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У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ОТУЃУВАЊЕ, 
ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП И КРАТКОТРАЕН ЗАКУП, НА ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ, 
ПО ПАТ НА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ И СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА, ВИСИНАТА 
НА ТРОШОЦИТЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ОТУЃУВАЊЕТО И ДАВАЊЕТО ПОД ЗАКУП,  

КАКО И ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО И НА ЗАКУПНИНАТА 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3034. 
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  Бр.51-6424/1                                    Заменик на претседателoт 
9 ноември 2010 година                            на Владата на Република   

     Скопје                                                               Македонија, 
                  д-р Васко Наумовски, с.р. 
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3035. 
Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија на седница-
та, одржана на 9.11.2010 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на недвижна ствар која е во 

трајно користење на Министерството за транспорт и 
врски и тоа: зграда број 3, која се наоѓа на ул. 
„М.Тито“ бр.175, во вкупна површина од 151 м2, КП 
број 805 за КО Крива Паланка заведена во имотен лист 
број 1576 од 22.09.2010 година. 

 
Член 2 

Продажбата на недвижната ствар од член 1 на оваа од-
лука ќе се изврши по пат на јавно надавање со почетна це-
на утврдена од општина Крива Паланка согласно Методо-
логија за утврдување на пазарна вредност („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 50/2005 и 40/2010) и 
тоа по износ од 2.528.499,00 денари.  

 
Член 3 

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

 
  Бр.51-5913/1                   Заменик на претседателoт 

9 ноември 2010 година          на Владата на Република   
     Скопје                                     Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
___________ 

3036. 
Врз основа на член 383, став 1, точка 2  од Законот 

за трговски друштва („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 28/04, 84/05, 25/07,  87/08 и 48/2010), 
Владата на Република Македонија, во својство на Со-
брание, на седницата одржана на  9.11.2010 година,  
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА  ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБО-
ТЕЊЕТО НА МЖ ТРАНСПОРТ АД – СКОПЈЕ ЗА  

ПЕРИОДОТ ОД  01.01.-31.12.2009 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се одобрува Извештајот за рабо-

тењето на МЖ Транспорт АД – Скопје за период од  
01.01.-31.12.2009 година, бр. 732/1-1 од 3.10.2010 годи-
на, усвоен од  Надзорниот одбор на МЖ Транспорт АД 
– Скопје на седницата одржана на 3.10.2010 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
  Бр.51-5975/1                   Заменик на претседателoт 

9 ноември 2010 година          на Владата на Република   
     Скопје                                      Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р. 

3037. 
Врз основа  на член 29 став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 9.11. 2010 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР 

 
Член 1 

Да се изврши продажба на недвижна ствар, сопс-
твеност на Република Македонија – корисник Мини-
стерство за одбрана, која се наоѓа во Касарната ,,Стив 
Наумов“ во Битола, Катастарска парцела бр. 17595/1, 
запишанa во Имотен  лист бр. 26860 за Катастарска оп-
штина Битола и тоа:  

- објект бр. 12 (по старо бр.7) со површина од 106 
м2 подрум и 565 м2 приземје.  

 
Член 2 

Продажбата на недвижната ствар од член 1 на оваа 
одлука да се изврши по пат на јавно наддавање со по-
четна цена утврдена од oпштина Битола, согласно Ме-
тодологија за утврдување на пазарна вредност („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 50/05 и 
40/10) и тоа по износ од 18.410.525,29 денари. 

 
Член 3 

Огласот за јавно наддавање за продажба на недвиж-
ната ствар од член 1 на оваа одлука да се распише под 
следните услови: 

- паричниот депозит за учество на јавното наддава-
ње изнесува 20% од почетната цена на недвижната 
ствар со уплата на депозитната сметка на Министерс-
твото за одбрана; 

- рокот за плаќање на депозитот – најдоцна два дена 
пред денот на одржување на јавното наддавање; 

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за 
учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од 
страна на Комисијата на Министерството за одбрана за 
располагање со недвижни и движни ствари сопстве-
ност на Република Македонија – корисник Министерс-
тво за одбрана; 

- право на учество на јавното наддавање имаат сите 
деловно способни домашни и странски физички и 
правни лица; 

- рокот за склучување на договор за купопродажба 
– 30 дена од денот на одржување на јавното наддавање; 

- начин на плаќање на купопродажната цена – во 
готово;   

- рок за плаќање на купопродажната цена – 15 дена 
од денот на склучување на договорот за купопродажба.  

 
Член 4 

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

 
  Бр.51-5978/1                   Заменик на претседателoт 

9 ноември 2010 година          на Владата на Република   
     Скопје                                    Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р. 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 7 

3038. 
Врз основа на член 11, став 1, точка 5 од Законот за 

јавните претпријатија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и  
22/2007), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 9.11.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА  
УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ГЛАВНИ ШУМ-
СКИ ПРОИЗВОДИ НА ЈП „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ 

- П.О. СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката  

за  утврдување на цените  на главни шумски производи 
на ЈП „Македонски шуми“ - п.о. Скопје, под бр.02-
1852/2 од 6.10.2010 година, донесена од Управниот од-
бор на ова јавно претпријатие на седницата, одржана 
на 6.10.2010 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
  Бр.51-6186/1                   Заменик на претседателoт 

9 ноември 2010 година          на Владата на Република   
     Скопје                                    Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
___________ 

3039. 
Врз основа на член 9 од Законот за стопанисување 

со станбен и деловен простор на Република Македони-
ја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
2/1994), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 9.11.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПА-
НИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010  ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Финанси-

скиот план за изменување на Финансискиот план на 
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија за 2010 го-
дина, број 02-16090/3-2, донесен од Управниот одбор 
на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и 
деловен простор на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 20.09.2010 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
  Бр.51-6224/1                   Заменик на претседателoт 

9 ноември 2010 година          на Владата на Република   
     Скопје                                     Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
___________ 

3040. 
Врз основа на член 172-а став 3 од Законот за пен-

зиско и инвалидско осигурување ("Службен весник на 
Република Македонија" бр.80/93, 3/94, 71/96, 32/97, 
24/00, 96/00, 5/01, 50/01, 85/03, 50/04, 4/05, 101/05, 
70/06, 153/07, 152/08, 161/08, 81/09, 156/09 и 83/10) 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 9.11.2010 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА ФОНДОТ НА ПЕН-
ЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ  

НА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

продажба на акциите на Фондот на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија (бр. 02-7664/1) 
од 21.102010 година, донесена од Управниот одбор на 
Фондот на седницата одржана на 21.10.2010 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

  
Бр. 51–6372/1                Претседател на Владата 

9 ноември 2010 година        на Република Македонија, 
     Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3041. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 9.11.2010 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈА-
ТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „JOINT LOGISTIC  

2010” ВО РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА 
 
1. За учество во вежбовна активност “Joint Logistic 

2010” (во натамошниот текст: вежбовна активност) ко-
ја ќе се одржи во Вилдфлекен, Република Германија, 
во период од 15 ноември до 3 декември 2010 година, се 
испраќаат 3 припадници на Армијата на Република Ма-
кедонија. 

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност во кои влегуваат сместувањето и ис-
храната на учесниците во вежбовната активност ги 
обезбедува земјата домаќин, а финансиските трошоци 
за превоз ги обезбедува Министерството за одбрана на 
Република Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството 
за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
  Бр.51-6544/1                   Заменик на претседателoт 

9 ноември 2010 година          на Владата на Република   
     Скопје                                      Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
___________ 

3042. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
08/2005 и  150/2007), Владата на Република Македони-
ја на седницата, одржана на 9.11.2010 година, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА  

ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник-Генера-

лен секретаријат на Владата на Република Македонија 
му престанува користењето на движни ствари и тоа: 

- мултифункционален уред XEROX WORK CEN-
TRE 4150 S                - 1 ( едно ) – парче 

- мултифункционален уред XEROX WORK CEN-
TRE 5645                - 1 (едно ) – парче  

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 
на трајно користење без надомест на Министерството 
за информатичко општество. 

 
Член 3 

Генералниот секретар на Владата на Република Ма-
кедонија склучува договор со министерот за информа-
тичко општество, со кој ќе се уредат правата и обвр-
ските за движните ствари од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
  Бр.51-6592/1                   Заменик на претседателoт 

9 ноември 2010 година          на Владата на Република   
     Скопје                                     Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
___________ 

3043. 
Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/2005 
и 150/2007), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 9.11.2010 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРС-
ТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО 
 

Член 1 
Со  оваа одлука на досегашниот корисник,  - Гене-

рален секретаријат на Владата на Република Македо-
нија  му престанува користењето на  движните ствари 
и тоа:  

- компјутерско биро  - 153    парчиња, 
- столица „Конгрес“  - 238   парчиња, 
- светлечки  реклами  - 15   парчиња. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

на трајно  користење без надомест на Министерството 
за информатичко општество. 

 
Член 3 

Генералниот секретар на Владата на Република Ма-
кедонија склучува договор со министерот за информа-
тичко општество, со кој ќе се уредат правата и обвр-
ските за движните ствари од член 1 на оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”.                      

         
  Бр.51-6593/1                   Заменик на претседателoт 

9 ноември 2010 година          на Владата на Република   
     Скопје                                      Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
___________ 

3044. 
Врз основа на член 16 од Законот за објавување на 

законите и другите прописи и акти во „Службен весник 
на Република Македонија“ („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 56/99 и 43/2002), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 9 но-
ември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие Службен весник на Република Македонија, од 
редот на вработените, на предлог на Советот на врабо-
тените, се именуваат: 

- Митре Стојановски, раководител на Секторот за 
финансиско – материјално работење, претплата, огласи 
и маркетинг; 

- Јелица Барутовска – Темовска, виш советник во 
Секторот за издавачка дејност – Редакција и компјутер-
ска обработка на податоците; 

- Снежана Кузмановска, помошник-раководител на 
Секторот за нормативно-правни работи, управување со 
човечки ресурси и општи работи. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 22–5213/2               Претседател на Владата 

9 ноември 2010 година       на Република Македонија, 
     Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3045. 

Врз основа на член 18 став 1 и 2 од Законот за др-
жавното правобранителство („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 
2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За државен правобранител на Република Македо-

нија, за време од шест години, се именува Оливера Ки-
танова, досегашен државен правобранител на Републи-
ка Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 22–5224/10              Претседател на Владата 

9 ноември 2010 година       на Република Македонија, 
      Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
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3046. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 88/2010), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 9 
ноември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ  ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ДЕБАР  

1. Од должноста членови на Управниот одбор - 
претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – 
Дебар се разрешуваат: 

- Буран Селманоски, 
- Марјан Стрезоски. 
2. За членови на Управниот одбор - претставници на 

основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Дебар се именуваат: 
- Адмир Малоски, 
- Беким Муслиоски. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
  Бр. 22–5380/2           Претседател на Владата 

9 ноември 2010 година     на Република Македонија, 
     Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3047. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2007 и 
97/2010), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 9 ноември  2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВА-
ЊЕ СО ОБЈЕКТИТЕ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕ-
НОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

 
1. Горан Колевски се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопа-
нисување со објектите за спорт во сопственост на Ре-
публика Македонија  - Скопје, на негово барање. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие за стопанисување со објектите за спорт во сопс-
твеност на Република Македонија  - Скопје се именува 
Иванче Спасовски. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 22–5731/2               Претседател на Владата 

9 ноември 2010 година       на Република Македонија, 
     Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3048. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и 
97/2010), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  9 ноември  2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ  ЧЛЕНОВИ  
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ИЗВРШУВА-
ЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКИ ДЕЈНОСТИ ХС „ЗЛЕ-

ТОВИЦА“ - ПРОБИШТИП  
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавното претпријатие за извршување на водостопански 
дејности ХС „Злетовица“ – Пробиштип, поради истек 
на мандатот за кој се именувани се разрешуваат: 

- Трајко Трајковски, 
- Тони Саздов и  
- Орце Трајковски, на негово барање. 
2. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за извршување на водостопански дејности ХС 
„Злетовица“ – Пробиштип се именуваат: 

- Игор Смиљковски, 
- Марјанчо Арсов, 
- Станко Нацев. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 22–6154/3                Претседател на Владата 

9 ноември 2010 година        на Република Македонија, 
     Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3049. 

Врз основа на член 5 од Законот за основање Аген-
ција за поттикнување на развојот на земјоделството 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/98), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 9 ноември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИК-
НУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  

- БИТОЛА 
 
1. Јордан Трајков се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на 
развојот на земјоделството – Битола. 

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за 
поттикнување на развојот на земјоделството – Битола 
се именува Благица Сековска. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 22–6721/1               Претседател на Владата 

9 ноември 2010 година       на Република Македонија, 
     Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3050. 

Врз основа на член 38 став 1, 3 и 5 од Законот за 
ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.37/98 и 40/2003), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
9 ноември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ СТУ-
ДЕНТСКИ ДОМ „ПЕЛАГОНИЈА “- СКОПЈЕ 
 
1. Бети Дејанова се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Државниот студентски дом 
„Пелагонија“- Скопје. 

2. За член на Управниот одбор на Државниот сту-
дентски дом „Пелагонија“- Скопје се именува Ристенка 
Алтипармакова. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 22–6722/1               Претседател на Владата 

9 ноември 2010 година       на Република Македонија, 
     Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
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3051. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и 
97/2010), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 9 ноември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И 
ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛ-
НИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ 

 
1. Владимир Јаневски се разрешува од должноста 

член на  Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
одржување и заштита на магистралните и регионални-
те патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
Бр. 22–6723/1               Претседател на Владата 

9 ноември 2010 година       на Република Македонија, 
     Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3052. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 9 ноември 2010 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА 
ЗА ПРОСТОРЕН ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ 

 
1. За директор на Службата за просторен информа-

тивен систем, орган во состав на Министерството за 
животна средина и просторно планирање, се именува 
Димитар Ролевски, досегашен директор на Службата 
за просторен информативен систем. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 22–6724/1                Претседател на Владата 

9 ноември 2010 година        на Република Македонија, 
     Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3053. 

Врз основа на член 10 став 3 од Законот за инду-
стриската сопственост („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 21/2009), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 9 ноември 2010 годи-
на, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА 

СОПСТВЕНОСТ 
 
1. За заменик на директорот на  Државниот завод за 

индустриска сопственост се именува Мите Костов, до-
сегашен заменик на директорот на Државниот завод за 
индустриска сопственост. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 22–6725/1                Претседател на Владата 

9 ноември 2010 година        на Република Македонија, 
       Скопје               м-р Никола Груевски, с.р. 

3054. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 9 ноември 2010 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА 
ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 

 
1. За директор на Управата за прашања на борците 

и воените инвалиди, орган во состав на Министерство-
то за труд и социјална политика, се именува Бранко Ја-
невски, досегашен директор на Управата за прашања 
на борците и воените инвалиди. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 22–6726/1               Претседател на Владата 

9 ноември 2010 година       на Република Македонија, 
     Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3055. 

Врз основа на член 91 од Законот за вработување и 
осигурување во случај на невработеност („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.37/97, 25/2000; 
101/2000,  50/2001,  25/2003,  37/2004,  4/2005,  50/2006,   
29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010 и 88/2010), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
9 ноември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕК-
ТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Билјана Јовановска се разрешува од должноста 

директор на Агенцијата за вработување на Република 
Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ . 

 
Бр. 22–6731/1               Претседател на Владата 

9 ноември 2010 година       на Република Македонија, 
     Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
3056. 

Врз основа на член 91 од Законот за вработување и 
осигурување во случај на невработеност („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.37/97, 25/2000,  
101/2000, 50/2001,  25/2003,  37/2004, 4/2005,  50/2006, 
29/2007), 102/2008, 161/2008, 50/2010 и 88/2010), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 9 ноември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 
ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За директор на Агенцијата за вработување на Ре-

публика Македонија се именува Влатко Поповски, до-
сегашен директор на Центарот за вработување–Скопје. 

2.Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ . 

 
Бр. 22–6732/1               Претседател на Владата 

9 ноември 2010 година       на Република Македонија, 
     Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

3057. 
Врз основа на член 27 ставови 4 и 5 од Законот за 

државен инспекторат за земјоделство („Службен вес-
ник на Република Македонија бр. 20/09“), министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство во сог-
ласност со министерот за правда, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕНА 
ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРЕКРШОЦИТЕ, ИЗРЕЧЕНИТЕ 
САНКЦИИ И ДОНЕСЕНИТЕ ОДЛУКИ ВО ПРЕКР-
ШОЧНА ПОСТАПКА, КАКО И НАЧИНОТ НА ПРИ-
СТАП  ДО  ИНФОРМАЦИИ КОИ СЕ СОДРЖАНИ  

ВО ЕВИДЕНЦИЈАТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на воде-

ње на единствена евиденција на прекршоците, изрече-
ните санкции и донесените одлуки во прекршочна по-
стапка, (во натамошниот текст: прекршочна евиденци-
ја), како и начинот на пристап до информации кои се 
содржани во евиденцијата. 

 
I. Начин на водење на единствена евиденција на 
прекршоците, изречените санкции и донесените  

одлуки во прекршочна постапка 
 

Член 2 
(1) Прекршочната евиденција се води во електрон-

ски облик на обработка на посебни образци и тоа: 
- Образец бр. 1 за евиденција на прекршочните 

предмети за физички лица кој е составен дел на овој 
правилник; 

- Образец бр. 2 за евиденција на прекршочните 
предмети за правни лица кој е составен дел на овој пра-
вилник; 

- Образец бр. 3 за евиденција на прекршочните 
предмети за малолетни лица кој е составен дел на овој 
правилник. 

(2) Обрасците од став 1 на овој член се печатат на 
хартија со бела боја, со димензии 210х297 мм. 

 
Член 3 

(1) Образецот бр. 1 за евиденција на прекршочните 
предмети за физички лица содржи: реден број; број и да-
тум на прием на предметот; поднесен од надлежен ор-
ган; податоци за сторителот на прекршокот (физичко ли-
це, одговорно лице, службено лице, трговец поединец – 
име и презиме, ЕМБГ, адреса, правно лице, каде е врабо-
тено; правен основ; прекин на постапката; отфрлање на 
барањето; запирање на постапката; број и датум на ре-
шение; прекршочна санкција (глоба, опомена, забрана за 
вршење професија, дејност или должност и рок на важе-
ње); посебни прекршочни мерки (одземање на  животни, 
производи и суровини, други); трошоци на прекршочна-
та постапка; датум на наплата (глоба, трошоци); датум 
на доставување за извршување; број и датум на прием 
на известување за изјавен редовен правен лек; датум на 
доставување до управен суд и забелешка. 

(2) Образецот бр. 2 за евиденција на прекршочните 
предмети за правни лица содржи: реден број; број и да-
тум на прием на предметот; поднесен од надлежен ор-
ган; податоци за правното лице (назив, ЕДБ, МБ, седи-
ште; правен основ; прекин на постапката; отфрлање на 
барањето; запирање на постапката; број и датум на ре-

шение; прекршочна санкција (глоба, опомена, забрана 
за вршење професија, дејност или должност и рок на 
важење); посебни прекршочни мерки (одземање на жи-
вотни, производи и суровини, други); трошоци на пре-
кршочната постапка; датум на наплата (глоба, трошо-
ци); датум на доставување за извршување; број и датум 
на прием на известување за изјавен редовен правен 
лек; датум на доставување до управен суд и забелешка. 

(3) Образецот бр. 3 за евиденција на прекршочните 
предмети за малолетни лица содржи: реден број; број и 
датум на прием на предметот; поднесен од надлежен ор-
ган; податоци за помлад малолетник – 14 -16 години 
(име и презиме, ЕМБГ, адреса, правно лице, каде е вра-
ботено); податоци за постар малолетник – 16 -18 години 
(име и презиме, ЕМБГ, адреса, правно лице, каде е вра-
ботено); податоци за родителот односно старателот (име 
и презиме, ЕМБГ, адреса, правно лице каде е вработе-
но); правен основ; прекин на постапката; отфрлање на 
барањето; запирање на постапката; број и датум на ре-
шение; прекршочна санкција (глоба, опомена, забрана за 
вршење професија, дејност или должност и рок на важе-
ње); посебни прекршочни мерки (одземање на животни, 
производи и суровини, други); трошоци на прекршочна-
та постапка; датум на наплата (глоба, трошоци); датум 
на доставување за извршување; број и датум на прием 
на известување за изјавен редовен правен лек; датум на 
доставување до Управен суд и забелешка.  

 
II. Начин на пристап до информации кои се  
содржани во прекршочната евиденција 

 
Член 4 

(1) Секое правно или физичко лице може да побара 
информации за себе од прекршочната евиденција врз 
основа на поднесено барање. 

(2) Информациите од прекршочната евиденција за 
трети правни или физички лица може да се дадат само 
врз основа на службено барање поднесено од органите 
на државната управа надлежни за водење на прекршоч-
на постапка, надлежни судови, Јавно обвинителство, 
Државно правобранителство, Народен правобранител 
за постапките од нивните надлежности, како и врз ос-
нова на службено барање поднесено од орган на др-
жавната управа за потребите за водење на управен по-
стапка, само за статистички цели. 

 
Член 5 

(1) Барањата за добивање на информации од прекр-
шочната евиденција се доставуваат до Прекршочната 
комисија. 

(2) Прекршочната комисија на барањето од став (1) 
од овој член одговора не подолго од 8 дена. 

(3) Прекршочната комисија, информациите од пре-
кршочната евиденција ги доставува во писмена форма. 

 
Член 6 

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

 
   Бр. 02-12/2                   Министер за земјоделство,  

1 февруари 2010 година   шумарство и водостопанство, 
        Скопје                         Љупчо Димовски, с.р. 

 
Министер за правда, 

                    Михајло Маневски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
3058. 

Врз основа на член 21 став 7 од Законот за сигур-
ност во железничкиот систем („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 48/2010), министерот за транс-
порт и врски донесе 

 
 П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА, 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА ЗА 
МАШИНОВОЗАЧОТ И ФОРМАТА И СОДРЖИ-
НАТА НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ 

 
I. ОПШТА ОДРЕДБА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува постапката за из-
давање на дозвола, формата и содржината на дозволата 
за машиновозачот и формата и содржината на Региста-
рот за издадени дозволи. 

 
II. ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ  

НА ДОЗВОЛА 
 

Член 2 

(1) Дозвола за управување со железничко возило 
(во натамошен текст: дозвола) се издава по доставе-
но писмено барање кое треба да биде пополнето од 
страна на барателот (кандидат - машиновозач врабо-
тен или под договор кај управителот на железничка 
инфраструктура или кај железничкиот превозник) 
или од страна на управителот на железничката ин-
фраструктура или железничкиот превозник, а во име 
на барателот.  

(2) Кон барањето од став (1) од овој член, барателот 
ги доставува следните документи:    

- доказ за завршено образование и успешно заврше-
на обука,   

- потврда за физичка способност,  

- потврда за професионална психолошка способ-
ност,  

- потрврда за општа професионална способност и  

- копија од валидна лична карта или  валиден па-
сош. 

(3) Управата за сигурност во железничкиот систем 
по доставеното барање врши проверка дали се испол-
нети условите за добивање на дозвола согласно члено-
вите 27 и 28 од Законот за сигурност во железничкиот 
систем.  

(4) Доколку барателот не исполни еден од пропи-
шаните услови, барањето за издавање на дозвола, се 
одбива со решение при што задолжително се доставува 
и образложение кон истото. 

(5) Формата и содржината на барањето за издавање 
на дозвола со упатство за негово пополнување е дадено 
во Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник.  

 
III. ФОРМА И СОДРЖИНА  

НА ДОЗВОЛА 
 

Член 3 

(1) Дозволата е со димензии 8,5 х 5,5 cм, изработена 
на бела хартија и обложена со пластифицирана проѕир-
на влошка. 

(2) Текстот на дозволата се испишува со големи бу-
кви со фонд на букви ARIAL, на  македонски /англиски 
јазик односно со кирилично и латинично писмо.  

(3) Дозволата ги содржи следните податоци:  

1) Предната страна содржи: на горниот дел од 
дозволата грб на Република Македонија (во боја), 
назив „ДОЗВОЛА НА МАШИНОВОЗАЧ“, под овој 
назив „TRAIN DRIVING LICENCE“, ознака „MKD“, 
на долниот краен дел од дозволата стои назив „РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА REPUBLIC OF MACEDONIA“, 
а во средишниот дел се впишуваат информации спе-
цифични за дозволата означени со бројки и тоа како 
што следи:  

„1.  ПРЕЗИМЕ/ SURNAME“,  

„2. ИМЕ/NAME“ , 

„3а. Датум на раѓање“,  

„3b. МЕСТО НА РАЃАЊЕ/ PLACE OF BIRTH“,  

„4аДатум на издавање/ Date of issue“, 

„4b Важи до/ Date of expiry “, 

„4c ИЗДАДЕНО ОД/ ISSUING AUTHORITY“, 

„4d Рефрентен број kaj работодавачот/ Reference 
number by employer, 
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„5 Брoj на дозвола/ Licence Number “ кој се изразу-
ва преку код за идентификација кој содржи четири 
полиња со 12 ознаки, и тоа: во поле 1 се впишува ко-
дот на земјата (2 букви) –МК; во поле 2 се впишува 
видот на документ (2 бројки): доколку се издаваат 
дозволи во период од една година од 1 до 9 999 тогаш 
се впишува – 71, доколку се издваат дозволи во пери-
од од една година од 10 000 до 19 999 тогаш се впи-
шува – 72, доколку се издваат дозволи во период од 
една година од 20 000 до 29 999 тогаш се впишува – 
73; во поле 3 се впишува годината на издавање (4 
бројки) и во поле 4 се впишува редниот број (4 број-
ки) кој прогресивно се зголемува со по една единица 
за секоја издадена дозвола, без разлика дали се одне-
сува на нова (прва), обновена или ажурирана/измене-
та или дупликат на дозвола. Во случај кога дозволата 
се одзема, се става нов број. Секоја година редниот 
број започнува со еден. 

„6. Слика / Photo of the Holder“ – со димензии 20х25 мм  

„7 Своерачен потпис/ Holder’s signature “ 

2) На задната страна стои испишан текст: на левата 
страна  

„8.  Живеалиште и адреса/Permanent residence“, а на 
десната страна под точка  

„9. Дополнителни информации кои се поделени во 
две квадратчиња, каде во квадратчето кое носи ознака 
„9а.1 Мајчин(и) јазик (ци)/ Native language(s),“ се впи-
шува мајчиниот јазик кој го говори машиновозачот и 
„9а.2 Дополнителна информации/ Additional information“ 
се впишува Крвна група број. Медицинските ограничу-
вање се впишуваат во квадратчињата со број „9b Меди-
цински огранчувања/Medical restriction“ и тоа „b.1“- за-
должително носење на наочари/леќи и „b.2“- помагала за 
слух/помагала за говор. 

(4) Формата и содржината на дозволата е дадена во 
Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник.  

 

IV. ФОРМА И СОДРЖИНА НА РЕГИСТАР 

ЗА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ 

 

Член 4 

(1) Регистарот за издадени дозволи се води во еле-
ктронска форма и се состои од четири дела. Првиот дел 
содржи податоци за тековната состојба на дозволата. 
Вториот дел содржи податоци кои се поврзани со содр-

жина на дозволата, а се однесуваат на носителот на 
дозволата. Третиот дел содржи историски податоци за 
дозволата. Четвртиот дел содржи содржи податоци кои 
се однесуваат на основните услови како и првичните 
преледи  кои треба да ги исполнува Барателот-машино-
возач за да му се издаде дозвола, како и периодични 
прегледи со кои с еовозможува дозволата да остане ва-
лидна.  

(2) Регистарот на дозволи се води за секоја година 
посебно.   

 (3) Сите податоци од регистарот се чуваат во пери-
од од 10 години од датумот на завршување на валидно-
ста на дозволата. Доколку во овој временски период е 
започната иследничка постапка против машиновозачот 
кој е носител на дозволата, податоците од регистарот 
се чуваат и повеќе од 10 години.  

(4) Формата и содржината на образецот на Региста-
рот за издадени дозволи е даден во Прилог  3, кој е со-
ставен дел на овој правилник. 

 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 5 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престануваат да важат  членовите 8, 9, 10, 11, 12, 13 
и 15 од  Правилникот за начинот и постапката за из-
давање и одземање на дозвола за регулирање на же-
лезничкиот сообраќај и дозвола за управување со 
железничко возило, формата и содржината на обра-
зецот на дозволата и форма и содржина и начинот на 
водење на евиденцијата за издадени и одземени доз-
воли („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 98/2007). 

 

Член 6 

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

 

  Бр. 01-14203/1                               Министер 

26 октомври 2010 година              за транспорт и врски, 

      Скопје                             Миле Јанакиески, с.р. 
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3059. 
Врз основа на член 5 став 2 од Законот за сигурност 

во железничкиот систем („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.48/10), министерот 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 заеднички си-
гурносни показатели, кои овозможуваат процена на за-
еднички сигурносни цели и мониторинг на општиот 
развој на сигурноста во железничкиот систем.  

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. „Вонреден настан во железничкиот сообраќај” е 
случена сериозна несреќа, несреќа или инцидент во 
кои едно или повеќе лица погинале или се повредени 
или е предизвикана материјална штета, односно во кој 
е дојдено до прекин, загрозување или отежнување на 
железничкиот сообраќај;   

2. „Сериозна несреќа” е секој судир на возови или 
лизгање од шини кое резултира со смрт на најмалку ед-
но лице или сериозни повреди на пет или повеќе лица 
или големо оштетување на железничкиот возен парк, 
на инфраструктурата или околината и секоја друга 
слична несреќа која очигледно влијае врз безбедноста 
на железницата или управувањето со безбедноста, го-
леми оштетувања за кои истражното тело може веднаш 
да процени дека изнесува најмалку 2.000.000 евра; 

3. „Несреќа” е непосакуван или ненамерен или не-
надеен настан или посебна редица такви настани кои 
имаат штетни последици. Несреќите се делат на след-
ниве категории: судир, лизгање од шини, несреќи на 
патни премини, несреќи на лица предизвикани од же-
лезничко возило во движење, пожари и друго; 

4. „Инцидент” е секој настан, освен несреќа или се-
риозна несреќа, поврзан со работењето на возовите, кој 
влијае на безбедноста на работењето; 

5. „Загинато лице“ е лице кое поради случениот во-
нреден настан, починало на самото место или почина-
ло најдоцна 30 дена по настанот како последица на по-
вредите здобиени во вонредниот настан, освен во слу-
чај на самоубиство, убиство или природна смрт на ли-
цата во железничкиот сообраќај; 

6. „Материјална штета“ е штета на возните средс-
тва, пругата, објектите, уредите и постројките, по цени 
кои важеле на денот на настанување на штетата, во ко-
ја влегува и вредноста на трошоците за отстранување 
на последиците од вонредниот настан (материјал, ра-
ботна сила и сл.) и 

7. „Значителна материјална штета“ е денарски из-
нос на проценетата штета поголем од 500.000 евра 
пресметана во денарска противвредност по среден курс 
на Народна Банка на Република Македонија на денот 
на случувањето на тој настан. 

 
Член 3 

Заедничките сигурносни показатели се однесуваат 
на показатели  поврзани со:  

- случени вонредни настани по вид; 
- случени вонредни настани по причина; 
- последици случени од вонредни настани; 
- техничката опременостна инфраструктурата од ас-

пект на сигурност и нејзината примена и 
- управување со сигурноста.  
 

Член 4 
(1) Показатели поврзани со случени вонредни на-

стани по вид се:  
- инциденти,  
- несреќи и 
- сериозни несреќи.  
(2) Показатели поврзани со случени инциденти се 

водат како вкупен и поединечен (во однос на воз–кило-
метри) број на инциденти на:  

- патни возила на патни премини каде сообраќајот е 
обезбеден со сигнално-сигурносни уреди, сигнални зна-
ци на патен сообраќај, на пешачки премин за патници,  

- отворена пруга,  
- службени места и 
- останати показатели.  
(3) Показатели поврзани со случени несреќи се во-

дат како вкупен и поединечен (во однос на воз–киломе-
три) број на случени несреќи за: 

- судар: вклучувајќи судар на возови и судар при 
маневрирање, 

- лизгање од шини: вклучувајќи лизгање на воз и 
лизгање и налет при маневрирање, 

- несреќи на патни премини: вклучувајќи за патни 
возила на патни премини каде сообраќајот е обезбеден 
со сигнално-сигурносни уреди, сигнални знаци на па-
тен сообраќај и на пешачки премин за пешаци,  

- несреќи на лица предизвикани од железничко во-
зило во движење: на отворена пруга, на службени ме-
ста, паѓање од воз, скокање од и во воз, 

- самоубиства,  
- пожари и 
- останати показатели.  
(4) Показатели поврзани со случени сериозни не-

среќи се водат како вкупен и поединечен (во однос на 
воз–километри) број на случени сериозни несреќи за: 

- судар: вклучувајќи судар на возови и судар при 
маневрирање, 

- лизгање од шини: вклучувајќи лизгање на воз и 
лизгање и налет при маневрирање, 
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- несреќи на патни премини: вклучувајќи за патни 
возила на патни премини каде сообраќајот е обезбеден 
со сигнално-сигурносни уреди, сигнални знаци на па-
тен сообраќај и  на пешачки премин за пешаци, 

- несреќи на лица предизвикани од железничко во-
зило во движење: на отворена пруга, на службени ме-
ста, паѓање од воз, скокање од и во воз,  

- самоубиства, 
- пожари и 
- останати показатели. 
 

Член 5 
(1) Показатели поврзани со случени вонредни на-

стани по причина се водат како:  
- лични пропусти на персоналот вработен или под 

договор кај управителот на железничката инфрастру-
ктура и железничкиот превозник, 

- технички недостатоци на железничкото возило 
(влечно и останати возила), 

- технички недостатоци на пругата, сигнално-сигур-
носните и комуникацините уреди и постројки и стабил-
ни постројки за електро влеча, 

- елементарна непогода,  
- ненамерно и злонамерно делување на патници и  
- ненамерно и злонамерно делување на неовластени 

лица.  
(2) Показатели поврзани со лични пропусти на пер-

соналот вработен или под договор кај управителот на 
железничка инфраструктура и железнички превозник 
се евидентираат како вкупен и поединечен (во однос на 
воз–километри) број на лични пропусти на персоналот 
вработен или под договор кај управителот на желез-
ничката инфраструктура и железничкиот превозник за: 

- пуштање на воз на зафатен колосек и зафатен ме-
ѓик,  

- истовремено влегување на возови чии патишта на 
возење се сечат или допираат, 

- потфрлање или неправилно поставување на сврт-
ница, 

- отпрема на воз без дозволување или примена одјава, 
- поминување покрај сигнал кој го забранува ната-

мошното возење, 
- поминување на воз низ службено место во кое 

треба да застане или тргнување на воз од службено ме-
сто без отпрема, 

- незаштитување на воз или загрозено место,  
- неизвестеност на персоналот за влез на воз во свр-

тување или на зафатен колосек,  
- ненавремено прекинување на маневрирање, недоз-

волено маневрирање преку сигурносна  граница на ма-
невра,  

- пречекорување на пропишаната брзина, непропис-
но кочење, 

- одбегнати возила, 
- ненавремено запирање на патниот сообраќај на 

патен премин,  

- непочитување на сигнални знаци на електрична 
влеча и 

- останати показатели.  
(3) Показатели поврзани со технички недостатоци на 

влечното возило се евидентираат како вкупен и поедине-
чен (во однос на воз–километри) број недостатоци на:  

- осовинскиот склоп, 
- влечно- одбивничкиот уред, 
- уредот за кочење, 
- уредот за електрично греење, 
- погонските и помошните уреди кај дизел возилата, 
- погонските и помошните уредси кај електрични 

возила и 
-останати показатели.  
(4) Показатели поврзани со технички недостатоци 

на останатите возила се евидентираат како вкупен и 
поединечен (во однос на воз–километри) број недоста-
тоци на: 

- осовинскиот склоп, 
- влечно- одбивничкиот уред, 
- уредот за кочење и 
- останати показатели.  
(5) Показатели поврзани со технички недостатоци 

пругата се евидентираат како вкупен и поединечен (во 
однос на воз–километри) број на:  

- непрописен слободен профил на пругата, 
- прсната и оштетена шина, 
- непрописно растојание на шините – дилатација, 
- непрописно прицврстување на шината и праг,  
- гнили или деформирани колосечни прагови,  
- техничка неисправност на свртница, 
- истрошен колосечен прибор,  
- недостаток на колосечен застор и  
- останати показатели.  
(6) Показатели поврзани со технички недостатоци 

на сигнално-сигурносните и комуникацините уреди се 
евидентираат како вкупен и поединечен (во однос на 
воз–километри) број на дефекти на:  

- станични сигнално-сигурносни уреди,  
- пружните сигнално-сигурносни уреди,  
- обезбедување на патните премини,  
- обезбедување на телекоманда,  
- комуникациските уреди и  
- останати показатели. 
(7) Показатели поврзани со технички недостатоци 

на стабилни постројки за електро влеча се евидентира-
ат како вкупен и поединечен (во однос на воз–киломе-
три) број на недостатоци поради:  

- губење на напон во контактната мрежа поради гу-
бење на напон или дефект на напојните далеководи,  

- дефект во енергетските постројки во електровлеч-
ните потстаници и постројките за секционирање,  

- електричен пробив или прескок и дефект на сама-
та контактна мрежа, 

- механичко оштетување на контактната мрежа пора-
ди кое доаѓа до вонреден настан при наидување на воз, 
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- несоодветно реагирање на уредите, 
- електричната заштита на стабилните постројки на 

електричната влеча и  
 - останати показатели. 
(8) Показатели поврзани со вонредни настани слу-

чени како елеметарна непогода се евидентираат како 
вкупен и поединечен (во однос на воз–километри) број 
на непогоди од:  

- лизгање од колосек, 
- одрон на теренот,  
- поплава, 
- буица,  
- завејувања од виулица, 
- нанос на снег, 
- атмосферско празнење,  
- аеро загадување,  
- пожар надвор од пружниот појас и 
- останати показатели. 
(9) Показатели поврзани со ненамерно и злонамер-

но делување на патници се евидентираат како вкупен и 
поединечен (во однос на воз–километри) број на делу-
вања од:  

- лична негрижа на патникот кога се движи по перо-
ните и железничката станица, 

- скокање на патник од или во воз додека се движи, 
- влез или излез на патник во или од возот од спро-

тивната страна на зградата од железничката станица, 
напад на објекти, железничко возило, персоналот во 
возот  или другиот персонал кој работи на железничка-
та станица, 

- предизвикување на пожар и експлозија поради не-
марност или со злонамера, 

- намерен прекин на главниот воздушен вод, 
- намерен прекин на воздушниот или кабловскиот 

комуникационен или сигнално- сигурносен вод и  
- останати показатели. 
(10) Показатели поврзани со ненамерно и злонамер-

но делување на неовластени лица се евидентираат како 
вкупен и поединечен (во однос на воз–километри) број 
на делувања од:  

- лична негрижа на неовластено лице кога се движи 
по пероните и железничката станица или друго желез-
ничко подрачје, 

- влез или излез во или од возот, од спротивната 
страна на зградата во железничката станица, напад на 
објекти, железничко возило, персоналот во возот  или 
другиот железнички персонал кој работи на железнич-
ката станица, 

- предизвикување на пожар и експлозија поради не-
марност или со злонамера, 

- намерен прекин на главниот воздушен вод, 
- намерен прекин на воздушниот или кабловскиот 

комуникационен или сигнално- сигурносен вод, 
- предизвикување на еколошка штета поради не-

марност или со злонамера и 
- останати показатели. 

Член 6 
(1) Показатели поврзани со последици случени од 

вонредни настани се евидентираат како вкупна и поеди-
нечна (во однос на воз–километри) штета изразена во 
денари, прикажана по причини на вонредни настани за:  

1) смрт: патници, персонал вработен кај управите-
лот на железничка инфраструктура и железнички пре-
возник и неовластени лица,  

2) повреда: тешка телесна повреда на патници, пер-
сонал вработен кај управителот на железничката ин-
фраструктура и железничкиот превозник и неовластени 
лица и лесна телесна повреда на патници, персонал 
вработен кај управителот на железничката инфрастру-
ктура и железничкиот превозник и неовластени лица, 

3) штета: матерјална штета и значителна матерјална 
штета од  

- застој во сообраќајот, а се однесуваат на желез-
ничкиот превозник (железнички возила),  

- застој во сообраќајот, а се однесуваат на управите-
лот на железничка инфраструктура (затвор на пругата),  

- штета која се состои од трошоци за привремено 
воспоставување на сообраќајот,  

- штета на багажот од патниците кои се превезуваат,  
- штета на стоката која се превезува и 
4) број на изгубени работни часови на вработен 

персонал (во редовен работен однос или под договор) 
кај управителот на железничката инфраструктура и 
превозникот. 

 (2) Од трошоците од став (1) точка 3 од овој член 
се одзема отштетата или надоместот што се добива или 
се проценува дека треба да се добие од трети лица, ка-
ко што се сопственици на моторни возила инволвирани 
во несреќи на патен премин преку пруга. Отштетата 
што се добива преку полиси за осигурување што ги 
имаат железничкиот превозник или управителот на же-
лезничка инфраструктура не се одзема. 

 
Член 7 

Показателите поврзани со техничката опременост 
на инфраструктурата од аспект на сигурност и нејзина-
та примена, опфаќаат: 

- процент од колосеци опремени со систем за авто-
матска регулација на брзината на возовите во склад со 
параметрите на пругата и сигналите (ETCS level1), 

- број на патни премини преку пруга (вкупно и по 
километар - пруга) и  

- процент од патни премини преку пруга опремени 
со автоматска и со рачна заштита на патните премини. 

 
Член 8 

 Показателите поврзани со управувањето со сигур-
носта опфаќаат: 

- внатрешни контроли извршени од управителот на 
железничка инфраструктура и од железнички превоз-
ник, согласно процедурите во системот за сигурносно 
управување и  
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- вкупен број извршени внатрешни контроли и про-
цент од потребните (и/или планираните) внатрешни 
контроли.  

 
Член 9 

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

 
  Бр. 01-14205/1                                  Министер 

26 октомври 2010 година               за транспорт и врски, 
      Скопје                              Миле Јанакиески, с.р. 

__________ 
3060. 

Врз основа на член 21 став 8 од Законот за сигур-
ност во железничкиот систем („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 48/2010), министерот за 
транспорт и врски, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СЕРТИФИ-
КАТОТ ЗА ПОЗНАВАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИН-
ФРАСТРУКТУРА И ЖЕЛЕЗНИЧКО ВОЗИЛО 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на сертификатот за познавање на железничка 
инфраструктурата и железничко возило. 

 
Член 2 

(1) Сертификатот за познавање на железничка ин-
фраструктурата и железничко возило се издава на 
образец со диманзии 100 х 210 мм, во бела боја и со 
правоаголна форма. 

(2) Сертификатот од став (1) на овој член се состои 
од три дела, а кога ќе се превитка е со димензии 100 х 
70 мм.  

(3) Првиот дел од сертификатот од став (1) на овој 
член, од предната страна содржи: логото на управителот 
на железничка инфраструктура или железнички превоз-
ник, грб на Република Македонија (во боја); МК Број за 
идентификација на дозвола/ MK Rference to the licence 
number со 12 квадратчиња; назив: „СЕРТИФИКАТ со 
кој машиновозачот е овластен да вози по назначената 
железничка инфраструктура и со назначеното железнич-
ко возило/COMPLEMETARY SERTIFICATE indicating 
the infrastructure on whish the train diver is authorized to 
drive and the rolling stock the train driver id authorized to 
drive“; Презиме/Surname; Име/Name; Референтен број 
кај работодавачот/Reference number given by employer; 
Датум на издавање/Issuing date; Важи до/ Expiry date; 
Издадено од/ Issuing authority; Адреса / Address; Рефе-
рентен број/ Reference; место за потпис.       

(4) Вториот дел од сертификатот од став (1) на овој 
член, од предната страна содржи: „1.ПОДАТОЦИ ЗА 
РАБОТОДАВАЧОТ/ 1.DATE OF THE EMPLOYER; 
Назив на работодавачот/ Legal Name, се означува Же-
лезнички превозник/ Railway Undertaking   или желез-
нички превозник; Адреса/ Address, Поштенски број/ 
Postal number, Град/Town, Држава/ Country, 2. ПОДА-
ТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА СЕРТИФИКАТОТ/ 2. 
DATA OF THE HOLDER, Место на раѓање/ Place of 
birth, Датум на раѓање/ Date of birth, Национал-
ност/Nationality, Адреса/Address, Поштенски број/ 
Postal address, Град, Држава/ Country/, Town, Потпис/ 
Signature   и место за слика со димензи 20 х 25 мм“.   

(5) Третиот дел од сертификатот од став (1) на овој 
член, од предната страна содржи: „3.КАТЕГОРИИ ЗА 
ВОЗЕЊЕ/3. CATEGORIES OF DRIVING, девет ква-
дратчиња од кои шест во прв ред, а три во втор ред и 
тоа: во првиот ред категорија „А“- генерална категори-
ја, „А1“ - за маневарски локомотиви, „А2“ - за работни 
возови, „А3“ - за железнички возила за одржување на 
инфраструктурата, „А4“ - за сите други локомотиви ко-
га се користат за маневрирање, „А5“ - други, кои не се 
вклучени во претходните подкатегории, со задолжи-
телно специфицирање и во вториот ред категорија „B“- 
генерална категорија, „B1“ - за превоз на патници, 
„B2“ -  за превоз на стока.; ДОПЛИНТЕЛНИ ИНФОР-
МАЦИИ/ ADDITIONAL INFORMATIONS; 5.ЈАЗИЧ-
НО ПОЗНАВАЊЕ/5. LANGUAGE SKILLS, 6. ОГРА-
НИЧУВАЊА/RESTRICTIONS. 

(6) Првиот и вториот дел од сертификатот од став 
(1) на овој член, од задната страна содржи: „8. ИНФ-
РАТСРУКТУРА ПО КОЈА МАШИНОВОЗАЧОТ Е 
ОВЛАСТЕН ДА ВОЗИ/ 8.INFRATRSUCTURE ON 
WHICH THE DRIVER IS AUTHORISED TO DRIVE“. 

(7) Третиот дел од сертификатот од став (1) на овој 
член, од задната страна содржи: „7. ЖЕЛЕЗНИЧКИ 
ВОЗИЛА ЗА КОИ МАШИНОВОЗАЧОТ Е ОВЛА-
СТЕН ДА ГИ ВОЗИ/ 7. ROLLING STOCK THE 
DRIVER IS AUTHORISED TO DRIVE.  

(8) Текстот на сертификатот од став (1) на овој член 
се испишува со букви и бројки со фонд на букви ARIAL, 
големина на букви и бројки 9, на  македонски/англиски 
јазик односно со кирилично и латинично писмо.  

(9) Формата и содржината на образецот на сертифи-
катот за познавање на железничка инфраструктурата и 
железничко возило е дадена во Прилог, кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 3 

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

 
  Бр. 01-14204/1                               Министер 

26 октомври 2010 година             за транспорт и врски, 
      Скопје                           Миле Јанакиески, с.р. 
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3061. 
Врз основа на член 18, став 4 од Законот за сигур-

ност во железничкиот систем („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 48/2010), министерот за 
транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СЛУЧЕ-
НИ СЕРИОЗНИ НЕСРЕЌИ, НЕСРЕЌИ И ИНЦИ-
ДЕНТИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ 
 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината на из-

вештајот за случени сериозни несреќи, несреќи и инци-
денти во железничкиот сообраќај.   

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. „Вонреден настан во железничкиот сообраќај” е 
случена сериозна несреќа, несреќа или инцидент во 
кои едно или повеќе лица погинале или се повредени 
или е предизвикана материјална штета, односно во кој 
е дојдено до прекин, загрозување или отежнување на 
железничкиот сообраќај;   

2. „Сериозна несреќа” е секој судир на возови или 
лизгање од шини кое резултира со смрт на најмалку ед-
но лице или сериозни повреди на пет или повеќе лица 
или големо оштетување на железничкиот возен парк, 
на инфраструктурата или околината и секоја друга 
слична несреќа која очигледно влијае врз безбедноста 
на железницата или управувањето со безбедноста, го-
леми оштетувања за кои истражното тело може веднаш 
да процени дека изнесува најмалку 2.000.000 евра; 

3. „Несреќа” е непосакуван или ненамерен или не-
надеен настан или посебна редица такви настани кои 
имаат штетни последици. Несреќите се делат на след-
ниве категории: судир, лизгање од шини, несреќи на 
патни премини, несреќи на лица предизвикани од же-
лезничко возило во движење, пожари и друго; 

4. „Инцидент” е секој настан, освен несреќа или се-
риозна несреќа, поврзан со работењето на возовите, кој 
влијае на безбедноста на работењето; 

5. „Загинато лице“ е лице кое поради случениот во-
нреден настан, починало на самото место или почина-
ло најдоцна 30 дена по настанот како последица на по-
вредите здобиени во вонредниот настан, освен во слу-
чај на самоубиство, убиство или природна смрт на ли-
цата во железничкиот сообраќај; 

6. „Тешко повредено лице“ е лице чии телесни по-
вреди здобиени во вонредниот настанот бараат лекар-
ска грижа или болничко лекување поради што тоа лице 
е онеспособено за работа најмалку 14 дена вклучувајќи 
го и денот на случувањето на вонредниот настан; 

7. „Лесно повредено лице“ е лице чии телесни по-
вреди здобиени во вонредниот настан бараат интервен-
ција на лекар или здравствена организација, а не спаѓа 
во групата на тешко повредено лице; 

8. „Поголем прекин на сообраќајот е прекин на од-
вивање на железничкиот сообраќај подолг од 6 часа; 

9. „Мал прекин на сообраќајот“ е прекин на одвива-
ње на железничкиот сообраај кој траел од 1 до 6 часа; 

10. „Материјална штета“ е штета на возните средс-
тва, пругата, објектите, уредите и постројките, по цени 
кои важеле на денот на настанување на штетата, во ко-
ја влегува и вредноста на трошоците за отстранување 
на последиците од вонредниот настан (материјал, ра-
ботна сила и сл.); 

11. „Значителна материјална штета“ е денарски из-
нос на проценетата штета поголем од 500.000 евра 
пресметана во денарска противвредност по среден курс 
на Народна Банка на Република Макединија на денот 
на случувањето на тој настан. 

 
II. ИЗВЕШТАЈ 

 
Член 2 

Извештајот за случени сериозни несреќи, несреќи и 
инциденти во железничкиот сообраќај ги содржи след-
ните 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) превземени мерки и 
6) препораки. 
 

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 каде тој се случил; директните 
причини како и факторите што допринеле тој да се слу-
чи и причините утврдени со истрагата; последиците од 
вонредниот настан; главните препораки и информации 
кои се доставуваат до управителот на железничката ин-
фраструктура, железничкиот превозникот, Управата за 
сигурност во железничкиот систем, жртвите и нивните 
роднини, сопствениците на оштетениот имот, вклуче-
ниот персонал (во редовен работен однос или под дого-
вор) и службите за итни случаи; коментар на одлуката 
на Комитетот (од моментот на донесена одлука да от-
почне истрага и постапката за водење на истрагата до 
препорака која ја дава);  датум и место на составување 
на извештајот; составот на Комитетот (тим на иследни-
ци) со име и презиме на секој од иследниците читливо 
напишани и своеречен 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:  
- точното време и на местото каде се случил наста-

нот, го дефинира видот на настанот,  дава опис на на-
станот, околности под кои дошло до вонредниот на-
стан вклучувајќи ги и дејствијата превземени од служ-
бите 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 ги и регистарски-
от број на железничкото возило за кое станува збор -  
вид и број на возот, место и положба на влечното вози-
ло кај возот, состојба на брзиномерот (брзина на возе-
ње, ознака за неповредената пломба на брзиномерот, 
анализа на брзиномерната лента), положба на регулато-
рот, ревизорот и командната рачка за забрзување и ме-
нување на насоката на возењето и состојбата на авто-
матскиот уред за контрола на будноста, состојба на 
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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 и маса на возот; 

- дава опис на железничката пруга и пружните по-
стројки, сигнално-сигурноснте и комуникациони си-
стеми и уреди, стабилните постројки и уреди за еле-
ктрична влеча (состојба на горниот и долниот строј на 
пругата, истрошеност на венецот, положба на свртни-
ците итн);  отстапување од одредбите на деловниот ред 
на станицата, технолошкиот процес на работа и посеб-
ните упатства и наредби);  

- 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); 

- 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 даваат информации за:  

- лични подаоци и број на повредени и загинати 
патници (дали настрадале по своја вина, по вина на 
други лица или како последица на околностите, лекар-
ски наод за резултатот од прегледот на повредените 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 за резултатот од 
прегледот на повредените и траењето на работната нес-
пособност); 

- лични податоци и број на повреден и загинати не-
овластени лица  (дали настрадале по своја вина, по ви-
на на други лица или како последица на околностите, 
лекарски наод за резултатот од прегледот на повреде-
ните и траењето на работната неспособност); 

- опис на штетата направена на железничка инфра-
структура и железнички возила; 

- опис на штетата направена на стоката, багажот на 
патниците и друг имот;  

- траење на прекинот во сообраќајот, кои возови и 
колку задоцниле и  

- почеток и завршување на расчистувањето на пру-
гата.  

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

 
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 настанати во изминатиот период. 
(2) Пододелот „Краток извештај од исказите 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, патници или други сведо-
ци, при што идентитетот на лицата треба да биде за-
штитен пред јавноста.  

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

- организацијата и процедури донесени од страна на  
управителот на железничката инфраструктура и пре-
возникот во услови на случен вонреден настан и како 
наредбите се даваат и се извршуваат; 

- услови кои трба да ги исполнува персоналот и ка-
ко истите се спроведуваат во работниот процес; 

- рутински внатрешни контроли и резултатите од 
нив и 

- врска меѓу  различните учесници вклучени во сите 
работни процеси со железничката  инфраструктурата. 

 (4) Пододелот „Правила и прописи“ се докуметира 
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) вработен 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) Во пододелот „Исправност и функционирање на 
железничката инфраструктура и на железничките вози-
ла“ се даваат констатации и карактеристики за технич-
ките недостатоци на: 

- сигнално - сигурносните и комуникациските по-
стројки и уреди, стабилните постројки и уреди за еле-
ктрична влеча, вклучувајќи го и бележењето од инстру-
ментите за регистрирање на автоматски податоци; 

- железничката пруга и пружните постројки 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.  
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(8) Пододелот „Претходно случени вонредни наста-
ни со сличен карактер настанати 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, превземените мерки по вонред-
ниот настан и како превземените мерки влијаеле во по-
добрување на сигурноста во железничкиот сообраќај. 

 
Член 6 

Четвртиот дел на извештајот: „Анализи и заклучоци“ 
содржи информации и податоци кои произлегуваат од 
истрагата и иследничката постапка и се 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 без-
бедносно управување усвоен од страна на управителот 
на инфраструктура и превозникот. 

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

 
Член 7 

Петтиот дел на извештајот: „Превземени 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).   

 
III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 9 

Со денот на влегување во сила на овој правилник пре-
станува да важи Правилникот за постапки при вонредни 
настани случени во железничкиот сообраќај („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 42/2008). 

 
Член 10 

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

 
  Бр. 01-14206/1                                 Министер 

26 октомври 2010 година                за транспорт и врски, 
      Скопје                              Миле Јанакиески, с.р. 

3062. 
Врз основа на член 22, став 7 од Законот за желез-

ничкиот систем („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 48/2010), министерот за транспорт и врски, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО И 
УПАТСТВОТО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕТО ЗА СИГУРНОСТ ЗА 
УПРАВУВАЊЕ СО ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУ-
КТУРА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕ-
ЦОТ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА СИГУРНОСТ, КАКО 
И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ  
НА ИЗДАДЕНИ ОДОБРЕНИЈА ЗА СИГУРНОСТ 

 
I. Општа одредба 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на барањето и упатството за пополнување на 
барањето за издавање одобрение за сигурност за упра-
вување со железничка инфраструктура, формата и со-
држината на образецот на одобрението за сигурност, 
како и формата и содржината на Регистарот на издаде-
ни одобренија за сигурност. 

 
II. Форма и содржина на на барањето и упатството 

за пополнување на барањето за издавање на  
одобрение за сигурност 

 
Член 2 

(1) Барање за издавање на одобрение за сигурност 
за Дел А и/или за Дел Б се поднесува во соогласност со 
член 22 од Законот за железнички систем на образец во 
А4 формат во бела боја.   

(2) Содржината на барањето и упатството за попол-
нување на барањето се дадени во Прилог 1, кои се со-
ставен дел на овој правилник.  

 
III. Форма и содржина на одобрението   

за сигурност 
 

Член 3 
(1) Одобрението за сигурност – Дел А се издава на 

образец на бела хартија во А4 формат.  
(2) Образецот на одобрението за сигурност –Дел А 

ги содржи следните податоци: грб на Република Маке-
донија; назив: “Одобрение за сигурност-Дел А со кој се 
потврдува на управител на железничка инфраструктура 
дека е прифатен Системот за сигурносно управување“, 
назив „МК Број за идентифицикација“ кој се изразува 
преку код за идентификација кој содржи четири поли-
ња со 12 ознаки, и тоа: во поле 1 се впишува кодот на 
земјата (2 букви) –МК; во поле 2 се впишува видот на 
документ (2 бројки) и тоа: првата бројка идентификува 
генерална класификација на документот (Одобрението 
за сигурност –Дел А носи број [2 1]); во поле 3 се впи-
шува годината на издавање (4 бројки) и во поле 4 се 
впишува редниот број (4 бројки) кој прогресивно се 
зголемува со по една единица за секој издадено одо-
брение, без разлика дали се однесува на ново (прво), 
обновено или ажурирано/изменето или дупликат на 
одобрение. Во случај кога одобрението се одзема, се 
става нов број. Секоја година редниот број започнува 
со еден. Во првата рубрика со назив „Управител на же-
лезничка инфраструктура“ се впишуваат „Назив  на 
управителот на железничката инфраструктура“, „Скра-
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тен назив“, “Регистарски број“ и „Даночен број“. Во 
втората рубрика со назив „Организација која го издава 
Одобрението за сигурност“ се впишуваат „Организаци-
ја“ и „Земја“. Во третата рубрика со назив „Информа-
ции за Одобрението за сигурност“ се впишуваат „Вид 
на одобрение“, „ново одобрение“ со квадратче за обе-
лежување,  „обновено одобрение“ со квадратче за обе-
лежување, ажурирано/изменето одобрение“ со квадрат-
че за обележување и „Број за идентификација на прет-
ходното Одобрение за сигурност“, „Важност од - до“, 
„Вид(ови) на услуга(и)“, „Големина на претпријатието 
на управителот на железничката инфраструктура“. Че-
твртата рубрика носи назив „Законодавство кое е во 
сила“. Петтата рубрика носи назив „Дополнителни ин-
формации“. Под петтата рубрика се впишува „Дата“, 
„Референтен број“место за печат и потпис на овластено 
лице на „Управата за сигурност во железничкиот си-
стем на Република Македонија“. Содржината на обра-
зецот на одобрението за сигурност Дел А е напишан на 
македонски јазик. 

(3) Формата и содржината на образецот на одобре-
нието Дел А е дадена во Прилог 2, кој е составен дел 
на овој правилник. 

 
Член 4 

(1) Оодобрението за сигурност –Дел Б се издава на 
образец на бела хартија во А4 формат. 

(2) Образецот на одобрението за сигурност –Дел Б 
ги содржи следните податоци: грб на Република Маке-
донија; назив: “Одобрение за сигурност-Дел Б со кој се 
потврдува дека управител на железничка инфрастру-
ктура ги има прифатено прописите за исполнување на 
специфичните услови при проектирање и одржување 
на железничката инфраструктура како и организирање 
и регулирање на железничкиот сообраќај“, назив „МК 
Број за идентифицикација“ кој се изразува преку код за 
идентификација кој содржи четири полиња со 12 озна-
ки, и тоа: во поле 1 се впишува кодот на земјата (2 бу-
кви) –МК; во поле 2 се впишува видот на документ (2 
бројки): првата бројка идентификува генерална класи-
фикација на документот. Одобрението за сигурност –
Дел Б носи број [2 2]; во поле 3 се впишува годината на 
издавање (4 бројки) и во поле 4 се впишува редниот 
број (4 бројки) кој прогресивно се зголемува со по една 
единица за секој издадено одобрение, без разлика дали 
се однесува на ново (прво), обновено или ажурира-
но/изменето или дупликат на одобрение. Во случај ко-
га одобрението се одзема, се става нов број. Секоја го-
дина редниот број започнува со еден. Во првата рубри-
ка со назив „Управител на железничката инфрастру-
ктура“ се впишуваат „Назив на управителот на желез-
ничката инфраструктура“, „Скратен назив“, “Регистар-
ски број“ и „Даночен број“. Во втората рубрика со на-
зив „Организација која го издава Одобрението за си-
гурност“ се впишуваат „Организација“ и „Земја“. Во 
третата рубрика со назив „Информации за Одобрение-
то за сигурност“ се впишуваат „Вид на одобрение“, 
„ново одобрение“ со квадратче за обележување,  „об-
новено одобрение“ со квадратче за обележување, ажу-
рирано/изменето одобрение“ со квадратче за обележу-
вање и „Број за идентификација на претходното Одо-
брение за сигурност“;  „Тип на одобрение“, со под ру-
брики за: „Долен строј“ - „Проектирање“, Одржување“ 
и квадратче за обележување, „Горен строј“ - „Проекти-
рање“, Одржување“ и квадратче за обележување, „Сиг-
нално-сигурносни системи и урди“  - „Проектирање“, 
Одржување“ и квадратче за обележување; „Електро-

енергетски постројки и уреди“ - „Проектирање“, Одр-
жување“ и квадратче за обележување; „Железнички об-
јекти“ - „Проектирање“, Одржување“ и квадратче за 
обележување; „Организирање на железничкиот сообра-
ќај“ со квадратче за обележување и „Регулирање на же-
лезничкиот сообраќај“ со квадратче за обележување; 
„Важност од - до“. Четвртата рубрика носи назив „Одо-
брение за сигурност –Дел А (за прифаќање на Систе-
мот за сигурносно управување) и се впишува „Иденти-
фикационен број“. Петтата рубрика носи назив „Спе-
цифични услови и обврски“. Шестата рубрика носи на-
зив „Законодавство кое е во сила “. Под шестата рубри-
ка се впишува „Дата“, „Референтен број“, место за пе-
чат и потпис на овластено лице на „Управата за сигур-
ност во железничкиот систем на Република Македони-
ја“. Содржината на образецот на одобрението за сигур-
ност - Дел Б е напишан на македонски јазик. 

(3) Формата и содржината на образецот на одобре-
нието за сигурност - Дел Б е дадена во Прилог 3, кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
III. Форма и содржина на Регистар на издадени  

одобренија  за сигурност 
 

Член 5 
(1) Регистар за издадени одобренија за сигурност - 

Дел А и одобренија за сигурност – Дел Б се води во 
електронска форма и ги содржи следните податоци: ре-
ден број, назив на управителот на железничка инфра-
структура, седиште на управителот, регистарски број 
на управителот, даночен број на управителот, број за 
идентификација на одобрението, датум на издадавање 
на одобрението, референтен број на издаденото одо-
брение, рок на важење на одобрението, одобрение Дел 
А и/или Дел Б, вид на одобрение (ново, обновено, ажу-
рирано/изменето), податоци за извршени промени во 
текот на важењето на одобрението, тип на одобрение 
во кое се обележува дали станува збор за проектирање 
и/или одржување на долен, горен строј, сигнално сигур-
носни системи и уредеи, електро-енергетски постројки и 
уреди, железнички објекти, организирање на железнич-
киот сообраќај и регулирање на железничк сообраќај, 
одземено одобрение, податоци  за одземањето.   

(2) Регистарот за издадени одобренија се води за се-
која година посебно.  

 (3) Формата и содржината на Регистерот за издаде-
ни одобренија Дел А и/или Дел Б е даден во Прилог 4, 
кој е составен дел на овој правилник.  

 
IV. Завршни одредби 

 
Член 6 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престанува да важат член 4 и 7 од Правилникот за на-
чинот на издавање и одземање на дозволата и решение-
то за безбедност за управување со железничка инфра-
структура, формата и содржината на дозволата и реше-
нието за безбедност („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 145/2007). 

 
Член 7 

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

 
  Бр. 01-14207/1                                  Министер 

26 октомври 2010 година                за транспорт и врски, 
      Скопје                              Миле Јанакиески, с.р. 
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3063. 
Врз основа на член 19, став 16 од Законот за желез-

ничкиот систем („Службен весник на Република Маке-
донија” број 48/2010), министерот за транспорт и вр-
ски, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО И 
УПАТСТВОТО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕ-
ТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА СИГУР-
НОСТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕ-
ЦОТ НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА СИГУРНОСТ, КАКО 
И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ 
ЗА ИЗДАДЕНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА СИГУРНОСТ 

 
I. Општa одредбa 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на барањето и упатството за пополнување на 
барањето за издавање на сертификат за сигурност, фор-
мата и содржината на образецот на сертификатот за си-
гурност, како и формата и содржината на Регистарот за 
издадени сертификати за сигурност.  

 
II. Форма и содржина на барањето и упатството за 
пополнување на барањето за издавање на сертифи-

кат за сигурност 
 

Член 2 
(1) Барање за издавање на сертификат за сигурност 

за Дел А и/или за Дел Б се поднесува во соогласност со 
членовите 19 и 23 од Законот за железнички систем на 
образец во А4 формат во бела боја.  

(2) Содржината на барањето и упатството за попол-
нување на барањето се дадени во Прилог 1, кој е соста-
вен дел на овој правилник.  

 
II. Форма и содржина на сертификатот за сигурност 

за Дел А и за Дел Б 
 

Член 3 
(1) Сертификатот за сигурност–Дел А се издава на 

образец на бела хартија во А4 формат.  
(2) Образецот на сертификатот за сигурност– Дел 

А ги содржи следните податоци: грб на Република 
Македонија; назив: „Сертификат за сигурност-Дел А 

со кој се потврдува на железнички превозник дека е 
прифатен Системот за сигурносно управување“, назив 
„МК Број за идентифицикација“ кој се изразува преку 
код за идентификација кој содржи четири полиња со 
12 ознаки, и тоа: во поле 1 се впишува кодот на земја-
та (2 букви) –МК; во поле 2 се впишува видот на до-
кумент (2 бројки): првата бројка идентификува гене-
рална класификација на документот. (Сертификатот 
за сигурност –Дел А носи број [1  1]), во поле 3 се 
впишува годината на издавање (4 бројки) и во поле 4 
се впишува редниот број (4 бројки) кој прогресивно 
се зголемува со по една единица за секој издаден сер-
тификат, без разлика дали се однесува на нов (прв), 
обновен или ажуриран/изменет или дупликат на сер-
тификат. Во случај кога сертификатот се одзема, се 
става нов број. Секоја година редниот број започнува 
со еден. Во првата рубрика со назив „Железнички 
превозник“ се впишуваат „Назив на железничкиот 
превозник“, „Скратет назив“, “Регистарски број“ и 
„Даночен број“. Во втората рубрика со назив „Орга-
низација која го издава Сертификатот за сигурност“ 
се впишуваат „Организација“ и „Земја“. Во третата 
рубрика со назив „Информации за Сертификатот за 
сигурност“ се впишуваат „Вид на сертификат“, „нов 
сертификат“ со квадратче за обележување, „обвовен 
сертификат“ со квадратче за обележување, ажури-
ран/изменет сертификат“ со квадратче за обележува-
ње и „Број за идентификација на претходниот Серти-
фикат за сигурност“, „Важност од - до“, „Вид(ови) на 
услуга(и)“, „Обем на превоз“, „Големина на претпри-
јатието на железничкиот превозник“. Четвртата ру-
брика носи назив „Законодавство кое е во сила“. Пет-
тата рубрика носи назив „Дополнителни информа-
ции“. Под петтата рубрика се впишува „Дата“,„Рефе-
рентен број“ место за печат и потпис на овластено ли-
це на „Управата за сигурност во железничкиот систем 
на Република Македонија“. (Содржината на образецот 
на сертификатаот за сигурност Дел А е напишан на 
македонски јазик). 

(3) Формата и содржината на сертификатот за си-
гурност -  Дел А е дадена во Прилог 2, кој е составен 
дел на овој правилник. 

 

Член 4 

(1) Сертификатот за сигурност –Дел Б се издава на 
образец на бела хартија во А4 формат.  
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(2) Образецот на сертификатот за сигурност–Дел Б 
ги содржи следните податоци: грб на Република Ма-
кедонија во боја; назив: “Сертификат за сигурност-
Дел Б со кој се потврдува дека железнички превозник 
ги има прифатено прописите за исполнување на спе-
цифичните услови потребни за сигурносно возење на 
соодветната мрежа“, назив „МК Број за идентифици-
кација“ кој се изразува преку код за идентификација 
кој содржи четири полиња со 12 ознаки, и тоа: во по-
ле 1 се впишува кодот на земјата (2 букви) –МК; во 
поле 2 се впишува видот на документ (2 бројки): пр-
вата бројка идентификува генерална класификација 
на документот. (Сертификатот за сигурност –Дел Б 
секогаш носи број [1 2]), во поле 3 се впишува годи-
ната на издавање (4 бројки) и во поле 4 се впишува 
редниот број (4 бројки) кој прогресивно се зголемува 
со по една единица за секоја издаден сертификат, без 
разлика дали се однесува на нов (прв), обновен или 
ажуриран/изменет или дупликат на сертификат. Во 
случај кога сертификатот се одзема, се става нов број. 
Секоја година редниот број започнува со еден. Во пр-
вата рубрика со назив „Железнички превозник“ се 
впишуваат „Назив на железничкиот превозник“, 
„Скратен назив“, “Регистарски број“ и „Даночен 
број“. Во втората рубрика со назив „Организација ко-
ја го издава Сертификатот за сигурност“ се впишува-
ат „Организација“ и „Земја“. Во третата рубрика со 
назив „Информации за Сертификатот за сигурност“ се 
впишуваат „Вид на сертификат“, „нов сертификат“ со 
квадратче за обележување, „обвовен сертификат“ со 
квадратче за обележување, ажуриран/изменет серти-
фикат“ со квадратче за обележување и „Број за иден-
тификација на претходниот Сертификат за сигур-
ност“, „Важност од - до“, „Вид(ови) на услуга(и)“. Че-
твртата рубрика носи назив „Сертификат за сигурност 
–Дел А (за прифаќање на Системот за сигурносно 
управување) и се впишува „Идентификационен Број“. 
Петтата рубрика носи назив „Возни траси“. Шестата 
рубрика носи назив „Специфични услови и обврски“. 
Седмата рубрика носи назив „Законодавство кое е во 
сила “. Под седмата рубрика се впишува „Дата“, ме-
сто за печат и потпис на овластено лице на „Управата 
за сигурност во железничкиот систем на Република 
Македонија“ и „Референтен број“. Содржината на 
образецот на сертификатаот за сигурност Дел Б е на-
пишан на македонски јазик. 

(3) Формата и содржината на образецот на сертифи-
катот за сигурност Дел Б е даден во Прилог 3 , кој е со-
ставен дел на овој правилник. 

 
III. Форма и содржина на Регистарот на издадени 

сертификати за сигурност 
 

Член 5 
(1) Регистар за издадени сертификати за сигурност 

- Дел А и сертификати за сигурност – Дел Б се води 
во електронска форма и ги содржи следните подато-
ци: реден број, назив на превозник, седиште на пре-
возник, регистерски број на превозник, даночен број 
на превозник, број за идентификација на сертифика-
тот, датум на издадавање на сертификатот, референ-
тен број на издадениот сертификат, рок на важење на 
сертификатот, тип на сертификат (Дел А и/или Дел 
Б), видот на услугата, вид на сертификат (нов, обно-
вен, ажуриран/изменет),  податоци за извршени про-
мени во текот на важењето на сертификатот, одземен 
сертификат, податоци  за одземањето.   

(2) Регистарот за издадени сертификати се води за 
секоја година посебно.    

(3) Формата и содржината на Регистерот за изда-
дени сертификатза сигурност Дел А и/или Дел Б е 
даден во Прилог 4, кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

 
IV. Завршни одредби 

 
Член 8 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за начинот на издава-
ње и одземање на решение за безбедност, формата и 
содржината на образецот на решението, формата, содр-
жината и начинот на водење на регистарот на издадени 
и одземени решенија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 145/2007). 

 
Член 9 

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

 
  Бр. 01-14208/1                                Министер 

26 октомври 2010 година              за транспорт и врски, 
      Скопје                             Миле Јанакиески, с.р. 



Стр. 52 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 53 



Стр. 54 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 55 



Стр. 56 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 57 



Стр. 58 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 59 



Стр. 60 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 61 



Стр. 62 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 63 



Стр. 64 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 65 



Стр. 66 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3064. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 39-а од Законот за 
енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07, 106/08 и 119/10), постапувајќи по барањето на  Друш-
твото за производство на електрична енергија и топлинска енергија ТЕ - ТО АД Скопје за издавање на  време-
на лиценца за вршење на енергетска дејност комбинирано производство на електрична енергија и топлинска 
енергија, на седницата одржана на 12.11.2010 година,  донесе  

                                                                                               
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ КОМБИНИРАНО 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА НА ДРУШТВОТО ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  И ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ТЕ – ТО АД СКОПЈЕ 

 
1. На Друштвото за производство на електрична енергија и топлинска енергија ТЕ – ТО АД Скопје со се-

диште на ул. „Лондонска“ б.б. Скопје, на кое му е издадена Лиценца за вршење на енергетска дејност ком-
бинирано производство на електрична енергија и топлинска енергија со Одлука бр. 02-1108/1 од 23 јуни 
2008 година („Службен весник на РМ“ бр. 75/08), му се издава времена лиценца за вршење на енергетска 
дејност комбинирано производство на електрична енергија и топлинска енергија со важност од  девет 
месеци од денот на стапувањето во сила на оваа Одлука.  

2. Барателот на лиценца ќе ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија и топлин-
ска енергија  во објектот комбинирана гасна електрана – топлана ТЕ – ТО Скопје, со максимална излезна 
моќност од 250 MW во зимски режим и максимална излезна моќност од 223 MW во летен режим, односно 
просечна годишна моќност од 228 MW, при производство на електрична енергија, како и со излезна 
моќност од 160 MW, при производство на топлинска енергија.  Комбинираната електрана – топлана ТЕ – ТО 
Скопје е лоцирана на ул. „520“  и ул. „102“, во општина Гази Баба, Скопје и ќе користи природен гас за 
гориво преку приклучокот до системот за пренос на природен гас на преносниот систем оператор ГА-МА - 
АД Скопје.  

3. Правата и обврските во однос на вршењето на енергетската дејност комбинирано производство на еле-
ктрична енергија и топлинска енергија ќе бидат утврдени во прилог на Одлуката за издавање на лиценца за 
вршење на енергетска дејност комбинирано производство на електрична енергија и топлинска енергија бр. 
02-1108/1 од 23 јуни 2008 година („Службен весник на РМ“ бр. 75/08), кој како составен дел на оваа одлука 
ќе биде објавен во „Службен весник на Република Македонија“, по доставувањето до Регулаторната коми-
сија за енергетика на Република Македонија на Одобрението за употреба на објектот и документите кои што 
треба да се достават согласно член 15 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, мену-
вање, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ” 
бр. 31/09).  

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување. 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од  денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

                                                    
        УП1 Бр. 07-51 
12 ноември 2010 година                             Претседател,  
           Скопје                                                     Димитар Петров, с.р. 

 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 67 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ 
3065. 

Врз основа на членот 158-ѕ точка 1) и член 122 став (1) точка 1) од Законот за супервизија на осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 08/08, 88/08, 56/09 и 
67/10), Советот на eксперти на Агенцијата за супервизија на осигурување, на седницата одржана на ден 
29.09.2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КОНТЕН ПЛАН ЗА ДРУШТВАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ 
 

Општи одредби 
 

Член 1 
(1) Со овој правилник се пропишува контниот план заедно со упатство за примена на контниот план за 

друштвата за осигурување и реосигурување (во натамошниот текст: друштвата за осигурување). 
(2) Контниот план претставува единствен систем на конта согласно кој друштвата за осигурување водат 

сметководство и ги класифицираат податоците во своите трговски книги. 
(3) Друштвата за осигурување се должни да го применуваат контниот план за евидентирање на активности-

те кои ги извршуваат. 
(4) Друштвата за осигурување за свои потреби и во согласност со барањата на Меѓународните сметко-

водствени стандари (во понатамошниот текст: МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување 
(во понатамошниот текст: МСФИ) и оваа уредба, може дополнително да развијат конта во рамки на троци-
френите и повеќецифрените конта пропишани со оваа уредба. 

(5) Друштвата за осигурување се должни да го применуваат пропишаниот контен план во согласност со 
упатството за примена на контниот план. Во упатството за примена на контниот план се објаснува класифика-
цијата на поединечни сметководствени ставки која произлегува од содржината и функцијата на контата пропи-
шани со контниот план, додека, пак, барањата за признавање и мерење се регулирани со соодветните МСС и 
МСФИ.  

(6) Контниот план и упатството за примена на контниот план се дадени во прилог на овој правилник и се 
негов составен дел. 

 
Член 2 

(1) Осигурително брокерските друштва и друштвата за застапување во осигурување ги водат деловните 
книги согласно правилникот со кој се пропишува сметковниот план за трговски друштва. 

(2) Субјектите од став 1 на овој член се должни да организираат и водат евиденција за приходите остварени 
по основ на вршење работи непосредно поврзани со работите на осигурување, и тоа по друштва за осигурува-
ње и по класи на осигурување за кои ги вршат тие работи.                                                                                               

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 3 

(1) Друштвата за осигурување се должни да извршат прекнижување на состојбата на 31 декември 2010 го-
дина од сметките утврдени со Уредбата за сметковниот план за друштвата за осигурување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 34/02) на контата пропишани со овој правилник. 

(2) Настаните кои се однесуваат на деловната 2010 година, друштвата за осигурување ќе ги евидентираат 
на сметките утврдени со Уредбата за сметковниот план за друштвата за осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 34/02) најдоцна до 28 февруари 2011 година. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, 
а ќе се применува од 1 јануари 2011 година. 

 
2010 година                                              Претседател  
   Скопје                                           на Советот на експерти, 

                                                        д-р Климе Попоски, с.р. 

        
 
 



Стр. 68 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 69 



Стр. 70 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 71 



Стр. 72 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 73 



Стр. 74 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 75 



Стр. 76 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 77 



Стр. 78 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 79 



Стр. 80 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 81 



Стр. 82 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 83 



Стр. 84 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 85 



Стр. 86 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 87 



Стр. 88 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 89 



Стр. 90 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 91 



Стр. 92 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 93 



Стр. 94 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 95 



Стр. 96 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 97 



Стр. 98 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 99 



Стр. 100 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 101 



Стр. 102 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 103 



Стр. 104 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 105 



Стр. 106 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 107 



Стр. 108 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 109 



Стр. 110 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 111 



Стр. 112 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 113 



Стр. 114 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 115 



Стр. 116 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 117 



Стр. 118 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 119 



Стр. 120 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 121 



Стр. 122 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 123 



Стр. 124 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 125 



Стр. 126 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 127 



Стр. 128 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 129 



Стр. 130 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 131 



Стр. 132 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 133 



Стр. 134 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 135 



Стр. 136 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 137 



Стр. 138 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 139 



Стр. 140 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 141 



Стр. 142 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 



12 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 148 - Стр. 143 



Стр. 144 - Бр. 148 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12 ноември 2010 
 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ 
ПОДАТОЦИ 

3066. 
Врз основа на член 41 став 3 од Законот за заштита 

на личните податоци („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 7/05, 103/08 и 124/010), директорот на 
Дирекцијата за заштита на личните податоци донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ТРОШО-
ЦИ ЗА ВРШЕЊЕ ОБУКА НА ЗАИНТЕРЕСИРАНИ 

КОНТРОЛОРИ И ОБРАБОТУВАЧИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определува висината на реалните 

трошоци на Дирекцијата за заштита на личните подато-
ци за спроведување на обуки на заинтересирани кон-
тролори на збирки на лични податоци (во натамошниот 
текст: контролори) и обработувачи на збирки на лични 
податоци (во натамошниот текст: обработувачи).  

 
Член 2 

Висината на  трошоците за спроведување на обуки 
на контролорите и обработувачите се определува за-
висно од видот на обуките и модулите за кои се заинте-
ресирани согласно годишната програма за обуки на 
контролори и обработувачи  на Дирекцијата за заштита 
на личните податоци, и тоа:   

   
Ред. 
бр. Вид и обем на обуки Денари 

по лице 
1. Генерички обуки за сите модули   2.000 
2. Генерички обуки за сите модули и 

специјализираните обуки за еден 
модул 

3.000 

3. Специјализирани обуки  за еден модул 1.500 
4. Посебни обуки по барана програма 

од контролор и обработувач: 
- ако обуката се врши само за едно 
лице 
- ако обуката се врши од две до пет 
лица  
- ако обуката се врши за група од 5 
до 8 лица  
- повеќе од 8 лица  

 
 

5.000 
 

4.000 
 

3.500 
3.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За контролорот и обработувачот кој за иста обука  
од наведените во точките 1-3 од табелата од ставот 1 на 
овој член  пријавил повеќе од 3 лица, цената  за секој 
нареден учесник се намалува за 20%.   

Одредбата од став 2 на овој член не се однесува на 
посебните обуки  по барана програма од контролор и 
обработувач наведени  во точка 4 од табелата од ставот 
1 на овој член.  

По исклучок од став 1 на овој член за министерс-
твата, другите органи на државната управа,  управните 
организации  и другите државни органи кои  се целос-
ни буџетски корисници, обуките се вршат без надо-
мест.  

 
Член 3 

Трошоците за вршење на обука се уплатуваат нај-
доцна до денот на одржувањето на обуката за која кон-
тролорот и обработувачот се пријавил,  на трезорската 
сметката на Дирекцијата за заштита на личните подато-
ци  број 02006-60143-631-14. 

 
Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи  Одлуката  за определување на 
висината на трошоците за вршење обуки на 
контролори и обработувачи бр. 02-10884/1 од 
6.10.2009 година. 

 
Член 5 

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

 
       Бр. 02-1396/1 
8 ноември 2010 година                   Директор, 
           Скопје                      Димитар Ѓеорѓиевски, с.р. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


