и колосек-километар) се пријавува како: 

1) осигурани патни премини и  
2) неосигурани патни премини. 
(4) Осигураните патни премини се пријавиваат со:  
- автоматско предупредување на корисникот, 
- автоматско осигурување на корисникот, 
- автоматско осигурување и предупредување на ко-

рисникот, 
- автоматско осигурување и предупредување на ко-

рисникот и осигурување поставено на шината, 
- мануелно предупредување на корисникот, 
- мануелно осигурување на корисникот, 
- мануелно осигурување и предупредување на ко-

рисникот.  
7. Показатели кои се однесуваат на управување  

со сигурноста 
 

Член 10 
Показатели кои се однесуваат на управување со си-

гурноста се пријавуваат како вкупен број на ревизии 
кои се извршени и бројот на потребните ревизии (и/или 
планирани) изразено во процент, а во согласност со 
утврдената докуменација во системот за сигурносно 
управување на управителот на железничката инфра-
структурата и железничкиот превозник.  

8.Дефиниции 
 

Член 11 
(1) За показателите кои се однесуваат на несреќи, 

одделните изрази го имаат следното значење: 
1. “Значајна несреќа” е секоја предизвикана несреќа 

која вклучува најмалку едно железничко возило во 
движење, која резултира со смрт на најмалку едно лице 
или сериозни повреди на лице, или големи оштетувања 
на железничките возила, на железничката инфрастру-
ктура или околината, или подолг прекин на сообраќа-
јот. Не се прифаќаат несреќите кои се случени во рабо-
тилници, магацини и складишта; 

2. “Значителна материјална штета на железничките 
возила, на железничката инфраструктура или околина-
та” е штета еднаква или поголема од 150.000 евра прес-
метана во денарска противвредност по среден курс на 
Народна Банка на Република Македонија на денот на 
случувањето на тој настан; 

3. “Подолг прекин на сообраќајот” е прекин на соо-
браќајот во траење од шест или повеќе часови на глав-
на железничка пруга; 
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4. “Воз” е прописно составена и заквачена низа на желез-
нички патнички и/или товарни вагони со едно влечно возило 
или со повеќе влечни возила со сопствен погон, само влечно 
возило со сопствен погон и само железнички коли; 

5. “Судир на возови, вклучувајќи судири со пречки во 
полето на видливост” е судир на предни делови, предниот со 
задниот дел или страничен судир помеѓу дел од возот и дел 
од друг воз, или со: 

- маневарски локомотиви, 
- фиксни предмети или предмети кои се привремено нао-

ѓаат на или блиску до колосекот (освен во случај на патни 
премини ако се предметите изгубени при премин на моторно 
возило или корисник); 

6. “Излизгување  на воз од колосек” е секој случај во кој 
најмалку едно тркало од возот не е на шините од колосекот; 

7. “Несреќи на патен премин” се несреќи на патни пре-
мини поврзани со најмалку едно железничко возило и едно 
или повеќе моторни возила, други корисници кои премину-
ваат како пешаци или други предмети кои привремено се  на 
или блиску до колосекот доколку се изгубени од моторното 
возило/корисникот; 

8. “Несреќи на лица предизвикани од железничко возило 
во движење” се несреќи на едно или повеќе лица кои се 
удрени од железничко возило или од прикачен/откачен пред-
мет на железничко возило. Во овие несреќи се вклучени и 
лицата кои паѓаат од железничко возило, како и лицата кои 
паѓаат или се удрени од исфрлени предмети од железничко-
то возило во текот на патувањето;     

9. “Пожари во железничко возило” се пожари и експло-
зии кои се случуваат во железнички возила (вклучувајќи го и 
нивниот товар) кога се движат помеѓу отправната станица до 
упатната станица, вклучувајќи го и застанувањето на отправ-
ната станица, упатната станица или попатните застанувања, 
како и ранжирните активности; 

10. “Други видови на несреќи” се сите несреќи кои досе-
га не се споменати (судир на возови, излизгување на воз од 
колосек, на патни премини, на лица предизвикани од желез-
ничко возило во движење и пожари во железничко возило); 

11. “Патник” е секое лице, кое не е дел од екипажот на 
возот, кое патува со железницата. За статистичките податоци 
за несреќи се вклучени и патниците кои пробуваат да вле-
зат/излезат на/од возот кога е во движење;  

12. “Вработени (вклучени се персоналот на изведувачите и 
самовработени изведувачи)” е секое лице на кое вработување-
то е поврзано со железницата и е на работа за време на несре-
ќата. Вклучен е и персоналот во возот и лицата кои управуваат 
со железничко возило и инфраструктурни инсталации; 

13. “Корисници на патен премин” се сите лица кои кори-
стат патен премин за да ја преминат железничката пруга со 
било кое превозно средство или пеш; 

14. “Неовластени лица во железнички објекти”  е секое 
лице во железнички објекти каде присуството е забрането, 
освен во случај  на корисници на патен премин;    

15. “Други (трети страни)” се сите лица кои не се дефи-
нирани како “патници”, “вработени вклучувајќи го и персо-
налот на изведувачите”, “корисници на патен премин” или 
“неовластени лица во железнички објекти”; 

16. “Смртни случаи (загинато лице)” е секое лице кое за-
гинало на самото место или починало најдоцна 30 дена по 
настанот како последица од несреќата, освен во случај на са-
моубиство; 

17. “Повреди (сериозно повредено лице)” е секое повре-
дено лице кое е сместено во болница повеќе од 24 часа како 
последица од несреќата, освен во случај на обид за самоубис-
тво. 

(2) За показателите  кои се однесуваат на опасни мате-
рии, одделени изрази го имаат следното значење: 

1. “Несреќа која вклучува превоз на опасни материи” е 
секоја несреќа или инцидент која подлежи на пријавување во 
согласност со РИД/АДР дел 1.8.5. 

2. “Опасни материи” се супстанции или производи чиј 
превозот е забранет од страна на регулативата меѓународни-
от превоз на опасни материи во железничкиот сообраќај 
(РИД) или одобрен само под условите кои се пропишани во 
истата.  

(3) За показателите  кои се однесуваат на самоубис-
тва, изразот го има следното значење: 

1.  “Самоубиство” е дело за свесно самоповредува-
ње со последица смрт, како што е евидентирано и кла-
сифицирано од страна на надлежен орган. 

(4) За показателите  кои се однесуваат на предупре-
дување за можни несреќи, одделни изрази го имаат 
следното значење: 

1. “Прсната шина” е секоја шина која се одвоила на 
два или повеќе делови, или секоја шина од која се оде-
лило парче метал, при што предизвикува жлеб поголем 
од 50 mm во широчина и поголем од 10 mm во длабо-
чина на површината за движење; 

2. “Попречно и подолжно померување на колосек” 
се дефекти кои се однесуваат на континуитетот и на ге-
ометријата на колосекот кои налагаат затворање на ко-
лосекот или воведување на бавни возења за сигурно 
одвивање на железничкиот сообраќајот; 

3. “Дефект со сигнализација од спротивната страна во 
насока на движење” е секој дефект на сигналниот систем 
(или на железничката инфраструктура или на железнич-
ките возила) со понатамошно известување за сигнализа-
ција која е помалку ограничувачка од онаа што се бара; 

4. “Премин преку Сигнален Знак -Опасност” е секој 
случај кога кој било дел од возот преминува без дозвола. 

4.1. Под недозволено движење се подразбира: 
- светлосен сигнал во боја покрај патот или сема-

фор кога има опасност, наредба за ЗАСТАНУВАЊЕ, 
кога системот за автоматска контрола на воз (САКВ) 
или систем за автоматска заштита на возот (САЗВ) не 
функционираат.  

- крајна точка за безбедно движење, одредена од си-
стемот системот за автоматска контрола на воз (САКВ) 
или систем за автоматска заштита на возот (САЗВ), 

- точка за безбедно движење претходно соопштена 
во облик на усно или писмено одобрување, 

- знаци за застанување (со исклучок на застанувања 
на крајни колосеци) или рачни сигнали од маневарски-
от персонал. 

4.2. Во случај кога железнички возила кои се без влеч-
но возило или воз кој без придружба преминува на сигнал 
за “Опасност” како и случаите кога од која било причина, 
сигналот за “Опасност” не е навреме вклучен за да овоз-
можи на машиновозачот да го запре возот пред сигналот 
не се вклучени во недозволено движење на возот.  

4.3. Управата за сигурност во железничкиот систем 
може одделно да даде извештај за четирите индекси и 
треба да поднесе еден збирен показател кој ги содржи 
податоците за сите четири точки.   

5.  “Прснати тркала и прснати осовини” се прснати-
ни кои влијаат на основните делови на тркалото или на 
осовината и создаваат ризик за несреќа (излизгување 
или судир). 

(5) За показателите  кои се однесуваат на пресмету-
вање на економското влијание од несреќите одделени 
изрази го имаат следното значење: 

1. “Трошок од штети причинети на животната сре-
дина“ се трошоците кои треба да ги исполнат желез-
ничките превозници/управителите на инфраструктура-
та, проценети врз основа на нивното искуство, со цел 
да се обнови оштетената област во состојба во која би-
ла пред железничката несреќа.  

 2. “Трошок - материјална штета на железнички 
возила или на железничка инфраструктура” е трошо-
кот за обезбедување на нови железнички возила или 
на железничка инфраструктура, со истите функцио-
налности и технички параметри како оние оштетени-
те пред поправката, како и трошокот за поправка на 
железничките возила кои можат да се поправат или 
на железничката инфраструктура, со цел да се дове-
дат во состојба во која биле пред несреќата. И двата 
вида на трошоци се проценуваат од железничките 
превозници/управителите на инфраструктурата врз 
основа на нивното искуство. Исто така, вклучуваат и 
трошоци кои се поврзани со изнајмување на желез-
нички возила, како последица од неможноста да се 
користат оштетените железнички возила.  
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3. “Трошок - доцнење како последица од несреќа” е 
монетарна вредност од доцнења  предизвикани кон ко-
рисниците на железничкиот сообраќај (патници и ко-
рисници на товарен  сообраќај) како последица од не-
среќи, пресметани по следниот модел:  

VT = монетарна вредност за заштеда на време на 
патување 

Вредност на времето за патник во воз (за еден час) 
VTP = [VT на патници кои патуваат на работа] * 

[просечен процент на годишно ниво на патници кои 
патуваат на работа] + [VT на патници кои патуваат но 
не на работа] * [просечен процент на годишно ниво на 
патници кои патуваат но не на работа]  

VT е измерено во ЕВРА по патник на час 
Вредност на времето за товарен воз (за еден час) 
VTF = [VT на товарни возови]*[тон-километар/воз-

километар]  
VT е измерено во ЕВРА  по тон товар на час 
Просечни тони на стока превезена по воз во една 

година = тон-километар /воз-километар 
CM = трошок од доцнење на воз за време од една 

минута  
За патнички воз 
CMP = K1*VTP /60 * [ патник-километар/воз-киломе-

тар] 
Просечни број на патници по воз во една година = 

патник-километар/воз-километар 
За товарен воз 
CMF = K2 *  VTF /60 
 
Факторите К1 и К2 се вредности помеѓу вредноста 

на времето и вредноста од доцнењето, земајќи го во 
предвид изгубеното време кое е резултат од доцнењето 
и е значително истакнато повеќе негативно отколку 
нормалното време на патување.  

Трошокот од доцнење поради несреќа = CMP *(ми-
нути од доцнење на патнички возови) + CMF * (минути 
од доцнење на товарни возови) 

 
Предмет на моделот 
Трошокот од доцнењата се пресметува за сите не-

среќи, значајни и незначајни. 
Доцнењата треба да се пресметуваат како што следи: 
- точните доцнења на железничките пруги каде се 

случиле несреќите, 
- точните доцнења или, доколку не е возможно, 

проценетите доцнења на другите слични пруги по кои 
се одвива сообраќајот.    

(6) За показателите  кои се однесуваат на техничка-
та сигурност на железничката инфраструктура и нивна-
та имплементација, одделни изрази го имаат следното 
значење: 

1. “Систем за автоматска заштита на возот (САЗВ)” 
е систем кој наложува почитување на сигналите и огра-
ничувања на брзината од надзорот задолжен за брзина-
та, вклучувајќи автоматско застанување на сигнали. 

2. “Патен премин” е место на вкрстување помеѓу 
железничка пруга и пат, кое е одобрено од управителот 
на инфраструктурата и се користи за премин преку же-
лезничката пруга од јавни или приватни корисници. 
Премините помеѓу пероните на станиците се исклуче-
ни, како и премините преку колосеците кои се користат 
само од вработените.  

3. “Премин” е секој јавен или приватен пат, улица 
или автопат, вклучувајќи пешачки патеки и велосипед-
ски патеки, или други патишта наменети за преминува-
ње на луѓе, животни, моторни возила или машини. 

4. “Осигуран патен премин” е патен премин каде 
корисниците кои поминуваат се безбедни или преду-
предени од возот кој се приближува преку активирање 
на уредите кога не е безбедно за корисникот да го пре-
мине патниот премин. 

4.1. Заштита од користењето на физички уреди: 
- полубраници или браници, 
- огради. 
4.2. Предупредување од користењето на фиксна 

опрема на патни премини: 

- видливи уреди: светлосни сигнали, 
- звучни уреди: ѕвона, сирени, клаксони и.т.н. 
- физички уреди, на пр. вибрации поради нерамни-

ни на патот. 
4.3. Осигураните патни премини се класифицираат 

како: 
1) “Патен премин со автоматско осигурување и/или 

предупредување на корисникот при преминување” е па-
тен премин каде што осигурувањето за преминување 
и/или предупредување се активира од возот кој се приб-
лижува.Овие патни премини се класифицираат како: 

а) автоматско предупредување на корисникот, 
б) автоматско осигурување на корисникот, 
в) автоматско осигурување и предупредување на 

корисникот, 
г) автоматско осигурување и предупредување на 

корисникот и осигурување поставено на шината. 
2) “Осигурување поставено на шината” е сигнал 

или друг систем за заштита на возот кој дозволува во-
зот да премине само доколку патниот премин е осигу-
ран за корисникот и нема пречки; како второ е со по-
мош на надзор и/или со откривање на пречките. 

3) “Патен премин со мануелно осигурување и/или 
предупредување на корисникот при преминување” е па-
тен премин каде што осигурувањето за преминување 
и/или предупредување се активира мануелно и не по-
стои сигнал што е поврзан за на возот да му сигнализира 
да продолжи со движењето, само од аспект кога осигу-
рањето и/или предупредувањето на патниот премин е 
активирано.Овие патни премини се класифицираат како: 

а) мануелно предупредување на корисникот, 
б) мануелно осигурување на корисникот, 
в) мануелно осигурување и предупредување на ко-

рисникот. 
4) “Неосигуран патен премин” е патен премин без 

никаков активен систем на предупредување и/или оси-
гурување кога не е безбеден на корисникот при преми-
нување на преминот. 

(7) За показателите  кои се однесуваат на управува-
ње со сигурноста, изразот го има следното значење: 

1)  “Ревизија” е систематски, независен и докумен-
тиран процес за добивање на доказ од ревизија и обје-
ктивната евалуација за утврдување до кој степен се ис-
полнети критериумите за ревизија.  

(8) Дефиниции за градациски основи: 
1) “воз-километар” е мерна единица која претставу-

ва движење на возот на должина од еден километар. 
Растојанието кое е земено во предвид е растојанието 
кое е поминато, доколку е познато, во спротивно се ко-
ристи стандардното мрежно растојание помеѓу отправ-
ната и упатната точка. 

2) “патник-километар” е мерна единица која прет-
ставува превоз на еден патник по железница на должи-
на од еден километар.  

3) “линија километар” е должина измерена во кило-
метри на железничката мрежа. За железнички линии со 
повеќе колосеци се зема во предвид само растојанието 
помеѓу отправната и упатната точка .  

4) “колосек километар” е должина измерена во ки-
лометри на колосеци, при тоа се земаат во пресметка  и 
железничките линии со повеќе колосеци.  

Преодни и завршни одредби 
 

Член 12 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за заеднички сигур-
носни показатели (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 148/10).  

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.  
    Бр. 01-14869/1                         Министер  
19  јуни 2012 година                за транспорт и врски,  

    Скопје                    Миле Јанакиески, с.р. 
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  Прилог 1  
 
Методологија за пресметување на економското 

влијание на несреќите 
 
1. Вредноста за заштита на жртвите од несреќа 

(ВЗЖН) се определува како: 
1.1. Вредност на сигурноста сама по себе: Подго-

твеност за исплата на вредностите (ПИВ) кои се засно-
ваат на посочените преференцијални истражувања кои 
се применуваат во Република Македонија. 

1.2. Директни и индиректни економски трошоци се 
вредносните трошоци проценети во Република Маке-
донија, а се составени од: 

- медицински и рехабилитациски трошоци, 
- судски трошоци, трошоци за полиција, приватни 

истраги за несреќи, итната служба и административни-
те трошоци за осигурување, 

- производствени загуби: вредност на општеството 
од стоки и услуги кои можеле да бидат произведени од 
лицето, ако несреќата не се случела.  

2. Основни начела за оценување вредноста за си-
гурноста сама по себе и директни/индиректни економ-
ски трошоци.  

2.1. За вредноста за сигурноста како сама по себе, про-
ценката дали достапните проценки се соодветни или не, 
треба да се засноваат на следните предвидувања: 

- процените се однесуваат на системот за процену-
вање на намалувањето на ризикот за смртност во 
транспортниот сектор и следење на ПИ пристапот во 
согласност со посочените преференцијални методи, 

- примерокот од испитаниците употребен за вред-
ностите е репрезентативен за засегнатото население. 
Особено, примерокот мора да ја одразува распределба-
та според возраст/приход заедно со останатите соод-
ветни социо-економски/демографски карактеристики 
на населението и 

- метод за изведување на вредности на ПИ: истра-
жувањето е така замислено што прашањата се јас-
ни/разбирливи за испитаниците.  

2.2. Директните и индиректните економски трошо-
ци треба да се проценат врз основа на реалните трошо-
ци на товар на општеството. 

__________ 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2200. 
Судскиот совет на Република Македонија по право-

силно спроведената постапка, согласно член 41 став 2 
од Законот за судовите, го објавува следното 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
Се разрешува од вршење на судиската функција Фи-

тим Касапи, судија на Основниот суд Дебар, поради не-
стручно и несовесно вршење на судиската функција, сог-
ласно член 75 став 1 алинеја 2 од Законот за судовите.   

Бр. 07-1088/2            Судски совет  
2 јули 2012 година              на Република Македонија 

   Скопје            Претседател, 
                                       Александра Зафироска, с.р. 

__________ 
 
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

2201. 
Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-

бивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 
159/2008, 85/2010 и 47/2011), Државниот завод за ста-
тистика го утврдува и објавува   

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ  
НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 
Индексот на трошоците на животот во Република 

Македонија во првото полугодие од 2012 година (пери-
од: јануари – јуни 2012 година) во однос на второто по-
лугодие од 2011 година (период: јули – декември 2011 
година), е повисок за 2,8 %.  

Директор,  
  м-р Благица Новковска, с.р.  

__________ 
2202. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-
бивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 
159/2008, 85/2010 и 47/2011), Државниот завод за ста-
тистика го утврдува и објавува  

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ 

НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2012 ГОДИНА  

Индексот на цените на мало во Република Македо-
нија во периодот јануари – јуни 2012 година, во однос 
на просечните цени на мало во 2011 година, е повисок 
за 3,0 %.  

Директор,  
  м-р Благица Новковска, с.р.  

 
 
 
  

www.slvesnik.com.mk                                            contact@slvesnik.com.mk 
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 Телефон:  +389-2-55 12 400.   
 Телефакс: +389-2-55 12 401.   
 
 Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари. 
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ  НА  ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Репуб-

лика Македонија”, бр.36/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.06.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО СО ОДЛУКАТА 2012/149/ЗНБП НА 
СОВЕТОТ ОД 13 МАРТ 2012 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2010/638/ЗНБП ЗА РЕ-

СТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА ГВИНЕЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се воведува рестриктивната мерка согласно со Одлуката 2012/149/ЗНБП на Советот од 13 

март 2012 година за изменување на Одлуката 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Република Гви-
неја. 

 
Член 2 

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:  
              - ембарго на оружје; 
              - забрана за влез во Република Македонија и  
              - финансиски мерки.  
 

Член 3 
Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за 

надворешни работи, Министерството за финансии и Управата за финансиско разузнавање за надлежни орга-
ни за спроведување на рестриктивната мерка.  

 
Член 4 

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивната мерка. 
 

Член 5 
Спроведувањето на рестриктивната мерка се врши на начин утврден со Одлуката 2012/149/ЗНБП на Сове-

тот од 13 март 2012 година за изменување на Одлуката 2010/638/ЗНБП за рестриктивни мерки против Репуб-
лика Гвинеја и Одлуката 2010/638/ЗНБП на Советот од 25 октомври 2010 година за рестриктивните мерки 
против Република Гвинеја, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 93/11. 

 
Член 6 

Одлуката 2012/149/ЗНБП на Советот од 13 март 2012 година за изменување на Одлуката 2010/638/ЗНБП 
за рестриктивни мерки против Република Гвинеја, во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е 
дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.   

 
Член 7 

Оваа рестриктивна мерка ќе се применува до 27 октомври 2012 година, со можност да биде продолжена 
или изменета, по убедување на Советот.  

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

      Бр. 41-4612/1          Заменик на Претседателот  
26 јуни 2012 година           на Владата на Република 
          Скопје                                Македонија, 
         м-р Зоран Ставрески, с.р. 

35. 
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ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ  НА  ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ  
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 36/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на  26.06.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО СО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУ-
ВАЊЕ 2011/848/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 16 ДЕКЕМВРИ 2011 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА  
ОДЛУКА 2010/788/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА  

КОНГО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се воведува рестриктивната мерка согласно со Одлуката за спроведување 2011/848/ЗНБП 

на Советот од 16 декември 2011 година за спроведување на Одлука 2010/788/ЗНБП за рестриктивни мерки 
против Демократска Република Конго. 

 
Член 2 

Оваа одлука се однесува на меѓународни рестриктивни финансиски мерки.  
 

Член 3 
Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за 

економија, Министерството за финансии, Управата за  финансиско разузнавање  за надлежни органи за спро-
ведување на рестриктивната мерка.  

 
Член 4 

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивната мерка. 
 

Член 5 
Спроведувањето на рестриктивната мерка се врши на начин утврден со Одлуката за спроведување 

2011/848/ЗНБП на Советот од 16 декември 2011 година за спроведување на Одлука 2010/788/ЗНБП за рестри-
ктивни мерки против Демократска Република Конго и Одлуката 2010/788/ЗНБП на Советот од 20 декември 
2010 година за рестриктивни мерки против Демократска Република Конго и укинување на Заеднички став 
2008/369/ЗНБП.    

 
Член 6 

Одлуката за спроведување 2011/848/ЗНБП на Советот од 16 декември 2011 година за спроведување на Од-
лука 2010/788/ЗНБП за рестриктивни мерки против Демократска Република Конго, во оригинал на англиски и 
во превод на македонски јазик е даденa во прилог на оваа одлука и се нејзин составен дел.   
 

Член 7 
Рестриктивните мерки против Демократска Република Конго се воведуваат на неопределено време. 
 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија”. 
       
     Бр. 41-4655/1          Заменик на Претседателот  
26 јуни 2012 година           на Владата на Република 
          Скопје                                Македонија, 
         м-р Зоран Ставрески, с.р. 

36. 



 
 
Стр. 6 - Бр. 83                                         3 јули 2012 

 
 

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ  НА  ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  



 
 
3 јули 2012               Бр. 83 - Стр. 7 

 
 

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ  НА  ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ  
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

 



 
 
Стр. 8 - Бр. 83                                         3 јули 2012 

 
 

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ  НА  ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  



 
 
3 јули 2012               Бр. 83 - Стр. 9 

 
 

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ  НА  ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ  
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

 



 
 
Стр. 10 - Бр. 83                                         3 јули 2012 

 
 

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ  НА  ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ 
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

  



 
 
3 јули 2012               Бр. 83 - Стр. 11 

 
 

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ  НА  ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ  
ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ 

 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 36/11), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.06.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО СО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУ-
ВАЊЕ 2012/144/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 8 МАРТ 2012 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА 2010/656/ЗНБП ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ ПРОТИВ БРЕГОТ НА 

СЛОНОВАТА КОСКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се воведува рестриктивната мерка согласно со Одлуката за спроведување 2012/144/ЗНБП 

на Советот од 8 март 2012 година за спроведување на Одлуката 2010/656/ЗНБП за продолжување на рестри-
ктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска. 

 
Член 2 

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:  
  - ембарго на оружје; 
  - ембарго на дијаманти 
  - забрана за влез во Република Македонија и  
  - финансиски мерки.  
 

Член 3 
Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за 

надворешни работи, Министерството за економија, Министерството за финансии и Управата за финансиско 
разузнавање за надлежни органи за спроведување на рестриктивната мерка.  

 
Член 4 

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивната мерка. 
                                             

Член 5 
Спроведувањето на рестриктивната мерка се врши на начин утврден со Одлуката за спроведување 

2012/144/ЗНБП на Советот од 8 март 2012 година за спроведување на Одлуката 2010/656/ЗНБП за продолжу-
вање на рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска и Одлуката 2010/656/ЗНБП на Советот за 
продолжување на рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска, објавена во „Службен весник на 
Република Македонија“ бр.93/2011. 

 
Член 6 

Одлуката за спроведување 2012/144/ЗНБП на Советот од 8 март 2012 година за спроведување на Одлуката 
2010/656/ЗНБП за продолжување на рестриктивните мерки против Брегот на Слоновата Коска, во оригинал 
на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.   

 
Член 7 

Рестриктивната мерка против Брегот на Слоновата Коска се воведува на неодредено време.  
 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија”. 
       
     Бр. 41-4776/1          Заменик на Претседателот  
26 јуни 2012 година           на Владата на Република 
          Скопје                                Македонија, 
         м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија”бр.36/2011),Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.06.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНАТА МЕРКА СОГЛАСНО СО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУ-
ВАЊЕ 2011/699/ЗНБП НА СОВЕТОТ ОД 20 ОКТОМВРИ 2011 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ОДЛУКА 2010/788/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА 

КОНГО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се воведува рестриктивната мерка согласно со Одлуката за спроведување 2011/699/ЗНБП 

на Советот од 20 октомври 2011 година за спроведување на Одлука 2010/788/ЗНБП за рестриктивни мерки 
против Демократска Република Конго. 

 
Член 2 

Оваа одлука се однесува на меѓународни рестриктивни финансиски мерки.  
 

Член 3 
Се определуваат Министерството за внатрешни работи, Министерството за    одбрана, Министерството за 

економија, Министерството за финансии, Управата за  финансиско разузнавање за надлежни органи за спро-
ведување на рестриктивната мерка.  

 
Член 4 

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивната мерка. 
 

Член 5 
Спроведувањето на рестриктивната мерка се врши на начин утврден со Одлуката за спроведување 

2011/699/ЗНБП на Советот од 20 октомври 2011 година за спроведување на Одлука 2010/788/ЗНБП за рестри-
ктивни мерки против Демократска Република Конго и Одлуката 2010/788/ЗНБП на Советот од 20 декември 
2010 година за рестриктивни мерки против Демократска Република Конго и укинување на Заеднички став 
2008/369/ЗНБП.    

 
Член 6 

Одлуката за спроведување 2011/699/ЗНБП на Советот од 20 октомври 2011 година за спроведување на Од-
лука 2010/788/ЗНБП за рестриктивни мерки против Демократска Република Конго и Одлуката 
2010/788/ЗНБП на Советот од 20 декември 2010 година за рестриктивни мерки против Демократска Републи-
ка Конго и укинување на Заеднички став 2008/369/ЗНБП, во оригинал на англиски и во превод на македонски 
јазик се дадени во прилог на оваа одлука и се нејзин составен дел.   

 
Член 7 

Рестриктивните мерки против  Демократска Република Конго се воведуваат на неопределено време. 
 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија”. 
 

     Бр. 41-4613/1          Заменик на Претседателот  
26 јуни 2012 година           на Владата на Република 
          Скопје                                Македонија, 
         м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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