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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

574. 
Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став  (3) од 

Законот за Влада на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 
139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр.98/19) Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 9 февруари 2020 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА РАСПО-
РЕДУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО 

 
1. Со оваа одлука се поништуваат решенијата за 

распоредување на работно место, донесени од минис-
терот за внатрешни работи и тоа: 

- Решение бр. 22.6-13180/1 од 06.02. 2020 година со 
Стојанче Николов се распоредува на работно место по-
мошник началник на Единица за интервентна полици-
ја, СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-13179/1 од 06.02.2020 година со  
кое Ќиро Крстески се распоредува на работно место са-
мостоен инспектор во Единица за интервентна полици-
ја , СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-13181/1 од 06.02.2020 година со  
кое Дарко Крстевски се распоредува на работно место 
самостоен инспектор  во  Единица за интервентна по-
лиција, СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-13177/1 од 06.02.2020 година со  
кое Гоце Миовски се распоредува на работно место 
виш инспектор  во  Единица за интервентна полиција, 
СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-13000/1 од 06.02.2020 година со  
кое Саше Петровски времено  се распоредува на работ-
но место командир во ПС од ОН Гази Баба при СВР 
Скопје, - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-12981/1 од 06.02.2020 година со  
кое Далибор  Пешевски се распоредува на работно мес-
то Началник на ОПЧИИ, ОКРА СВР Куманово - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-12985/1 од 06.02.2020 година со 
кое Владимир Петрушевски  се распоредува на работно 
место Началник  во Отсек  за економски криминалитет  
во ОКП во СВР Куманово - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-12988/1 од 06.02.2020 година со  
кое Горанче Кочовски   се распоредува на работно мес-
то Началник  на Отсек  за криминалистичко- технички 
увиди и прелиминарни анализи   во ОКП во СВР Велес  
- БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-12987/1 од 06.02.2020 година со  
кое Нијазија Нурчески  се распоредува на работно мес-
то Началник   на Отсек  за  општ  криминалитет  во 
ОКП во СВР Велес  - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-12997/1 од 06.02.2020 година со 
кое Кирил Бошковски  се распоредува на работно мес-
то помошник началник на СВР за општа безбедност  - 
СВР Скопје  - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-13154/1 од 06.02.2020 година со  
кое  Милан Рабреновиќ  се распоредува на работно 
место виш инспектор во тим за обука  во ЕСЗ, ОСПО  - 
БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-13151/1 од 06.02.2020 година со  
кое  Богдан Ивчевски  се распоредува на работно место 
виш инспектор во тим за преговори  во ЕСЗ, ОСПО  - 
БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-13156/1 од 06.02.2020 година со  
кое Коста Гиневски  се распоредува на работно место 
виш инспектор во тим за планирање и операции   во 
ЕСЗ, ОСПО - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-13153/1 од 06.02.2020 година со  
кое Горан Младеновски се распоредува на работно 
место главен инспектор на тим за планирање и опера-
ции во ЕСЗ, ОСПО - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-13150/1 од 06.02.2020 година со  
кое Ивица Петровски  се распоредува на работно место 
главен  инспектор на тим за планирање и операции   во 
ЕСЗ, ОСПО  - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-13148/1 од 06.02.2020 година со  
кое Никола Митковски  се распоредува на работно мес-
то самостоен инспектор за врски, обработка и пренос 
на податоци во ЕБР, ОСПО  - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-13168/1 од 06.02 2020 година со  
кое Зоран Ѓурчиноски  се распоредува на работно мес-
то самостоен инспектор за планирање и  операции  во 
ЕБР, ОСПО - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-13163/1 од 06.02.2020 година со  
кое  Зоран Јанаќијев  се распоредува на работно место 
Заменик командант на ЕБР, ОСПО - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-13185/1 од 06.02.2020 година со  
кое  Влатко Наумовски се распоредува на работно мес-
то помошник  командант на ЕБР, ОСПО - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-13008/1 од 06.02.2020 година со  
кое  Ѓорѓе Симоновски времено  се распоредува на ра-
ботно место  началник на единица на јавни собири и 
спортски натпревари во Оддел за униформирана поли-
ција - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-12995/1 од 06.02.2020 година со  
кое  Јорданче Фимчев  се распоредува на работно мес-
то Началник на единица за прикриени полициски 
службеници, СПО, ОСОСК - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-12999/1 од 06.02.2020 година со  
кое  Алберт Садиковски се распоредува на работно 
место полициски советник во Единица за стратешко  
планирање, стандарди и контрола на квалитет - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-13007/1 од 06.02.2020 година со  
кое  Александар Најденов  се распоредува на работно 
место полициски советник во Единица за стратешко  
планирање, стандарди и контрола на квалитет - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-12996/1 од 06.02.2020 година со  
кое  Михајло Божиновски  се распоредува на работно 
место  Началник на единица за подготовка и постапу-
вање во сложена безбедносна состојба и кризна состој-
ба во Оддел за униформирана полиција - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-13003/1 од 06.02.2020 година со  
кое  Дарко Арсенов  се распоредува на работно место  
началник на единица за следење на комуникации, 
СПО, ОСОСК - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-12989/1 од 06.02.2020 година со  
кое Вангел Бошковски се распоредува на работно мес-
то самостоен инспектор во  ОПЧИИ Битола ЕПЧИИ, 
СКРА, ОСОСК - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-13011/1 од 06.02.2020 година со  
кое Жарко Лазороски се распоредува на работно место  
полициски советник за  СВР во Единица за стратешко  
планирање, стандарди и контрола на квалитет - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-12992/1 од 06.02.2020 година со  
кое Сашо Ингилизовски се распоредува на работно 
место  виш  полициски советник  во Единица за стра-
тешко планирање, стандарди и контрола на квалитет   - 
БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-12990/1 од 06.02.2020 година со  
кое Дарко Блажевски  се распоредува на работно место  
помошник командир за БПС и превенција во СВР Те-
тово - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-12993/1 од 06.02.2020 година со  
кое Александар Матовски се распоредува на работно 
место полицаец во ПС - ОН Тетово во СВР Тетово - 
БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-13002/1 од 06.02.2020 година со  
кое Лубе Петрески се распоредува на работно место  
Началник на ОЗР во СВР Охрид - БЈБ. 



9 февруари 2020  Бр. 30 - Стр. 3 

 
 

- Решение бр. 22.6-13009/1 од 06.02.2020 година со  
кое Иван Буневски се распоредува на работно место  
Началник во Отсек за компјутерски криминал, ОКП,   
СВР Охрид - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-13014/1 од 06.02.2020 година со  
кое  Игор Смилевски  се распоредува на работно место  
Началник на Отсек за економски криминалитет, ОКП 
во СВР Охрид - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-13004/1 од 06.02.2020 година со  
кое Даниела Мадевска  се распоредува на работно мес-
то   Помошник Началник  во Одделение за полиција  во  
СВР  Струмица - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-13005/1 од 06.02.2020 година со  
кое Кирил Арапов се распоредува на работно место  
Началник на Отсек за криминалистичко разузнавачка 
анализа, ОКРА во СВР Струмица - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-15010/1 од 07.02.2020 година со  
кое Игор Зивчевиќ се распоредува на работно место 
виш полицаец  во  Единица за интервентна полиција , 
СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-15004/1 од 07.02.2020 година со  
кое Деан Здравковски се распоредува на работно место 
виш полицаец  во  Единица за интервентна полиција, 
СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-14984/1 од 07.02.2020 година со  
кое Драган Стојаноски се распоредува на работно мес-
то полицаец  во  ЕБР, ОСПО - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-15160/1 од 07.02.2020 година со  
кое Даниел Лукаров се распоредува на работно место 
полицаец  за операции во  ЕСЗ, ОСПО - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-15164/1 од 07.02.2020 година со  
кое Слободан Блажовски се распоредува на работно 
место полицаец  за операции во  ЕСЗ, ОСПО - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-14989/1 од 07.02.2020 година со  
кое Стефан Атанасовски се распоредува на работно 
место помлад полицаец во Единица за интервентна по-
лиција, СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-14996/1 од 07.02.2020 година со 
кое Петар Донев се распоредува на работно место 
помлад полицаец во Единица за интервентна полиција , 
СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-14997/1 од 07.02.2020 година со  
кое Љубиша Кочовски се распоредува на работно мес-
то помлад полицаец во Единица за интервентна поли-
ција, СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-14993/1 од 07.02.2020 година со 
кое Сашко Атанасов се распоредува на работно место  
полицаец во Единица за интервентна полиција, СВР 
Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-14991/1 од 07.02.2020 година со  
кое Никола Милошески се распоредува на работно 
место полицаец во Единица за интервентна полиција , 
СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-14986/1 од 07.02.2020 година со  
кое Александар Арсовски се распоредува на работно 
место  полицаец  во  Единица за интервентна полиција, 
СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-14983/1 од 07.02.2020 година со 
кое Филип Гарески се распоредува на работно место 
полицаец во Единица за интервентна полиција, СВР 
Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-14975/1 од 07.02.2020 година со  
кое Душан Павиќќевиќ се распоредува на работно мес-
то полицаец  во  Единица за интервентна полиција, 
СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-14970/1 од 07.02.2020 година со  
кое Филип Стојановски се распоредува на работно мес-
то  полицаец  во  Единица за интервентна полиција, 
СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-14960/1 од 07.02.2020 година со  
кое  Жарко Ѓоргоќески  се распоредува на работно мес-
то  полицаец  во  Единица за интервентна полиција , 
СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-14957/1 од 07.02.2020 година со  
кое Сашо Димковски се распоредува на работно место  
полицаец  во  Единица за интервентна полиција , СВР 
Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-14955/1 од 07.02.2020 година со  
кое Јованчо Јаневски се распоредува на работно место  
полицаец  во  Единица за интервентна полиција, СВР 
Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-14951/1 од 07.02.2020 година со 
кое Мартин Ацевски се распоредува на работно место 
полицаец  во  Единица за интервентна полиција , СВР 
Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-15000/1 од 07.02. 2020 година со  
кое Мартин Антевски се распоредува на работно место 
помлад  полицаец  во  Единица за интервентна полици-
ја, СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-14977/1 од 07.02.2020 година со  
кое Зоран Атанасовски се распоредува на работно мес-
то главен  полицаец  во  Единица за интервентна поли-
ција, СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-14973/1 од 07.02. 2020 година со  
кое Љупчо Маринковски се распоредува на работно 
место главен  полицаец  во  Единица за интервентна 
полиција , СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-14969/1 од 07.02.2020 година со  
кое Љупчо Цветковски се распоредува на работно мес-
то главен  полицаец  во  Единица за интервентна поли-
ција, СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-14965/1 од 07.02.2020 година со  
кое Никола Јанков се распоредува на работно место 
главен  полицаец  во  Единица за интервентна полици-
ја, СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-14964/1 од 07.02.2020 година со  
кое Бобан Максимовиќ се распоредува на работно мес-
то главен  полицаец  во  Единица за интервентна поли-
ција, СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-14958/1 од 07.02.2020 година со  
кое Борче Лазаревски се распоредува на работно место 
главен  полицаец  во  Единица за интервентна полици-
ја, СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-14956/1 од 07.02.2020 година со  
кое Ване Чобанов се распоредува на работно место гла-
вен  полицаец  во  Единица за интервентна полиција , 
СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-14952/1 од 07.02.2020 година со  
кое Злате Спасовски се распоредува на работно место 
главен  полицаец  во  Единица за интервентна полици-
ја, СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-14947/1 од 07.02.2020 година со  
кое Дејан Коларовски се распоредува на работно место 
главен  полицаец  во  Единица за интервентна полици-
ја, СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-14943/1 од 07.02.2020 година со  
кое Јовица Спасовски се распоредува на работно место 
главен  полицаец  во  Единица за интервентна полици-
ја, СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-14938/1 од 07.02.2020 година со  
кое Бошко Николов се распоредува на работно место 
главен  полицаец  во  Единица за интервентна полици-
ја, СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-15188/1 од 07.02.2020 година со  
кое Сара Станојевска се распоредува на работно место 
помлад  полицаец  во  ПС од ОН Бит Пазар ЕВР Цен-
тар и Бит Пазар, СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-15191/1 од 07.02.2020 година со  
кое Бекир Џафери се распоредува на работно место 
помлад  полицаец  во  ПС од ОН Бит Пазар ЕВР Цен-
тар и Бит Пазар, СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-15206/1 од 07.02.2020 година со  
кое Игор Јанушев се распоредува на работно место гла-
вен  полицаец  во  ПС од ОН Бит Пазар ЕВР Центар и 
Бит Пазар, СВР Скопје - БЈБ. 
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- Решение бр. 22.6-15209/1 од 07.02.2020 година со  
кое Гордан Цветановски се распоредува на работно 
место главен  полицаец  во  ПС од ОН Карпош, ЕВР 
Карпош, СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-15205/1 од 07.02.2020 година со  
кое Никола Васоски се распоредува на работно место 
главен  полицаец  во  ПС од ОН Центар,  ЕВР Центар и 
Бит Пазар, СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-15192/1 од 07.02.2020 година со  
кое Самел Цамиќ се распоредува на работно место  
виш полицаец  во  ПС од ОН Гази Баба  ЕВР Гази Баба, 
СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-15189/1 од 07.02.2020 година со  
кое Ненад Каранфиловски се распоредува на работно 
место  виш полицаец – помошник дежурен  во  ПС од 
ОН Чаир,  ЕВР Чаир, СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-15186/1 од 07.02.2020 година со  
кое Сеад Џуџевиќ се распоредува на работно место  
виш полицаец – помошник дежурен  во  ПС од ОН 
Чаир, ЕВР Чаир, СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-15173/1 од 07.02.2020 година со  
кое Оливер Наумовски се распоредува на работно мес-
то главен  полицаец  во  ПС од ОН Гази Баба  ЕВР Гази 
Баба, СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-15178/1 од 07.02.2020 година со  
кое Ненад Николовски се распоредува на работно мес-
то главен  полицаец  во  ПС од ОН Центар   ЕВР Цен-
тар и Бит Пазар, СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-15181/1 од 07.02.2020 година со  
кое Мирсад Арифи се распоредува на работно место 
главен  полицаец  во  ПС од ОН Чаир,  ЕВР Чаир, СВР 
Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-14963/1 од 07.02.2020 година со  
кое Милош Серафимоски се распоредува на работно 
место виш полицаец за криминалистичко технички ра-
боти  во  ПО за БПС Гостивар, ПС од ОН Гостивар, 
ОВР Гостивар,   СВР  Тетово - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-14954/1 од 07.02.2020 година со 
кое Димитрија Серафимоски  се распоредува на работ-
но место  инспектор за БПС и превенција  во  ПО за 
БПС Гостивар, ПС од ОН Гостивар , ОВР Гостивар,   
СВР  Тетово - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-15194/1 од 07.02.2020 година со 
кое Локман Ќаилји се распоредува на работно место   
полицаец во Одделение за обезбедување на објекти од 
посебно значење, ОЗОЛО  - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-15196/1 од 07.02.2020 година со  
кое Игор Предарски се распоредува на работно место   
полицаец во Одделение за обезбедување на ДКП,  
ОЗОЛО  - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-15202/1 од 07.02.2020 година со  
кое Шкељзим Демировски се распоредува на работно 
место полицаец во Одделение за обезбедување на 
ДКП,  ОЗОЛО  - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-15199/1 од 07.02.2020 година со  
кое Андреј Доневски се распоредува на работно место   
виш оперативен работник  во Одделение за обезбедува-
ње на Собрание на РМ ,  ОЗОЛО  - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-14945/1 од 07.02.2020 година со  
кое Весна Китановска се распоредува на работно место   
документарист во ПС за БПС Велес, СВР Велес  - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-14940/1 од 07.02.2020 година со  
кое Билјана Стаменова се распоредува на работно мес-
то  самостоен инспектор во Единица за финансиски ис-
траги, СКИ,  ОСОСК  - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-14950/1 од 07.02.2020 година со  
кое Гоце Јанкулоски се распоредува на работно место 
виш инспектор за НТ со оружје. Отсек за НТ со дрога и 
оружје, ОКП, СВР Тетово  - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-15187/1 од 07.02.2020 година со  
кое Бобан Усовиќ се распоредува на работно место  са-
мостоен инспектор за имотни деликти  во Одделение за 
криминалистички работи Ѓорче Петров, ЕВР Ѓорче 
Петров, СВР Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-15182/1 од 07.02.2020 година со  
кое Сефедин Нухија се распоредува на работно место  
самостоен инспектор за имотни деликти  во Одделение 
за криминалистички работи Чаир, ЕВР Чаир, СВР 
Скопје - БЈБ. 

- Решение бр. 22.6-15169/1 од 07.02.2020 година со  
кое Никола Бочкаров се распоредува на работно место 
главен инспектор за имотни деликти  во Одделение за 
криминалистички работи Чаир, ЕВР Чаир, СВР Скопје 
- БЈБ. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“. 

      
Бр. 44-1358/1   Претседател на Владата 

9 февруари 2020 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

575. 
Врз основа на член 7 став (10) од Законот за мла-

дински додаток („Службен весник на Република Север-
на Македонија“ бр. 18/20), министерот за труд и соци-
јална политика во согласност со министерот за инфор-
матичко општество и администрација, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА БАРАЊЕТО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО  

НА МЛАДИНСКИ ДОДАТОК 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на образецот на барањето за остварување на 
правото на младински додаток.  

 
Член 2 

(1) Барањето за остварување на правото на младин-
ски додаток се поднесува на образец БМД, кој се печа-
ти на хартија со бела боја  во А-4 формат.  

(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член, 
е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.  

(3) Образецот БМД од ставот (1) на овој член, ги 
содржи следните податоци: 

- назив за субјектот до кој се поднесува барањето; 
- број и датум на барањето; 
- наслов на барањето; 
- податоци за подносителот на барањето;  
-  основ по кој се поднесува барањето; 
- согласност на подносителот на барањето за корис-

тење на личните податоци во постапка на остварување  
на правото; 

- датум на поднесување на барањето и 
- место за потпис на подносителот на барањето.  
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 08-1434/1 Бр. 08-916/1 

6 февруари 2020 година 6 февруари 2020 година 
Скопје Скопје 

  
Министер за труд Министер за информатичко 

и социјална политика општество и администрација, 
д-р Рашела Мизрахи, с.р. Дамјан Манчевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

576. 

Врз основа на член 17 став 14 од Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообра-

ќај (“Службен весник на Република Македонија“  бр 92/07, 161/09, 17/11, 54/11, 13/13, 163/13, 38/14 , 166/14, 

116/15, 193/15, 31/16 и 64/18), министерот за транспорт и врски во согласност со министерот за внатрешни ра-

боти и министерот за здравство,  донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОЛЖНОСТИТЕ, ОДГОВОРНОСТИТЕ И СТРУЧНОТО 

ОСПОСОБУВАЊЕ НА СОВЕТНИКОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ ПРЕВОЗ НА  ОПАСНИ МАТЕРИИ, 

ПОБЛИСКИТЕ  УСЛОВИ ЗА ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ ВРШАТ СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И 

СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА СЕРТИФИКАТОТ И УВЕРЕНИЕТО ЗА СТРУЧНО 

ОСПОСОБУВАЊЕ  НА СОВЕТНИКОТ 

        

Член 1 

Во Правилникот за  должностите, одговорностите и стручното оспособување  на  советникот за безбедност 

при превоз на  опасни материи, поблиските услови за правните лица кои вршат стручно оспособување  и сод-

ржината и формата на образецот на сертификатот и уверението за стручно оспособување на советникот  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/08)  во членот 16 во ставот 2 зборовите: „Република Маке-

донија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.  

 

Член 2 

Во членот 19 во ставот 2 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Се-

верна Македонија“.  

 

Член 3 

Прилозите 2 и  3  се заменуваат  со нови Прилози 2 и 3 кои се составен дел на овој правилник.  

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна  Македонија“.  

 

         Бр. 01-7944/1 Министер за транспорт 

17 септември 2019 година и врски, 

             Скопје Горан Сугарески, с.р. 

  

     Бр. 1312-76992/1 Министер за внатрешни 

2 октомври 2019 година работи, 

             Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

  

         Бр. 19-15/2 Министер 

10 јануари 2020 година за здравство, 

             Скопје Венко Филипче, с.р. 
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