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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1454.     
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија, а во врска со членот 37 став 2 и 
членот 38 став 1 од Законот за заштита на личните по-
датоци („Службен весник на Република Македонија" 
број 7/2005 и 103/2008), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 15 јуни 2010 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР 
НА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА 

НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 
 

1. Собранието на Република Македонија објавува 
јавен конкурс за избор на директор на Дирекцијата за 
заштита на личните податоци. 

2. За директор на Дирекцијата за заштита на лични-
те податоци може да биде избрано лице, кое ги испол-
нува следниве услови: 
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- да е државјанин на Република Македонија; 
- да има најмалку петгодишно работно искуство во 

правните работи; 
- да е истакнат правник;  
- да не е казнет со казна, односно да не му е изрече-

на прекршочна санкција забрана на вршење професија, 
дејност или должност и 

- кое поднело изјава до Комисијата за верификација 
на фактите согласно со Законот за определување до-
полнителен услов за вршење јавна функција („Службен 
весник на Република Македонија" број 14/2008 и 
64/2009). 

3. Заинтересираните кандидати, пријавите со по-
требните документи за докажување на исполнувањето 
на условите од точката 2 на оваа одлука, во оригинал 
или заверена фотокопија на нотар, да ги поднесат до 
Собранието на Република Македонија во рок од 15 де-
на од денот на објавувањето на оваа одлука во "Служ-
бен весник на Република Македонија". 
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4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија" и во весниците „Дневник", 
„Време" и „Лајм". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр. 07-2591/1                         Претседател  
15 јуни 2010 година            на Собранието на Република  
           Скопје                         Македонија,  

                                          Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

1455. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија, а во врска со членот 144 став 3 
алинеја 2 од Законот за малолетничка правда („Служ-
бен весник на Република Македонија" број 87/2007, 
103/2008 и 161/2008), Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 15 јуни 2010 година, 
донесе 

 
О Д  Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА 
ЕДЕН ЧЛЕН НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕН-
ЦИЈА НА МАЛОЛЕТНИЧКО ПРЕСТАПНИШТВО 

 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на еден член на Државниот совет за 
превенција на малолетничко престапништво. 

2. За член на Државниот совет за превенција на ма-
лолетничко престапништво може да биде избрано ли-
це, кое ги исполнува следниве услови: 

- да е државјанин на Република Македонија; 
- кој е истакнат научен и стручен работник, кој ра-

боти на заштитата на интересите на малолетниците и 
- кое поднело изјава до Комисијата за верификација 

на фактите согласно со Законот за определување до-
полнителен услов за вршење јавна функција („Службен 
весник на Република Македонија" број 14/2008 и 
64/2009). 

3. Заинтересираните кандидати, пријавите со по-
требните документи за докажување на исполнувањето 
на условите од точката 2 на оваа одлука, во оригинал 
или заверена фотокопија на нотар, да ги поднесат до 
Собранието на Република Македонија во рок од 15 де-
на од денот на објавувањето на оваа одлука во „Служ-
бен весник на Република Македонија". 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија" и во весниците „Дневник", 
„Време" и „Лајм". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

     Бр. 07-2592/1                           Претседател  
15 јуни 2010 година            на Собранието на Република  
           Скопје                            Македонија,  

                                             Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

1456. 
Врз основа на членoт 105 став (3) од Законот за до-

мување („Службен весник на Република Македонија” 
број 99/2009 и 57/10), Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 15 јуни 2010 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ 

 
I. За претседател и членови на Регулаторната коми-

сија за домување, се именуваат: 

а) за претседател 
- Душко Кадиевски, дипломиран инженер архитект, 
б) за членови: 
- Иринка Ќосева, дипломиран градежен инжeнер, 
- Нико Николов, дипломиран економист, 
- Ќерим Зимери, дипломиран правник  и 
- Ракип Малоски, дипломиран економист. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
      Бр. 07-2598/1                         Претседател  
15 јуни 2010 година            на Собранието на Република  
           Скопје                         Македонија,  
                                               Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
1457. 

Врз основа на членoт 129 став 3 од Законот за ради-
одифузната дејност („Службен весник на Република 
Македонија” број 100/2005, 19/2007,103/2008 и 6/10), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 15 јуни 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА   
МАКЕДОНСКАТА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА 

 
I. За член на Советот на  Македонската радиотеле-

визија, се  именува 
- Славе Димитров, композитор, пејач, аранжер и 

музички продуцент. 
II. Оваа одлука влегува во  сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

     Бр. 07-2599/1                         Претседател  
15 јуни 2010 година            на Собранието на Република  
           Скопје                         Македонија,  

                                          Трајко Вељаноски, с.р. 
__________ 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1458. 

УКАЗ БР. 7 
15 јуни 2010 година 
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија 
 
ПОСМРТНО СЕ ОДЛИКУВА 
 
КРУМЕ КЕПЕСКИ 
 
со ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 
 
за високите дострели во неговата долгогодишна 

образовна дејност и автор на првата македонска грама-
тика, со што даде исклучителен придонес во промови-
рањето и афирмацијата на македонскиот литературен 
јазик во светот. 

 
Бр. 10-1089                                Претседател 

15 јуни 2010 година           на Република Македонија, 
   Скопје                                д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1459. 

Врз основа на член 36 став 2 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 155/07, 
19/08, 82/08 и 10/10), а во врска со член 6 и член 8 од 
Рамковната спогодба меѓу Република Македонија и 
Европската комисија за правилата за соработка во од-
нос на финансиската помош на Европската комисија за 
Република Македонија во рамките на спроведувањето 
на помошта според Инструментот за претпристапна 
помош (ИПА) („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 18/08), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ОДНОСИ 
НА ОРГАНИТЕ И СТРУКТУРИТЕ НА ДЕЦЕНТРА-
ЛИЗИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРВИТЕ ЧЕТИРИ 
КОМПОНЕНТИ ОД ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТ-
ПРИСТАПНА ПОМОШ (ИПА) НА ЕВРОПСКАТА  

УНИЈА 
 

Член 1 
Во Уредбата за утврдување на меѓусебните односи 

на органите и структурите на децентрализирано упра-
вување со првите четири компоненти од Инструментот 
за претпристапна помош (ИПА) на Европската Унија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 132/08 
и 119/09) во членот 2, ставот (1) се менува и гласи: 

„Органи на децентрализирано управување со први-
те четири компоненти од Инструментот за претпри-
стапна помош на Европската Унија (во натамошниот 
текст: ИПА) се Надлежниот координатор за акредита-
ција, Националниот ИПА координатор, Стратешкиот 
координатор за Компонентата за регионален развој и за 
Компонентата за човечки ресурси, Националниот коор-
динатор за авторизација, Програмскиот службеник за 
авторизација за ИПА компонента I и ИПА компонента 
II (во натамошниот текст Програмскиот службеник за 
авторизација) и Раководителот на оперативната стру-
ктура за ИПА компонента III и ИПА компонента IV." 

Во ставот (2) зборовите „Оперативната структура" 
се заменуваат со зборовите „Оперативните структури". 

 
Член 2 

Во членот 3 зборовите во дефиницијата „ИПА тела" 
се заменуваат со зборовите „ИПА структури". 

 
Член 3 

Во членот 5 во ставот (2) алинејата 4 се менува и 
гласи: 

„- следење на ниво на програма на ИПА Компонен-
та I, претседавање со Комитетот за следење на ИПА 
Компонента I, координирање на подготовката на годи-
шен и завршен извештај за спроведување на ИПА Ком-
понента I, кои се доставуваат до Европската комисија и 
Националниот координатор за авторизација после нив-
ната проверка од страна на Комитетот за следење на 
ИПА Компонента I," 

По алинејата 4 се додава нова алинеја 5 која гласи: 

„- копретседавање со Комитетот за следење на 
ИПА, подготвување на годишен и завршен извештај за 
спроведување на ИПА и нивно доставување до Европ-
ската комисија и Националниот координатор за авто-
ризација, после проверка од страна на Комитетот за 
следење на ИПА, согласно член 38 од Рамковната спо-
годба." 

Во ставот (4) пред зборот „Секретаријатот" се дода-
ваат зборовите „Секторот за координација на ЕУ фон-
дови и друга странска помош при". 

 
Член 4 

Во членот 6 во насловот и во ставот (1) пред зборот 
„човечки" се додаваат зборовите „развој на". 

 
Член 5 

Во членот 7 ставот (4) се брише. 
Ставот (5) кој станува став (4) се менува и гласи: 
„НАО, по предходна согласност од НИПАК, сог-

ласно член 6 и член 8 од Рамковната спогодба го назна-
чува и разрешува лицето (лицата) кое ја извршува 
функцијата Програмски службеник за авторизација. За 
секоја промена на лицето (лицата) кое ја извршува оваа 
функција, НАО веднаш ја известува Европската коми-
сија.“ 

Ставот (6) станува став (5). 
Во ставот (7) кој станува став (6) зборовите „од став 

4 на овој член" се заменуваат со зборовите „за спрове-
дување на првите четири компоненти од ИПА", а збо-
ровите „член 11" се заменуваат со зборовите „член 14". 

Во став (8) кој станува став (7) по зборот „мини-
стер" се додаваат зборовите „односно раководител на 
институцијата корисник на ИПА". 

Ставовите (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) и (16) 
стануваат ставови (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) и 
(15). 

 
Член 6 

Во членот 8 ставот (2) се менува и гласи: 
„НФ го сочинуваат Одделението за финансиска и 

системска контрола на средствата од инструментот за 
претпристапна помош од ЕУ-ИПА и Одделението за 
финансиски менаџмент со средствата од инструментот 
за претпристапна помош од ЕУ-ИПА во рамките на Се-
ктор за трезор во Министерството за финансии." 

Ставот (3) се менува и гласи: 
„За правилно извршување на функциите на НФ, од-

говорно е лицето кое што е назначено да управува со 
НФ и кое за својата работа непосредно му одговара на 
НАО, кој е одговорен за работењето на НФ.". 

 
Член 7 

Во член  9  во насловот и во ставот (1)  зборовите 
„Оперативната структура"се заменуваат со зборовите 
„Оперативните структури". 

Во став (3) зборот „тела" се заменува со зборот 
„структури". 

Во став (4) зборовите „извршува надзор над" се за-
менуваат со зборовите „врши следење на". 

Во ставот (6) зборот „телата" се заменува со зборот 
„структурите". 

Во ставот (7) зборовите „по налог на Програмскиот 
службеник за авторизација односно Раководителот на 
оперативната структура има право да" се бришат. 
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Член 8 
Во членот 10 во ставот (2) по зборот „управување" 

се додаваат зборовите ,,кој го назначува и разрешува 
Владата на Република Македонија и ". 

Ставот (4) се менува и гласи: 
„Програмскиот службеник за авторизација согласно 

член 6 и член 8 од Рамковната спогодба, Прирачникот 
за внатрешни постапки за работата на ЦФЦД и При-
рачниците за внатрешни постапки по компоненти, ги 
назначува и разрешува лицата кои ќе ја извршуваат 
функцијата Виш Програмски службеник." 

Во став (8) зборот „телата"се заменува со зборот 
„структурите". Ставот (11) се менува и гласи: 

„Програмскиот службеник за авторизација односно 
Раководителот на оперативната структура е одговорен 
за спроведување на првите четири компоненти од ИПА 
и воспоставуваат соодветен систем за следење, за да се 
обезбеди задоволително ниво на надзор над ИПА стру-
ктурите." 

Ставот (12) се менува и гласи: 
„Програмскиот службеник за авторизација односно 

Раководителот на оперативната структура најмалку ед-
наш годишно, врши оценка на лице место на капаците-
тите на ИПА структурите во министерствата и инсти-
туциите корисници на ИПА и за тоа го известува 
НАО." 

По ставот (13) се додаваат два нови става (14) и (15) 
кои гласат: 

„(14) Раководителот на оперативната структура е 
надлежен за следење на ниво на програма во рамките 
на ИПА компонента III и ИПА Компонента IV и за 
подготвување на годишен и завршен извештај за спро-
ведувањето на конкретната компонента од ИПА. Рако-
водителот на оперативната структура ги доставува 
овие извештаи до Европската комисија, Националниот 
координатор за авторизација и Националниот ИПА Ко-
ординатор согласно член 38 од Рамковната спогодба. 

(15) Раководителот на Оперативната структура ко-
претседава со Секторските комитети за следење на 
Оперативните програми за ИПА Компонента III и ИПА 
Компонента IV." 

 
Член 9 

Во членот 11 во ставот (1) зборовите „назначено 
од" се заменуваат со зборовите „кое го назначува и раз-
решува". 

Ставот (2) се менува и гласи: 
„ИПА Координаторот е лице кое го назначува и 

разрешува министерот на надлежното министерство за 
соодветна област - корисник на средства од ИПА, одго-
ворно за техничките аспекти на проектите кои ќе се 
спроведуваат во рамките на министерството и лице кое 
му помага на Раководителот на оперативната структура 
во соодветното и навремено подготвување и спроведу-
вање на проектите." 

Во став (3) зборот „телата" се заменува со зборот 
„структурите".  

Ставот (8) се менува и гласи: 
„Вишиот програмски службеник односно ИПА Ко-

ординаторот е одговорен да го информира Програм-
скиот службеник за авторизација односно Раководите-
лот на Оперативната структура за сите помали и/или 

поголеми промени во структурите и системот за децен-
трализирано управување со првите четири компоненти 
од ИПА, за што Програмскиот службеник за авториза-
ција односно Раководителот на Оперативната структу-
ра веднаш доставува известување до НАО." 

По ставот (8) се додава нов став (9) и гласи: 
„(9) НАО е одговорен веднаш да ја информира 

Европската комисија и НКА за секоја голема промена 
во однос на системот за управување и контрола со 
ИПА." 

 
Член 10 

Во членот 12 зборот „телата,, се заменува со зборот 
„структурите". 

 
Член 11 

Членот 14 се брише. 
 

Член 12 
Членот 15 се менува и гласи: 
„Оперативната структура за спроведување на ИПА 

Компонентата III се состои од ЦФЦД и ИПА структу-
рите во Министерството за транспорт и врски, Мини-
стерството за животна средина и просторно планирање 
и Агенцијата за државни патишта, со кои раководи Ра-
ководителот на оперативната структура." 

 
Член 13 

Во членот 16 зборот „телата" се заменува со зборот 
„структурите". 

 
Член 14 

Членот 18 се менува и гласи: 
„(1) Во согласност со член 6 став 2 од Рамковната 

спогодба, може да се формираат и посебни тела во рам-
ките или надвор од Оперативната структура од член 8 
на оваа уредба. Тоа се тела на кои ИПА структурите им 
делегираат определени задачи врз основа на Договори  
за  суб-делегирање,  чиј  текст  како  и  сите  негови  из-
мени  се  одобрени  од Раководителот на оперативна 
структура. 

(2) Согласно Договорите за суб-делегирање, ИПА 
Координаторите се одговорни пред Раководителот на 
Оперативната структура за ефективното извршување 
на суб-делегираните задачи на посебното тело." 

 
Член 15 

Во членот 19 ставот (4) се менува и гласи: 
„(4) Заедничките комитети за следење на ИПА Ком-

понента II се тела одговорни за следење на спроведува-
њето на Програмите во рамките на ИПА Компонента II 
согласно Правилниците за работа на Заедничките ко-
митети за следење на ИПА Компонента II. Овие коми-
тети се состојат од претставници од соодветните стру-
ктури на државите на кои се однесува Програмата, ка-
ко и претставници на Европската комисија, локалната 
или регионалната власт на државите на кои се однесува 
програмата, меѓународните финансиски институции, 
социјалните партнери и организациите од граѓанското 
општество. Со овие комитети претседава претставник 
на Оперативната структура на една од државите учес-
нички во односната програма односно Телото за упра-
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вување на земјата членка на Европската Унија. Заед-
ничкиот технички секретаријат односно Подрачните 
канцеларии ја извршуваат функцијата на секретаријат 
на Заедничките комитети за следење на ИПА Компо-
нента II и ги подготвуваат и доставуваат сите материја-
ли кои се донесуваат односно разгледуваат од Заеднич-
киот комитет." 

 
Член 16 

Во член 20 во ставот (2) зборот „телата" се замену-
ва со зборот „структурите". 

Во ставот (3) зборовите „и за преземените мерки и 
идните мерки во однос на истите," се бришат. 

По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи: 
„Вишиот програмски службеник односно ИПА ко-

ординаторот доставува информации за преземените и 
планирани активности во однос на ревизорските наоди 
до Програмскиот службеник за авторизација односно 
Раководителот на Оперативната структура на квартал-
на основа и Програмскиот службеник за авторизација 
односно Раководителот на Оперативната структура 
истите ги доставува до НАО." 

 
Член 17 

Во членот 21 во ставот (2) зборовите „Анализа за 
обем на работна сила" се заменуваат со зборовите 
„Анализа за обем на работа". 

 
Член 18 

Во членот 22 во ставот (1) по зборот „НАО," се до-
даваат зборовите „Раководителот на оперативната 
структура,". 

Ставот (4) се менува и гласи: 
„Вишиот програмски службеник односно ИПА Ко-

ординаторот по овластување од страна на министерот 
односно раководителот на институцијата корисник мо-
же да ги потпишува актите односно договорите за ко-
ристење на средства од соодветната ИПА компонента. 

Ставот (5) се менува и гласи: 
„Програмскиот службеник за авторизација пред 

назначувањето на лицата кои ќе ја извршуваат функци-
јата Виш програмски службеник во министерствата за 
соодветната област и институциите кориснички на 
ИПА, врши оценка на подготвеноста и компетентноста 
на номинираното лице, успешно да ја извршува функ-
цијата Виш програмски службеник.“ 

 
Член 19 

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

 
Бр.51-3315/1                       Претседател на Владата 

13 јуни 2010 година               на Република Македонија, 
  Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
1460. 

Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Законот 
за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 8.06.2010 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА НУ ЦЕНТАР 
ЗА КУЛТУРА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ” -  СТРУГА 

 
Член 1 

Со оваа одлука, на досегашниот корисник, Основ-
ното училиште – „Браќа Миладиновци” – Струга, му 
престанува користењето на недвижната ствар евиден-
тирана во Имотен лист бр. 1515 лоцирана на Kатастар-
ска парцела бр. 2233/1, за Kатастарска општина Струга 
и тоа зграда број 2 со вкупна површина од 188 м2 и дел 
од дворот со површина од 439 м2, на адреса: ул. „Пар-
тизанска” - Струга, во сопственост на Република Маке-
донија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
на трајно користење без надоместок на Националната 
установа Центар за култура „Браќа Миладиновци” - 
Струга. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу директорот на Ос-
новното училиште „Браќа Миладиновци” – Струга, и 
директорот на Центарот за култура „Браќа Миладинов-
ци” – Струга, во рок од 30 дена од денот на влегување-
то во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
    Бр.51-2864/1                        Претседател на Владата 
8 јуни 2010 година                 на Република  Македонија, 

 Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
___________ 

1461. 
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. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 8.06.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИ-
СТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
Член 1 

Со оваа oдлука на досегашниот корисник, Мини-
стерството за одбрана му престанува користењето на 
движнитe ствари: 

  
- ашовчиња – тип АШНМ-80............. 1000 парчиња. 
 

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

без надомест на трајно користење на Министерството 
за внатрешни работи. 

                                     
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со мини-
стерот за внатрешни рабноти, со кој ќе се уредат права-
та и обврските за движните ствари од член 1 на оваа 
одлука кои се даваат на трајно користење.  
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
     Бр. 51-2941/1                      Заменик на претседателот 
8 јуни 2010 година                  на Владата на Република 

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

___________ 
1462. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 8.06.2010 
година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА ЗА 
ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА 
ВОДОТЕКОТ НА ЈАБЛАНИЦА НА КОМПАНИЈАТА  

ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
1. Одлуката број 51-1171/11 од 23 февруари 2010 

година за доделување на концесија за вода за произ-
водство на електрична енергија од мали хидроеле-
ктрични централи на водотекот на Јабланица на компа-
нијата ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје („Службен весник 
на Република Македонија" број 30/10) престанува да 
важи. 

 
Член 2 

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

 
      Бр. 51-3087/3                     Заменик на претседателот 
8 јуни 2010 година                  на Владата на Република  
         Скопје                                        Македонија,  

                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1463. 
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 8.06.2010 
година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА ЗА 
ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА 
ВОДОТЕКОТ НА КРИВА РЕКА НА КОМПАНИЈАТА  

ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
1. Одлуката број 51-1171/7 од 23 февруари 2010 го-

дина за доделување на концесија за вода за производс-
тво на електрична енергија од мали хидроелектрични 
централи на водотекот на Крива река на компанијата 
ПЦЦ ХИДРО ДООЕЛ Скопје („Службен весник на Ре-
публика Македонија" број 30/10) престанува да важи. 

Член 2 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
      Бр. 51-3087/4                     Заменик на претседателот 
8 јуни 2010 година                  на Владата на Република  
         Скопје                                        Македонија,  

                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
1464. 

Врз основа на член 20 став 1 и 27-а од Законот за 
користење и располагање со стварите на државните ор-
гани („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТА-
НОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНИОТ УНИ-
ВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Во Одлуката за престанок и за давање на трајно ко-
ристење на недвижна ствар на Државниот универзитет 
„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, бр. 51-2201/1 од 
27.04.2010 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 62/10), во член 1 став 1 бројот: „1567“ се 
заменува со бројот: „1576“. 

 
Член 2 

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

 
       Бр. 51-3103/1                    Заменик на претседателот 
13 јуни 2010 година                на Владата на Република 

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

__________ 
1465. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 13.06. 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА СЛУЖ-
БЕН МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН И ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ 

НА ИЗНОСОТ НА СМЕТКАТА 
 
1. Во Одлуката за определување на правото на ко-

ристење на службен мобилен телефон и за ограничува-
ње на износот на сметката („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.15/03, 121/06, 158/07, 64/09 и 
119/09), точката 2 се менува и гласи: 

„Право на користење на службен мобилен телефон 
со ограничување до определен износ имаат следните 
функционери и раководни државни службеници: 
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- Министер 2.740,00 денари 
- Заменик на министер 1.920,00 денари 
- Генерален секретар на Владата 2.350,00 денари 
- Секретар на Секретаријатот за за-
конодавство 1.890,00 денари 
- Заменик на генерален секретар на 
Владата 1.570,00 денари 
- Државен секретар во министерс-
твата 1.860,00 денари 
- Државен советник 1.180,00 денари 
- Раководител на сектор 780,00 денари 
- Помошник раководител на сектор 590,00 денари 
- Раководител на одделение 560,00 денари 

 
Функционерот кој раководи со органот на државна-

та управа ги определува вработените во органот на др-
жавната управа со кои раководи кои ќе користат служ-
бен мобилен телефон. 

На износите од став 1 од оваа точка не се пресмета-
ни месечната претплата, данок на додадена вредност и 
користењето на основните опции кои ги нуди мобилни-
от оператор". 

2. Во точката 4 зборовите „во износ до 500 денари" 
се заменуваат со зборовите: „во износ до 350 денари". 

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

 
Бр.51-3450/1                       Претседател на Владата 

13 јуни 2010 година               на Република Македонија, 
  Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
1466. 

Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Законот 
за користење и располагање со стварите на државните 
органи ("Службен  весник на Република Македонија" 
бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТ-
ЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ  

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Медицинскиот центар – Штип му 

престанува правото на користење на недвижна ствар – 
градежно земјиште, сопственост на Република Македо-
нија, лоцирано на КП. бр.3003/6 со КО Штип 3, со 
вкупна површина од 11244 м2 и КП 3003/5 со површи-
на од 7716 м2, двете сопственост на Република Маке-
донија,  согласно податоците од Геодетски елаборат за 
посебни намени на нумерички податоци изработен од 
ТП Геопремери – Штип, број 16/10 од 28.01.2010 годи-
на, заверен од страна на Агенцијата за катастар на нед-
вижности – Одделение за катастар на недвижности – 
Штип под број 10-1110/20 од 29.01.2010 година. 

 
Член 2 

Недвижните ствари означени како  КП 3002/2, 
3002/3, 3003/6, 3003/8 и 3003/9, сите од КО Штип 3, за-
ради формирање на ГП2, како и недвижните ствари оз-
начени како КП 3003/5 и 3003/7, двете од КО Штип 3, 

заради формирање на ГП3, а согласно податоците од 
Геодетски елаборат за посебни намени на нумерички 
податоци изработен од ТП Геопремери – Штип, број 
16/10 од 28.01.2010 година, заверен од страна на Аген-
цијата за катастар на недвижности – Одделение за ка-
тастар на недвижности – Штип под број 10-1110/20 од 
29.01.2010 година, се дава на трајнао користење без на-
доместок на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар на оваа од-
лука ќе се изврши меѓу Медицинскиот центар – Штип 
и Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. 

Врз основа на оваа одлука да се изврши промена во 
јавните книги за евидентирање на правата на недвиж-
ностите при Агенцијата за катастар на недвижности – 
Одделение за катастар на недвижности – Штип. 

  
Член 4 

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

 
Бр.51-3492/1                       Претседател на Владата 

13 јуни 2010 година               на Република Македонија, 
  Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
1467. 

Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Законот 
за користење и располагање со стварите на државните 
органи ("Службен  весник на Република Македонија" 
бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 13.06.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА УНИВЕРЗИТЕТОТ  

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Медицинскиот центар – Штип му 

престанува правото на користење на недвижна ствар – 
градежно земјиште, сопственост на Република Македо-
нија, лоцирано на КП. бр.3003/4 КО Штип 3, со повр-
шина од 10580 м2, сопственост на Република Македо-
нија, согласно податоците од Геодетски елаборат за по-
себни намени на нумерички податоци изработен од ТП 
Геопремери – Штип, број 98/10 од 3.05.2010 година, за-
верен од страна на Агенцијата за катастар на недвиж-
ности – Одделение за катастар на недвижности – Штип 
под број 10-1110/161 од 4.05.2010 година. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука, се дава 
на трајно користење без надоместок, на Универзитетот 
„Гоце Делчев“ – Штип. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар на оваа од-
лука ќе се изврши меѓу Медицинскиот центар – Штип 
и Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. 

Врз основа на оваа одлука да се изврши промена во 
јавните книги за евидентирање на правата на недвиж-
ностите при Агенцијата за катастар на недвижности – 
Одделение за катастар на недвижности – Штип. 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.51-3493/1                       Претседател на Владата 

13 јуни 2010 година               на Република Македонија, 
  Скопје                   м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
1468. 

Врз основа на член 32 став 1 точка 10 од Законот за 
здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија” бр.38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06, 5/07, 77/08 и 67/09), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 8.06.2010 го-
дина, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ПРОГРАМАТА „ЗДРАВЈЕ 
ЗА СИТЕ“ ЗА 2010 ГОДИНА 

 
Во Програмата „Здравје за сите“ за 2010 година 

(„Службен весник на  Република Македонија“ бр.7/10), 
во делот „Финансирање на програмата „Здравје за сите 
2010”, табелата „I. „Здравје за сите 2010” се заменува 
со нова табела која гласи: 

 
„ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА “ЗДРАВЈЕ ЗА 

СИТЕ 2010 “ 
 
I . „ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ 2010“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табелата „Вкупно за Програмата „Здравје за сите 

2010” се заменува  со нова табела која гласи: 
 

„ВКУПНО ЗА ПРОГРАМАТА "ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ 2010" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По табелата „Вкупно за Програмата „Здравје за си-
те 2010” пасусот 3 се менува и гласи: „Здравствените 
установи кои се извршители во Програмата, најдоцна 
до 15.01.2011 година да достават до Министерството за 
здравство збирни извештаи за реализираните мерки и 
активности предвидени со Програмата“. 

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

 
     Бр. 51-3046/1                     Заменик на претседателот 
8 јуни 2010 година                 на Владата на Република   

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

___________ 
1469. 

Врз основа на член 32 став 4 точка 1 од Законот за 
здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06, 05/07, 77/08 и 67/09), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 8.06.2010 
година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРО-
ГРАМАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА 
НА  НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  

ВО 2010 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за превентивна здравствена за-

штита во Република Македонија за 2010 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/2010) во глава III „Потребни финансиски средства за 
реализација на програмата“ табелите: 

III-1 ВАКЦИНИ ЗА КОНТИНУИРАНА ИМУНИЗА-
ЦИЈА и III-2 ВАКЦИНИ ПО ЕПИДЕМИОЛОШКИ ИН-
ДИКАЦИИ се заменувааат со нови табели кои гласат: 

 
III.ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 

НА ПРОГРАМАТА 
III - 1 ВАКЦИНИ ЗА КОНТИНУИРАНА 

ИМУНИЗАЦИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 10 - Бр. 81 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 17 јуни 2010 
 

III -2 ВАКЦИНИ ПО ЕПИДЕМИОЛОШКИ  
ИНДИКАЦИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во делот IV ,,Финансирање на програмата по став 4 
се додаваат три нови става кои гласат: 

„Распределба на средствата по Програмата квартал-
но ќе ја врши Министерството за здравство на здрав-
ствените установи, извршители на активностите, врз 
основа на доставени фактури и извештаи за реализаци-
ја на активностите содржани во Програмата. 

Надзор над спроведувањето на Програмата врши 
Министерството за здравство и по потреба поднесува 
Извештај до Владата на Република Македонија. 

Здравствените установи кои се извршители во Про-
грамата, најдоцна до 31.01.2011 година ќе достават до 
Министерството за здравство извештаи за реализира-
ните мерки и активности во 2010 година, предвидени 
со Програмата“. 

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

 
     Бр. 51-3049/1                     Заменик на претседателот 
8 јуни 2010 година                 на Владата на Република   

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

1470. 
Врз основа на член 32 став 4 точка 5 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 
111/05, 65/06, 5/07, 77/08 и 67/09) Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 8.06.2010 го-
дина, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИ-
ТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ХИВ/СИДА ВО РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА 
 
Во Програмата за заштита на населението од 

ХИВ/СИДА во Република Македонија за 2010 година 
(„Службен Весник на Република Македонија“ бр. 7/10),  
табелата “Финансирање на програмата“ се заменува со 
нова табела која гласи: 

 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вкупните средства за реализација на програмата из-

несуваат 6.000.000,00 денари. 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
     Бр. 51-3050/1                     Заменик на претседателот 
8 јуни 2010 година                  на Владата на Република 

  Скопје                                        Македонија,  
    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 32 став 2 точка 4 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија” бр.38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 5/07, 77/08 и 67/09), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 8.06.2010 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВА-
ЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА 

 
1.Во Програмата за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Ма-

кедонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/10) во делот I , „АКТИВНОСТИ“ 
по точката 11 се додава нова точка 12 која гласи: 

 
„АКТИВНОСТИ НА ИНСТИТУТОТ ПО ЕПИДЕМИОЛОГИЈА И МЕДИЦИНСКА БИОСТАТИСТИКА 

СО МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА“ и текст кој гласи: 
 „- систем на програмски епидемиолошки испитувања: следење на епидемиолошката состојба во светот, ка-

ко и стручните и научните достигнувања во оваа област; 
- изготвување повремени информации, стручни упатства, летоци, брошури, предавања, студии, аудио и ви-

део касети и други материјали и настапи во средствата за јавно информирање кои ќе придонесат на полето на 
здравственото воспитание и научновоспитувачката работа; 

- презентирање/публикување на резултатите од стручната и научноистражувачката работа на домашни и 
странски научни собири, односно во релевантни стручни и научни списанија во земјата и странство″ 

 
2. Во делот „II. ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА“ табелата се менува и 

гласи: 

1471. 
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Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на  објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
     Бр. 51-3064/1                                Заменик на претседателот 
8 јуни 2010 година                                         на Владата на Република 

  Скопје                                                          Македонија,  
                                                м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 
1472. 

Врз основа на член 102 став 2, член 104 и член 111 
став 2 од Законот за воздухопловство („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.14/06, 24/07, 103/08 
и 67/10), министерот за одбрана, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВПИШУВА-
ЊЕ НА ВОЕНИ ВОЗДУХОПЛОВИ ВО РЕГИСТАР 
НА ВОЕНИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ, СОДРЖИНАТА 
И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА 
ВОЕНИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ, НАЧИНОТ И УСЛО-
ВИТЕ ЗА БРИШЕЊЕ НА ВОЕНИТЕ ВОЗДУХОПЛО-
ВИ ОД РЕГИСТАРОТ НА ВОЕНИТЕ ВОЗДУХОП-
ЛОВИ, РАСПОРЕДУВАЊЕТО, БОЕЊЕТО И ОЗ-
НАЧУВАЊЕТО НА ВОЕНИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ  

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат условите и про-
цедурите за впишување на воени воздухоплови во ре-
гистарот на воените воздухоплови, содржината и начи-
нот на водење на регистарот на воените воздухоплови, 
начинот и условите за бришење на воените воздухоп-
лови од регистарот на воените воздухоплови, распоре-
дувањето, боењето и означувањето на воените возду-
хоплови. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. „Воени воздухоплови“ (Military aircrafts)“ се воз-
духоплови во сопственост на Република Македонија, а 
кои ги користи Министерство за одбрана, односно Ар-
мијата на Република Македонија; 

2. „Државни воздухоплови“ (State aicrafts)“ се вое-
ни, полициски и воздухоплови на царината; 

3. „Пловидбеност“ (Airworthiness)“ е на пропишан 
начин утврдена способност на воздухопловот за безбе-
ден воздушен сообраќај;  

4. „Регистар на воени воздухоплови“ е збир на до-
кументи во кои се впишуваат воени воздухоплови со 
екипаж и без екипаж;  

6. „Служба - Воено воздухопловен авторитет“ 
(SMMA/Service-Military Aviation Authority) е стручна 
служба на Министерство за одбрана на Република Ма-
кедонија надлежна за вршење на управни и стручни ра-
боти од областа на военото воздухопловство; 

7. „Краен Корисник“ е единица во состав на Арми-
јата на Република Македонија која го користи возду-
хопловот и е на материјална листа на единицата. 

 
II. УСЛОВИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ВПИШУВАЊЕ НА 
ВОЕНИ ВОЗДУХОПЛОВИ ВО РЕГИСТАР НА ВОЕ-
НИ ВОЗДУХОПЛОВИ, СОДРЖИНА И НАЧИН НА 
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ВОЕНИ ВОЗДУХОП-
ЛОВИ, НАЧИН И УСЛОВИ ЗА БРИШЕЊЕ НА ВОЕНИ  
ВОЗДУХОПЛОВИ ОД РЕГИСТАР НА ВОЕНИТЕ 

ВОЗДУХОПЛОВИ 
 

1. Регистар на воени воздухоплови 
 

Член 3 
Регистрација на воените воздухоплови се врши со 

впишување во Регистар на воени воздухоплови (во на-
тамошниот текст: Регистар). 

Регистарот од став 1 на овој член се води во Мини-
стерство за одбрана.  

Во Регистарот се впишуваат воздухопловите на Ар-
мијата на Република Македонија, како и воздухоплови-
те сопственост на Република Македонија кои со одлука 
на Владата на Република Македонија се дадени на ко-
ристење на Министерството за одбрана за потребите на 
Армијата на Република Македонија. 

Освен воздухопловите од став 3 на овој член, во Ре-
гистарот се впишуваат и воздухопловите кои Мини-
стерството за одбрана ги користи врз основа на дого-
вор, лизинг или под закуп, доколку ги исполнуваат си-
те услови предвидени за впишување во Регистарот.  

  
2. Услови и процедури за впишување на воени воз-
духоплови во Регистар на воени воздухоплови 
  

2.1 Услови за впишување на воени воздухоплови во 
Регистар на воени воздухоплови 

 
Член 4 

Во Регистарот се впишуваат воздухоплови кои по-
седуваат:  

- потврда за регулиран статус (сопственост, залог, 
изнајмување, донација и слично)  

- потврда за бришење на воздухопловот од претход-
ниот регистар во кој воздухопловот бил  впишан,  

- сертификат за техничка исправност на воздухоп-
ловот за извоз, издаден од надлежен орган на државата 
од која е купен воздухопловот, 

- уверение за техничка исправност за извршен кван-
титативен и квалитативен прием на воз¬духопловот од 
страна на крајниот корисник, 

- целосна придружна техничка документација на 
воздухопловот и 

- целосна документација за експлоатација на возду-
хопловот. 

Документите од став 1 алинеи 1 и 2 на овој член ги 
обезбедува Министерство за одбрана. 

 
2.2 Процедура за впишување на воени воздухоплови 

во Регистар на воени воздухоплови 
 

Член 5 
Впишување на воениот воздухоплов во Регистарот 

се врши врз основа на барање на крајниот корисник на 
воздухопловот.  

Барањето за впишување во Регистар, се доставува 
до Министерството за одбрана, во рок не подолг од 15 
дена од денот на извршениот прием на воздухопловот. 

Кон барањето за впишување на воздухопловот крај-
ниот корисник на воздухопловот ги доставува следните 
(оригинални) документи и докази: 

- сертификат за техничка исправност на воздухоп-
ловот за извоз, издаден од надлежниот орган на држа-
вата од која е купен, односно набавен воздухопловот,  

- записник за извршен квалитативен и квантитати-
вен прием на воздухопловот, потпишан од крајниот ко-
рисник и добавувачот на воздухопловот и 

- уверение за техничка исправност за извршен кван-
титативен и квалитативен прием на воздухопловот од 
страна на крајниот корисникот.  

Формата и содржината на барањето за упис на воен 
воздухоплов во регистарот  е дадена во Прилог бр. 1 на 
овој правилник. 
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Член 6 
По приемот на барањето и комплетирање на доку-

ментацијата, се врши увид во техничката состојба на 
воздухопловот, придружната и документацијата за 
експлоатација на воздухопловот. 

По исполнување на условите за впишување, се вр-
ши упис во Регистарот и се издава Сертификат за кори-
стење или Сертификат за ограничено користење на 
воздухопловот. 

Формата и содржината на Сертификатот за кори-
стење е дадена во Прилог бр. 2 на овој правилник. 

Формата и содржината на Сертификатот за ограни-
чено користење е дадена во Прилог бр. 3 на овој пра-
вилник. 

 
Член 7 

Сертификатот за користење на воздухопловот се из-
дава со важност до истек на рокот на работа на возду-
хопловот.  

Сертификат за ограничено користење на воздухоп-
ловот се издава со важност до отстранувањето на при-
чините за ограничувањето. 

По истекот на рокот на работа на воздухопловот, 
извршениот генерален ремонт и обнова на рокот на ра-
бота, извршената контрола на техничката состојба, 
придружната и документација за експлоатација на 
воз¬духопловот се издава нов Сертификат за користе-
ње, односно Сертификат за ограничено користење на 
воздухопловот. 

 
Член 8 

Крајниот корисник е должен, секоја промена на по-
датоците внесени во Регистарот да ја пријави во рок од 
15 дена од денот на настанување на промената и да ба-
ра запишување на промената во Регистарот.   

Промените внесени во Регистарот, се внесуваат и во 
Сертификатот за користење, односно Сертификат за 
ограничено користење на воздухопловот, доколку исти-
те се задолжителни за внесување  во Сертификатот. 

 
III. СОДРЖИНА И НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИ-

СТАРОТ НА ВОЕНИ ВОЗДУХОПЛОВИ 
 

Член 9 
Регистарот се состои од главна книга и збирка на 

исправи. 
Главната книга се состои од уписен, сопственички, 

товарен лист и влошки.  
 

Член 10 
Во Главната книга на Регистарот (во натамошен 

текст: Главна книга) се запишуваат сите воени возду-
хоплови и воздухоплови кои ги користи Министерс-
твото за одбрана врз основа на договор, лизинг или за-
куп. 

Секој воздухоплов одделно се запишува во посебна 
влошка. 

Формата и содржината на првата страна на Главна-
та книга е дадена во Прилог бр.4 на овој правилник. 

 
Член 11 

Во Уписниот лист се впишуваат податоци за реги-
старска ознака, вид, тип и категорија, тежина, главни 
технички карактеристики, податоци за мотор/и, елиса/и 
и опрема.  

Упис во Уписниот лист, се врши врз основа на реше-
нието за упис што го донесува министерот за одбрана. 

Формата и содржината на Уписниот лист е дадена 
во Прилог бр.5 на овој правилник. 

Член 12 
Во Сопственичкиот лист се впишуваат податоци за: 

сопственикот, корисникот, начинот на стекнување на 
сопственоста, односно правото на располагање и кори-
стење на воздухопловот како и датум на упис и испис 
на воздухопловот од Регистарот.  

Упис во Сопственичкиот лист, се врши врз основа 
на доказ за сопственост  (договор, решение, одлука за 
сопственост). 

Формата и содржината на Сопственичкиот лист е 
дадена во Прилог бр.6 на овој правилник. 

 
Член 13 

Во Товарен лист се впишуваат податоци за дого-
ворното, односно заложното право, правото на првиот 
купувач и законското заложно право. 

Упис во Товарниот лист, се врши врз основа на 
доказ (договор за залог, изнајмување или донација).  

Формата и содржината на Товарниот лист е дадена 
во Прилог бр.7 на овој правилник. 

 
Член 14 

Во влошка во Главната книга, се води посебна 
збирка на исправи за секој воздухоплов одделно. 

Збирката на исправи содржи документи и исправи 
врз основа на кои е извршен уписот на воздухопловот 
во Уписниот, Сопственичкиот и Товарниот лист, одлу-
ки или решенија донесени од страна на министерот за 
одбрана и други документи кои се однесуваат на упис 
и бришење на воздухопловот од Регистарот. 

Формата и содржината на Збирката на исправи е да-
дена во Прилог бр.8 на овој правилник. 

 
Член 15 

Покрај Главната книга и збирката на исправи, се во-
дат помошни именици и тоа: 

- Во Именикот на впишани воздухоплови во реги-
старот се впишуваат податоци за сите воздухоплови, 
по број на досие,  

- Во Именикот  на избришани воздухоплови од ре-
гистарот се впишуваат податоци за сите воздухоплови 
кои се бришат од Регистарот, по број на досие.  

- Во Именикот на сопственикот/корисникот се впи-
шуваат податоци за сите воздухоплови кои ги има 
сопственикот/корисникот. 

Формата и содржината на Именикот на впишани 
воздухоплови во регистарот е дадена во Прилог бр.9 на 
овој правилник. 

Формата и содржината на Именикот  на избришани 
воздухоплови од регистарот во регистарот е дадена во 
Прилог бр.10 на овој правилник. 

Формата и содржината на Именикот на сопствени-
кот/корисникот е дадена во Прилог бр.11 на овој пра-
вилник. 

 
IV. НАЧИН И УСЛОВИ ЗА БРИШЕЊЕ НА ВОЕНИ 
ВОЗДУХОПЛОВИ ОД РЕГИСТАРОТ НА ВОЕНИТЕ 

ВОЗДУХОПЛОВИ 
 

1. Услови за бришење на воени воздухоплови од Ре-
гистарот на воени воздухоплови 

 
Член 16 

Бришење на воен воздухоплов од Регистарот, се вр-
ши ако: 

- е уништен во несреќа, 
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- заради несреќа или сериозен инцидент станал 
трајно неупотреблив за оперативно летање, или негова-
та поправка е нерентабилна врз основа на решение на 
министерот; 

- му е истечен векот на употреба, или од други при-
чини е повлечен од употреба; 

- на Министерството за одбрана му престане право-
то на користење; 

- Сертификатот за користење му е истечен; 
- е уништен или слетал/заробен на непријателска 

територија и 
- со одлука на Владата на Република Македонија е 

повлечен од оперативна употреба. 
  

2. Процедура за бришење на воени воздухоплови од 
Регистарот на воени воздухоплови 

 
Член 17 

Со исполнувањето на еден од условите од член 16 
од овој правилник, се доставува барање за бришење на 
воздухопловот од Регистарот на воени воздухоплови. 

Барањето за бришење од Регистар на воени возду-
хоплови се доставува до Министерството за одбрана. 

Формата и содржината на Барањето за бришење на 
воздухоплов од Регистарот е дадена во Прилог бр. 12 
на овој правилник. 

 
Член 18 

По приемот на барањето за бришење и комплетира-
ње на документацијата, се врши увид во техничката со-
стојба на воздухопловот, придружната и документаци-
јата за експлоатација на воздухопловот. 

  
Член 19 

По утврдувањето на условите за бришење, брише-
ње на воениот воздухоплов од Регистарот се врши врз 
основа на решение за бришење на воздухопловот кое 
го донесува министерот за одбрана на Република Ма-
кедонија. 

 
V. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВОЕНИ ВОЗДУХОПЛОВИ 

 
Член 20 

Воените воздухоплови се распоредуваат според 
вид, категорија, намена, тежина, брзина и други посеб-
ни поделби. 

 
Член 21 

По вид воените воздухопловите се распоредуваат 
според: 

- начинот на добивање на потребната аеродинамич-
ка сила на подигање, 

- сопствената тежината во однос на воздухот, 
- начинот на управување, 
- бројот на членови на екипажот и 
- начинот на полетување. 
 

Член 22 
Според начинот на добивање на потребна аероди-

намичка сила на подигање воените воздухоплови се 
распоредуваат во: 

- авиони, односно воздухоплови со фиксни носечки 
површини (крила).   

- хеликоптери, односно воздухоплови со ротирачки 
носечки површини (ротори) и 

- комбинирани (хибридни) воздухоплови 

Член 23 
Воените воздухоплови според тежината во однос на 

воздухот спаѓаат во воздухоплови потешки од возду-
хот. 

Во воени воздухоплови потешки од воздухот се 
авиони, хеликоптери и комбинирани (хибридни) возду-
хоплови. 

 
Член 24 

Според начинот на управување воените воздухоп-
лови се распоредуваат во воздухоплови со екипаж и 
воздухоплови без екипаж.  

Воздухоплови со екипаж се авиони, хеликоптери и 
комбинирани (хибридни) воздухоплови. 

Воздухоплови без екипаж се беспилотни летала и 
ракети. 

 
Член 25 

Според бројот на членови на екипажот, кој учеству-
ваат во управувањето со воздухопловот, воените возду-
хоплови се распоредуваат на воздухоплови со еден 
член на екипаж, два члена на екипаж и повеќечлен еки-
паж. 

Под бројот на членови на екипажот се подразбира 
минимален број членови на екипажот без кои возду-
хопловот не може да лета и чиј број е пропишан од 
производителот на воздухопловот. 

 
Член 26 

Според начинот на полетување и слетување воени-
те воздухоплови се распоредуваат на: 

- воздухоплови со вертикално полетување и слету-
вање, односно хеликоптери со стоен трап составен од 
скии, 

- воздухоплови со полетување од залет и со слету-
вање во протрчување, односно авиони и 

- воздухоплови со комбиниран начин на полетува-
ње и слетување, односно хеликоптери со стоен трап со-
ставен од тркала и кои можат да полетуваат и слетува-
ат вертикално, како и да полетуваат со залет и слетува-
ат со протрчување. 

 
Член 27 

Според категорија воените воздухоплови се распо-
редуваат во: 

- воздухоплови за обука; 
- транспортни и 
- борбени. 
 

Член 28 
Според намената воените воздухоплови се делат на 

воздухоплови за: обука, општа намена, воздухопловна 
поддршка, заштита на воздушен простор и посебна на-
мена.  

Во воени воздухоплови за обука спаѓаат сите возду-
хоплови на кои се врши обука, се одржува и обновува 
тренажа. 

Во воени воздухоплови за општа намена спаѓаат 
воздухоплови со кои се вршат повеќе задачи (транс-
порт, извидување, патролирање и др.)  

Во воени воздухоплови за воздухопловна поддршка 
спаѓаат воздухоплови за: извидување, транспорт, де-
сантирање на падобранци, воздухопловна огнена под-
дршка, специјални операции, заштита на копнените си-
ли, борбена потрага и спасување и др. 
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Во воени воздухоплови за заштита на воздушниот 
простор спаѓаат сите воздухоплови наменети за обезбе-
дување на суверенитетот на воздушниот простор на Ре-
публика Македонија.  

Во воени воздухоплови за посебна намена спаѓаат 
сите воздухоплови наменети за посебни-специфични 
задачи (калибрирање на радионавигациски уреди, за 
електронски дејства, за радиотехничко извидување, за 
одредени специјални операции и др.). 

 
Член 29 

Според тежината воените воздухоплови се распоре-
дуваат на воздухоплови од: 

- лесна категорија, со тежина до 2.000 килограми,  
- средна категорија, со тежина од 2.000 до 5.700 ки-

лограми и  
- тешка категорија, над 5.700 килограми. 
 

Член 30 
Според брзината воените воздухоплови се распоре-

дуваат на: дозвучни, низзвучни и надзвучни. 
 

Член 31 
Според задачите кои ги извршуваат, воените возду-

хоплови се распоредуваат во школски, транспортни, 
извидувачки, ловечко бомбардерски и ловечки пре-
сретнувачки воздухоплови, воздухоплови за борбено 
пребарување и спасување и др. 

 
Член 32 

Според нивото на употребата воените воздухопло-
ви се распоредуваат во воздухоплови за тактичка, опе-
ративна и стратегиска употреба.  

 
Член 33 

Според опременоста воените воздухоплови се рас-
поредуваат во воздухоплови за:  

- визуелно дневно летање (VFR);   
- инструментално дневно летање (IFR);  
- визуелно ноќно летање (со или без очила за ноќно 

летање) и 
- инструментално ноќно летање (IFR-night). 
 

VI. БОЕЊЕ НА ВОЕНИ ВОЗДУХОПЛОВИ 
 

Член 34 
Воените воздухоплови се бојат во една или повеќе 

бои. 
 

Член 35 
Боењето со една боја се изведува на целиот возду-

хоплов во сјајна или мат варијанта. 
 

Член 36 
Боењето со повеќе бои се изведува во дефинирани: 
а) маскирни шеми со избор на бои карактеристични 

за амбиентот во Република Македонија, односно во из-
ведба на: 

- класична маскирна шема,  
- дигитализирана маскирна шема, 
- маскирна шема со слаба видливост и 
б) маскирни шеми со избор на бои карактеристични 

за амбиентот на просторот при извршување на мисии 
надвор од Република Македонија, а во согласност со 
местото и улогата во одредена мисија. 

Член 37 
Воените воздухоплови кои се користат за обука и за 

општи намени во неборбени мисии можат да бидат 
обоени со немаскирни бои. 

 
VII. ОЗНАЧУВАЊЕ НА ВОЕНИ ВОЗДУХОПЛОВИ 

 
Член 38 

Воените воздухоплови се означуваат со државни, 
воени и евиденциски ознаки.  

Државна ознака на воен воздухоплов е претставена 
со знамето на Република Македонија. 

Воени ознаки на воен воздухоплов се ознаки на: 
а) воениот воздухоплов, во форма на рамностран 

триаголник во жолта и црвена боја што претставува 
стилизирано знаме на Република Македонија, со содр-
жани два рамнострани триаголници во жолта боја и 
еден ромб во црвена боја, свртен со ромбот во праве-
цот на летот, прикажан во Прилог бр. 13 на овој пра-
вилник и 

б) единицата на военото воздухопловство, во форма 
на штит на кој е претставена ознаката на оперативната 
летачка единица во ранг на сквадрон. 

Евиденциски ознаки на воздухопловите се состојат 
од комбинација од три арапски броја кои според типот 
и намената на воздухопловот се одредуваат на следен 
начин: 

- 101 – 149  - школски авиони 
- 150 – 199  - транспортни авиони 
- 201 – 299  - борбени хеликоптери 
- 301 – 399  - транспортни хеликоптери 
- 401 – 499  - школски хеликоптери 
- 501 – 599  - борбени авиони 
- 601 – 649  - авиони за општа намена 
- 651 – 699  - хеликоптери за општа намена   
- 701 – 799  - хидроавиони 
- 801 – 899  - беспилотни летала. 
 

Член 39 
Освен ознаките наведени во член 24 од овој правил-

ник, на воен воздухоплов може да биде испишан и 
текст „Macedonian Air Force“ со букви во црна мат боја. 

 
Член 40 

Начинот на боењето и означувањето на воени воз-
духоплови со посебно упатство го пропишува министе-
рот за одбрана. 

 
VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 41 

Воените воздухоплови кои до денот на влегувањето 
во сила на овој правилник ги користи Министерството 
за одбрана се впишуваат во Регистарот на воени возду-
хоплови со документација со која располагаат. 

 
Член 42 

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

 
     Бр. 01-4232/1   
3 јуни 2010 година                       Министер за одбрана, 

  Скопје                                 Зоран Коњановски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
1473. 

Врз основа на член 48 став 1 алинеи 3 и 5 и член 67 
став 1 алинеи 1 и 2 од Законот за возила („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.140/08) министе-
рот за внатрешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД 
НА ВОЗИЛА 

 
I. ОПШТА ОДРЕДБА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат поблиските кри-
териуми за просторните услови, опремата, уредите и 
кадрите за правните лица за технички преглед, како и 
за калибрацијата и верификацијата на уредите и опре-
мата; барањата што треба да ги исполнуваат возилата 
за да бидат технички исправни, начинот и постапката 
за вршење на технички прегледи; постапките за извр-
шување на работите на технички преглед, како и начи-
нот и постапката на извршување на прегледот на тех-
ничката исправност на возилата со кој се врши превоз 
во сообраќајот на патиштата.  

 
II. ПОБЛИСКИ КРИТЕРИУМИ ЗА ПРОСТОРНИТЕ 
УСЛОВИ, ОПРЕМАТА, УРЕДИТЕ И КАДРИТЕ ЗА 
ПРАВНИТЕ ЛИЦА ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД, КАКО 
 И ЗА КАЛИБРАЦИЈАТА И ВЕРИФИКАЦИЈАТА НА 

УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА 
 

1. Поблиски критериуми за просторните услови за 
правните лица за технички преглед 

 
Член 2 

Објектот што овластеното правно лице за вршење 
технички преглед (во натамошниот текст: овластено 
правно лице) го користи за вршење на технички прег-
лед на возилата треба да е изграден од тврда градба, а 
патеката за технички преглед на истиот е еднонасочна, 
праволиниска и рамна (со влез од една страна на обје-
ктот и излез од другата страна на објектот) и проодна 
за максималните дозволени димензии на возилата од 
категоријата на возила за чие вршење на технички 
преглед правното лице е овластено. 

Во објектот на овластеното правно лице треба да се 
наоѓаат простории за: 

- административни работи од делокругот на работа 
на овластеното правно лице; 

- технички преглед на возилата; 
- регистрација на возилата и 
- работа со странки. 
На објектот или негова непосредна близина, овла-

стеното правно лице треба да постави видлива табла со 
натпис „Овластено правно лице за вршење на технички 
преглед на возила“. 

 
Член 3 

Патеката за технички преглед треба да изнесува 
најмалку 15 m пред и најмалку 10 m по уредот за испи-
тување на системот за кочење и треба да биде хоризон-
тална, рамна и изработена од асфалт, бетон или друг 
сличен материјал. 

Член 4 
Просторот за технички преглед на возила треба да 

биде физички одделен од другите простории за да се 
спречи влијанието на емисијата на гасови и други опас-
ни материи и влага.  

Во внатрешноста на просториите на објектот од 
член 2 на овој правилник треба да биде обезбедена тем-
пература и релативна влажност на воздухот што обез-
бедува нормално работење на пропишаната опрема и 
уреди за извршување на сите постапки пропишани со 
овој правилник. 

 
Член 5 

Просторот пред влезот и излезот на објектот за вр-
шење технички преглед од член 2 став 1 на овој пра-
вилник  треба да овозможи едноставен влез и излез од 
истиот, а површините наменети за безбеден влез и из-
лез од објектот да се изработени од асфалт, бетон, бе-
катон или друг сличен материјал. 

 
Член 6 

Пред и зад објектот од член 2 став 1 на овој правил-
ник се обезбедува соодветна површина за минување, 
свртување и чекање на возилата за технички преглед. 

Површините од ставот 1 на овој член треба да се из-
градени од современа коловозна конструкција, соод-
ветно сообраќајно уредени и обележани со хоризонтал-
на и вертикална сигнализација и прописно приклучени 
во сообраќајот на јавен пат или улица. 

 
Член 7 

Објектот за вршење технички преглед на возила, 
уредите и опремата треба редовно и уредно да се одр-
жуваат да бидат исправни и да се во функција. 

 
Член 8 

Овластеното правно лице треба да го обезбеди обје-
ктот и инвентарот во него со систем за видео надзор. 

За обврската од став 1 на овој член овластеното 
правно лице за вршење технички преглед на возила е 
должно да обезбеди видео надзор на процесот на врше-
ње технички преглед во објектот во целост на патеката 
за технички преглед во работно време на објектот и тоа 
за секоја патека за технички преглед - посебно. 

Системот на видео надзор треба да обезбеди нај-
малку очитување (идентификација) на регистарските 
таблици на возилата на кои се врши технички преглед. 

Податоците од системот за видео надзор се чуваат 
на тврд диск, односно таков медиум кој овозможува 
чување на податоците најмалку 12 месеци. 

 
Член 9 

Патеката за технички преглед на возила, просторот 
за контролорите и чување на опремата, како и просто-
рот за административни работи со странки од делокру-
гот на работа на овластеното правно лице, треба да се 
наоѓаат во објект изграден од тврда градба кој може да 
ги прифати максималните дозволени димензии за вози-
лата од категорија за возила за чие вршење на технич-
ки преглед правното лице е овластено. 
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Сите простории во кои се наоѓаат компјутерите 
преку кои е овозможен пристап до компјутерската еви-
денција, обрасците, списите и печатите треба да бидат 
соодветно чувани од кражба и да имаат вграден алар-
мен уред. Заради безбедноста на личните податоци тре-
ба да се обезбедени соодветни услови за чување на 
истите, со што на неовластените лица ќе им биде оне-
возможено да дојдат до увид во компјутерската еви-
денција. 

Работните места на административните работници 
и контролорите треба да бидат опремени така да се 
обезбедува соодветно чување на формуларите, обрас-
ците, регистарските таблици и печатите. 

 
Член 10 

Просторот за технички преглед опфаќа патека за 
технички преглед, паркирните површини, уреди и 
опрема за вршење на технички преглед и треба да ги 
задоволува следните критериуми: 

- на видно место треба да бидат поставени известу-
вачки табли со натпис дека е „ЗАБРАНЕТО ЗАДРЖУ-
ВАЊЕ НА СТРАНКИТЕ НА ПАТЕКАТА ЗА ТЕХ-
НИЧКИ ПРЕГЛЕД“; 

- при влезот и излезот од патеките за технички 
преглед треба да бидат вградени врати со уред за брзо 
и безбедно отварање и затворање; 

- да има посебен простор наменет за чување на за-
писници за технички преглед на возила. 

На влезот кон патеките за технички преглед треба 
да бидат поставени следните натписи: 

- на влезот кон патеката за технички преглед на 
патнички моторни возила треба да стои „ПАТНИЧКИ 
МОТОРНИ ВОЗИЛА“, со графички приказ за истото. 

- на влезот кон патеката за технички преглед на то-
варни возила треба да стои натписот „ТОВАРНИ ВО-
ЗИЛА“, со графички приказ за истото. 

- на влезот кон комбинирана патеката за технички 
преглед стои натписот „МОТОРНИ ВОЗИЛА“, со гра-
фички приказ за истото. 

Слободната површина за мерење на бучавоста тре-
ба да биде хоризонтална и асфалтирана или бетонирана 
по целата површина.  

На работниот простор, на видно место треба да би-
де поставен натписот „ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД“, а на 
влезот треба да биде означено работното време. 

 
Член 11 

Овластеното правно лице може да врши технички 
преглед надвор од просториите на станицата на тракто-
ри, тракторски приколки и други возила кои поради 
димензиите, тежина или други оправдани причини не 
можат да се внесат во објектот на станицата. Претход-
но, надлежниот орган во Министерството за внатреш-
ни работи треба да го одобри барањето за работа со 
определен датум и време за почетокот на вршење на 
прегледите, предвидено време на завршување и место 
и локација на вршењето на прегледите. 

За техничкиот преглед на тракторите и тракторски-
те приколки, овластеното правно лице треба да обезбе-
ди: 

- простор за вршење на административно технички 
работи; 

- рамна површина за преглед на возилата и дина-
мичка проверка на системот за кочење, со должина од 
најмалку 50 m и ширина најмалку 4m, која треба да би-
де хоризонатална, асфалтирана или бетонирана и 

- простор за паркирање на возилата што чекаат. 
 

Член 12 
Патеката за технички преглед на патнички моторни 

возила треба да ги исполнува следните критериуми: 
- должината на патеката од влезот до излезот, треба 

да биде најмалку 20 m; 
- висината и ширината на влезот и излезот на врата-

та треба да биде најмалку 3 m; 
- ширината на поедини патеки за технички преглед 

треба да биде најмалку 4 m, рабовите на патеката за 
технички преглед треба да бидат означени со наизме-
нични црно-жолти линии, широки по 10 сm; 

- мерните уреди и опрема по должината на патеката 
треба да бидат распоредени на начин така да возилото 
во текот на прегледот постојано да биде во хоризонтал-
на положба и 

- подот на патеката е хоризонтален и рамен, израбо-
тен од асфалт, бетон или друг сличен материјал. 

 
Член 13 

Патеката за технички преглед на товарни моторни 
возила и патеката за комбиниран технички преглед 
треба да ги исполнува следните критериуми: 

- должината на патеката од влезот до излезот треба 
да биде најмалку 20m; 

- висината на влезот и излезот на вратата треба да 
биде најмалку 4,5 m, а ширината 4 m; 

- ширината на поедини патеки за технички преглед 
треба да биде најмалку 4 m, рабовите на патеката за 
технички преглед треба да бидат означени со наизме-
нични црно-жолти линии, широки по 10 сm; 

- мерните уреди и опрема по должината на патеката 
треба да бидат распоредени на начин така да возилото 
во текот на прегледот постојано да биде во хоризонтал-
на положба и 

- подот на патеката е хоризонтален и рамен, израбо-
тен од асфалт, бетон или друг сличен материјал. 

 
Член 14 

На сите патеки за технички преглед мерните уреди 
и мерната опрема треба да бидат мрежно поврзани така 
да резултатите од мерењето по извршениот преглед на 
возилото се внесуваат во база на податоци како евиден-
ција на прегледани возила во овластеното правно лице 
и се поддржани со соодветно софтверско решение со 
соодветна заштита. Во мрежата треба да бидат приклу-
чени следните уреди за: 

- мерење на чадливоста (опацитет) на дизел моторите; 
- мерење на емисиите на издувните гасови од бен-

зинските мотори; 
- мерење на масата на возилата по оски; 
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- мерење на силата на кочење по обемот на тркало-
то (уред со валци); 

- мерење на брзината на моторни возила со две тр-
кала; 

- мерење на бучавата (фонометар); 
- контрола на насоченоста на светлата со вграден 

индикатор за интензитетот на светлото (реглоскоп); 
- контрола на насоченоста на тркалата; 
- внесување на визуелно утврдните неисправности. 
 

2. Поблиски критериуми за опремата и уредите за 
овластените правни лица 

 
Член 15 

За вршење на технички преглед, овластеното прав-
но лице треба да ги има следните уреди и опрема за 
технички преглед на возилата: 

1. Уред со валци со кои се проверува сила на сопи-
рање по тркало кај моторни и приклучни возила, кој 
има вградни ваги за мерење на осната маса кај истите. 

2. Канал за преглед на подвозјето на возила со дол-
жина најмалку од 8,0 m, ширина од 0,8 m до 1,0 m и 
длабочина од 1,4 m до 1,8 m, со најмалку едни скалила 
кои мораат да бидат изградени на излезната страна, со 
вградени расветни тела за постојано осветлување кои 
треба да биде заштитени и овозможуваат осветленост 
од најмалку 250 лукса, како и една подвижна светилка 
со напон од 24 V. Во каналот за преглед на возилата 
задолжително треба да е обезбедена соодветна заштита 
од пожар и потенцијални експлозивни атмосфери. 
Истиот треба целосно да биде обложен со керамички 
плочки или друг материјал со исти својства.   

На почетокот на каналот треба да има исполнето 
воздигнување со трапезен или полукружен облик. На 
горниот раб на каналот и исполнетото воздигнување на 
каналот, треба да е обложен со метален профил со ви-
сина од најмалку 7 cm, заради попречување на паѓање 
на возило во каналот.    

На оние делови од каналот на кои се поставени 
одредени уреди (валци, осцилаторна платформа – „тре-
сач“ итн.) или таму каде технологијата на техничкиот 
преглед тоа не го дозволува, не треба да се поставува 
метален профил заради попречување од паѓање на во-
зило во каналот.    

Каналот треба да биде опремен со каналска дигалка 
за подигање на најмалку една оска на возилото со но-
сивост најмалку од 3,5 t.    

Доколку овластеното правно лице за вршење тех-
нички преглед, во објектот има две или повеќе патеки 
за технички преглед на возила, на линијата за преглед 
само на патнички моторни возила – која овозможува 
технички преглед на возила, чија најголема дозволена 
маса не преминува преку 3.500 кг, освен за мопеди и 
мотоцикли, наместо канал за преглед на долниот по-
строј на возила, може да биде опремено со платформа 
за подигање на целото возило. Платформата треба да 
биде опремена со додатна дигалка за подигање најмал-
ку една оска на возилото, осцилаторна платформа – 
„тресач“, и вградено осветлувње. Ако станицата за тех-

нички преглед на возила има две или повеќе патеки за 
технички преглед на возила, на патеките за преглед на 
товарни возила (возила над 3,5 тони најголема дозволе-
на маса) наместо каналска дигалка може да има вграде-
но механизам за товар. 

3. Уред за мерење на слободниот од на управувачот 
(агломер) со кој може да се утврди секој поединечен 
степен на агол на завртување. 

4. Уред за контрола на насоченоста и интензитетот 
на светлата (реглоскоп) со вграден визирен уред и мер-
но подрачје во опсег од -0,5 до -3,5% и индикатор 
(луксметар) кој овозможува проверка на подесеноста 
на светлосниот сноп на соборените светла, долгите 
светла и светлата за магла.  

Реглоскопот треба да биде поставен на нивелиран 
под или нивелирани хоризонтални водилки. 

5. Динамометар за мерење на силата на притискање 
на педалата на работната сопирачка. 

6. Компресор (или приклучок на компресорска ста-
ница) со манометар и приклучок за контрола на прити-
сокот на пневматиците. 

7. Мерач за длабочина на шарата на пневматикот 
(нониус) за мерење на длабочината на нагазната шара 
на пневматикот. 

8. Уред за мерење на бучава (фонометар). 
9. Уред за мерење на волуменскиот процент на јаг-

лерод моноксид во издувните гасови на возилата со 
бензински мотори, мерење на количината на СО2, НС, 
О2 како и мерач за број на вртежи на моторот и мерач 
на температура на масло во моторот. 

10. Уред за мерење на количеството чад (опацитет) 
на издувните гасови на возилата со дизел мотори и ме-
рач за број на вртежи на моторот и мерач на температу-
ра на масло во моторот.  

11. Уред за всмукување на издувните гасови кој се 
поставува покрај секоја патека за технички преглед 
(или просторот помеѓу нив така да може да се употре-
би за повеќе патеки за технички прегледи – овој уред 
треба да е мобилен по целата патека за технички прег-
лед). 

12. Уред за контрола на геометријата на управувач-
киот механизам (насочување). 

13. Уред за контрола на приклучоците на електрич-
ната инсталација помеѓу влечното и приклучното вози-
ло. 

14. Уред за мерење на затемнетоста на стаклата, ка-
талог со хомологациски ознаки за стакло. 

15. Мерен уред за проверка на габаритот, растоја-
нието на оските и распонот на тркалата. 

16. Уред за спектрално мерење на боите (Спектро-
фотометар) и каталог за определување на бојата на во-
зилото. 

17. Индикатор за проверка на точката на испарува-
ње на течноста за кочење. 

18. Метар или метарска лента од 25 m. 
19. Уред за мерење на успорувањето на возилата на 

пат (децелерометар) кој треба да го имаат правните ли-
ца овластени за вршење на технички преглед на товар-
ни возила и комбиниран технички преглед. 
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20. Стоперица или соодветен хронометар за провер-
ка на бројот на трепкањата на покажувачот на праве-
цот. 

21. Уред за испитување на непропусливоста на 
плинската инсталација (детектор за плин). 

22. Уред за проверка на исправноста на елементите 
од системот за еластично потпирање и системот за во-
дење на тркалата на возилото.  

23. Уред за контрола на најголемата брзина на мо-
педи кои се опремени со варијабилни елементи на 
трансмисија на погонското тркало. 

24. Уред за испитување на системот за сопирање кај 
мопед и мотоцикл. 

25. Две клинести подлошки за тркала на возило. 
26. Информатички систем кој ќе овозможува при-

мена на едноставно програмско решение за автоматска 
обработка на податоци за техничките прегледи на вози-
лата. 

27. CCD камера со софтвер за препознавање на бу-
кви и броеви на регистарски таблици, поврзана со ин-
форматичкиот систем.  

28. Основен автомеханичарски алат. 
29. Стручна литература и каталози. 
30. Прописи за стандарди за возилата што подлежат 

на технички преглед, упатства за ракување и одржува-
ње на техничката опрема, како и други прописи што се 
од значење за вршење на технички преглед. 

Уредите и опремата кои овластеното правно лице 
ги користи за технички преглед на возила треба да се 
исправни, верификувани и типски одобрени. 

 
Член 16 

Овластеното правното лице на патека за технички 
преглед на моторни возила со две тркала, покрај уреди-
те и опремата од член 15 на овој правилник, треба да ги 
има следните уреди и опрема: 

1. Уред за мерење на силите на кочење на моторни 
возила со две тркала што треба да соодвествуваат со 
следните критериуми: 

- да има мерно подрачје од 0 kN до најмалку 2,5 kN; 
- да овозможува аналоген приказ на измерените си-

ли на кочење; 
- конструкциски да биде изработен така што покрај 

мерењето на силите на кочење да овозможува и утвр-
дување на слабостите на системот за кочење; 

- треба да има динамометар за мерење на силите на 
рачките и на педалата на сопирачката; 

- треба да овозможува графички приказ на силите 
на кочење во зависност од силите на педалата, односно 
рачките за кочење; 

- коефициентот на триење помеѓу кочните валци од 
уредот и пневматикот од возилото треба да биде пого-
лем од 0,7 за суви валци, односно поголем од 0,5 за 
влажни валци. 

2. Уредот за мерење на брзината на моторно возило 
со две тркала, од член 15 став 1 точка 23 од овој пра-
вилник треба да ги исполнуваат следните критериуми: 

- да има покажувач на брзината, што овозможува 
прецизно отчитување (прикажување на екран); 

- да има мерно подрачје до 70 км/ч; 
- да обезбедува точност на мерење најмалку ± 2 

км/ч. Мерниот уред треба да биде прегледан во најмал-
ку четири мерни точки на целото мерно подрачје; 

3. Мерните уреди од точка 1 и 2 на овој систем тре-
ба да имаат уред за прицврстување на моторното вози-
ло со две тркала за време на мерење и соодветен дода-
ток за нозете. 

Овластеното правно лице на патеката за технички 
преглед на патнички моторни возила покрај уредите и 
опремата од член 15 на овој правилник, треба да ги има 
и следните уреди и опрема: 

1. Канал за контрола на подвозјето од возилото, по-
крај критериумите наведени во член 15 став 1 точка 2, 
треба да ги исполнува и следните критериуми: 

- да има вградено осигурување што ќе спречи вклу-
чување на валците за кочење во каналска изведба, кога 
во каналот има најмалку едно лице; 

- да има вградено уред за контрола на зјајот на под-
возјето од возилото (во системот за управување, воде-
ње и потпирање); 

- да има вградено пневматска или хидраулична ка-
налска дигалка со носивост од најмалку 3,5 t која треба 
да биде изработена така да овозможува брзо и сигурно 
дигање на возилото; 

- уред за детекција во случај на испуштање на про-
пан бутан од резервоарот и инсталацијата на моторни-
те возила кои користат гасно гориво; 

- уред за вентилација;  
2. Мерно место за мерење на емисиите на издувни-

те гасови на патничките возила кое треба да има: 
- вграден мобилен уред за одвод на издувните гасо-

ви од моторот за време на мерењето и движењето на 
патеката за технички преглед. Протокот на воздух на 
заштитниот приклучок треба да изнесува најмалку 900 
m³/h и најмногу 1200 m³/h. 

- одводна инка која се поставува по висина и агол 
во однос на оските кои излегуваат издувните цевки, 
при што треба да биде овозможено отстранување на из-
дувните гасови од сите видови на хоризонтални и вер-
тикални издувни системи; 

- издувните цевки кои треба да бидат отпорни на 
температурата и хемиските влијанија на издувните га-
сови; 

Овластеното правно лице на патеката за технички 
преглед на товарни моторни возила и комбинираната 
патека за технички преглед покрај уредите и опремата 
од член 15 од овој правилник, треба да ги имаат и след-
ните уреди и опрема: 

1. Уред со валци за мерење на силата на кочење кај 
товарните и приклучните возила и автобуси, што треба 
да соодетствуваат на следните критериуми: 

- да имаат два меѓусебно независни ротациони вал-
ци, што овозможуваат истовремено да се контролираат 
силите на кочење на тркалата од една оска; 

- да овозможи мерење на силата на кочење на вози-
лото што има перманентен погон на повеќе оски. Ако 
овластеното правно лице има повеќе патеки за технич-
ки преглед за товарните возила, треба да овозможи та-
ков уред да има најмалку на една патека; 
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-  да овозможи аналоген приказ на измерените сили 
на сопирање; 

- конструкциски  да биде изведен така да овозможу-
ва, покрај мерењето на силите на сопирање, да ги утвр-
дува и на неисправностите на системот за сопирање, а 
особено отпорот на тркалање, овалноста на кочниот 
диск односно барабан, нерамномерното блокирање на 
тркалата, нерамномерномерноста во процесот на сопи-
рањето, како и доцнењето на одзивот на сопирачките 
на поедините тркала на возилото;  

- да овозможи преглед на возилата со оптоварување 
на оска од најмалку до 120 kN; 

- мерното подрачје треба да биде од 0 до 30 kN за 
патека за технички преглед на товарни моторни возила 
и  да има двојно мерно подрачје и тоа од 0 kN до нај-
малку 6 kN и од 0 kN до најмалку 30 kN за автоматско 
преклопување меѓу двата мерни интервала за комби-
нрана патека за технички преглед; 

- коефициентот на триење помеѓу кочните валци од 
уредот и пневматикот од возилото мора да биде пого-
лем од 0,7 за суви валци, односно поголем од 0,5 за мо-
кри валци; 

- да содржи комплет од најмалку два сензора за ме-
рење на притисокот во пневматските кочни системи, со 
точност ± 0,1 bar до заклучно 5 bar притисок и ± 2 % од 
измерената вредност на 5 bar притисок.  

- да има динамометар за мерење на силите на педа-
лата за сопирање, со точност ± 15 N; 

- да овозможи графички, односно табеларен приказ 
на измерените големини; 

- да има вградено вага за динамичко мерење на ма-
сата на возилото по секоја оски на возилото, со точност 
± 30 kg и оптоварување ± 3 % од измерената вредност 
пo оска со над 1000 kg оптоварување. Вагата треба да 
биде прегледана во четири мерни точки. Последната 
мерна точка треба да биде прегледана при оптоварува-
ње најмалку за 6500 kg по оска; 

- да има уред за симулација на оптоварувањето на 
возилото, во однос на друг соодветен уред што овозмо-
жува мерење на силата на сопирање и ефектите на со-
пирањето на пневматскиот систем за сопирање. 

2. Канал за контрола на подвозјето од возилото тре-
ба да ги исполнува следните критериуми: 

-  да биде  со должина најмалку од 18 m, ширина од 
0,8 m до 1,0 m  и длабочина од 1,4 m до 1,8 m, со нај-
малку едни степеници кои мораат да бидат изградени 
на излезната страна, со вградени расветни тела за по-
стојано осветлување која треба да биде заштитена и ко-
ја овозможува осветленост  од најмалку 250 лукса, како 
и една подвижна светилка со најголем напон од 24 V; 

- да има вградено осигурување што ќе спречи вклу-
чување на валците за сопирање во каналска изведба, 
кога во каналот има најмалку едно лице; 

- да има вградено уред за контрола на зјајот на под-
возјето од возилото (управувачот, двете тркала и лежи-
штата); 

- да има вградено пневматска или хидраулична ка-
налска дигалка со носивост од најмалку 12 t која треба 
да биде изработена така да овозможува брзо и сигурно 
дигање на возилото. 

3. Мерно место за мерење на емисиите на издувни-
те гасови кај товарните возила и автобусите треба да 
има: 

- вграден уред за одвод на издувните гасови од мо-
торот за време на мерењето. Протокот на воздух на за-
штитниот приклучок треба да изнесува најмалку 1700 
m³/h и најмногу 2300 m³/h. 

- одводна инка која се поставува по висина и агол 
во однос на оските кои излегуваат издувните цевки, 
при што треба да биде овозможено отстранување на из-
дувните гасови од сите видови на хоризонтални и вер-
тикални издувни системи и 

- издувните цевки кои треба да бидат отпорни на 
температурата и хемиските влијанија на издувните га-
сови; 

4. Најмалку два аналогни манометри за мерење на 
притисок во пневматскиот сопирачки систем на вози-
лата, со минимален дијаметар од 10 сm, мерно подрачје 
од 0 bar до минимални 16 bar, точност на класа 1,6 или 
подобра, со надворешни црева со должина од најмалку 
12 m со стандардни приклучоци. 

5. Адаптер со кој може манометарот да се спои со 
стандардните приклучоци на пневматскиот сопирачки 
систем на моторното возило, на која се приклучува 
пневматската кочна инсталација од приклучното вози-
ло. 

6. Адаптер со помош на кој може да се поврзе мано-
метарот на управувачкиот (жолт) и напојниот (црвен) 
вод помеѓу влечното и приклучното возило. 

7. Рачен вентил за регулација на компресираниот 
воздух во три положби: отворен, затворен,полуотво-
рен.  

 
Член 17 

Сите патеки за технички преглед треба да бидат 
електронски поддржани и треба да се обезбеди: 

1. Опфат на податоците за возилото и сопственикот 
на возилото како и број на технички преглед во соглас-
ност со податоците содржани во сообраќајната дозво-
ла. 

2. Опфат на резултатите од мерењата од мерните 
уреди и внесување на неисправностите утврдени од ви-
зуелниот преглед на возилото преку компјутерски си-
стем во базата на податоци. 

3. Спречување на промени и поправки на измерени-
те величини. 

4. Запис за технички промени утврдени на возило-
то. 

5. Креирање на сигурносни копии на следните по-
датоци за возилото: 

- регистарска ознака на возилото; 
- вид на возилото; 
- марка и тип на возилото; 
- идентификациски број (број на шасија); 
- тип на мотор; 
- датум на извршен технички преглед на возилото; 
- измерени величини и утврдени неисправности и 
- име и презиме на контролорот што го извршил 

прегледот на возилото. 
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6. Спречување секакво менување на сигурносните 
копии, а увид во нив може да се овозможи само со пис-
мено одобрување од раководителот на технички прег-
лед, на одговорниот работник и на лице што врши над-
зор над извршениот технички преглед на возилото. 

7. Пребарување на податоци според регистарските 
ознаки на возилото, бројот на шасијата, датум на извр-
шениот технички преглед или број на технички прег-
лед. 

8. Статистичка обработка на податоците за изврше-
ните технички прегледи. 

9. Приклучување на следните уреди: 
- за мерење на чадливоста на дизел моторите; 
- за мерење на емисиите на издувните гасови на 

бензинските мотори; 
- за мерење на масата на возилата по оски; 
- за мерење на силата на сопирање по периферијата 

на тркалата (уред со валци); 
- за мерење на брзината на моторни возила со две 

тркала; 
- за мерење на бучавата (фонометар); 
- за контрола на насоченоста на светлата со вграден 

индикатор за интензитетеот на светлото; 
- за контрола на насоченоста на тркалата и 
- за внесување на визуелно утврдени неисправно-

сти. 
10. Изведбата треба да биде таква што утврдените 

недостатоци и измерените величини да не можат да се 
пренесуваат на податоците за други возила. Треба да 
бидат изведени така да техничкиот преглед на возило-
то не е возможно позитивно да се затвори, ако не се из-
мерени сите пропишани величини што се бараат за 
единечно возило. 

11. Електронска потврда на техничката исправност 
на возилата што ја изработува контролорот. 

12. Програмата треба да врши контрола и оцена на 
усогласеноста, односно неусогласеноста на возилата со 
пропишаните услови и не смее да дозволи позитивна 
потврда за техничка исправност на возилата, ако се 
утврди дека возилото е технички неисправно. 

Рачниот упис е дозволен за следните величини из-
мерени при динамичките проверки на кочните ефекти: 

- сопирачки ефект на работните сопирачки, 
- сопирачки ефект на паркирните сопирачки. 
При рачно внесување на ефектот на сопирање од 

претходниот став не е дозволен запис на силите на со-
пирање на притисоците. 

 
Член 18 

Техничкиот преглед на возилата не смее да се на-
прави надвор од објектот за технички преглед на вози-
ла, освен испитувањето на бучавоста, звучните сигна-
ли, издувните плинови и успорувањето при проверка 
на системот за сопирање за некои возила за кои сопи-
рањето не може да се провери на патеките. 

Овластеното правно лице кое врши преглед на тра-
ктори, тракторски приколки и возила кои заради специ-
фични технички карактеристики не може да се внесат 
во објектот за технички преглед, истиот може да се из-
врши на локацијата определена за вршење технички 
преглед на таквите возила, која треба да ја има и след-
ната опрема за вршење на технички преглед: 

1. уред за мерење на забрзувањето и забавувањето 
на возилото; 

2. уред за контрола на насоченоста на светлото со 
вграден индикатор за интензитетот на светлото (лукс-
метар); 

3. метар и мерна лента; 
4. агломер за мерење на слободниот од на воланот; 
5. уред за функционална контрола на електричните 

приклучоци за влечни возила уред со сопствено напо-
јување за функционална контрола на електричните 
приклучоци на приклучни возила; 

6. каталог на бои за утврдување на бојата на вози-
лото; 

7. меѓународно признати каталози за трактори за 
период од најмалку последните 10 години до стапува-
ње на сила на овој Правилник и сите понатамошни го-
дини и 

8. преносен компјутер со соодветна опрема и печа-
тар за пишување на записник. 

 
3. Поблиски критериуми за кадрите за овластените 

правни лица 
 

Член 19 
Во овластено правно лице, следење и изедначување 

на критериумите за вршење на технички преглед на во-
зила, давање стручна помош и инструирање на струч-
ните лица кои вршат преглед и стручен надзор над ква-
литетот и законитоста во вршење на технички преглед 
го врши раководител со завршено високо образование 
од соодветна струка (Машински факултет – насока мо-
торни возила, Електротехнички факултет, Сообраќаен 
факултет – насока патен сообраќај) и со работно искус-
тво од најмалку три години од областа на моторни во-
зила. 

Технички преглед на возилата во овластеното прав-
но лице вршат најмалку две стручни лица за вршење на 
технички преглед кои имаат: 

- завршено средно стручно образование од сообра-
ќајна, машинска или електротехничка струка; 

- потврда за положен стручен испит за оспособе-
ност; 

- возачка дозвола за управување на возило најмалку 
од „Б“ категорија; 

- работно искуство од најмалку три години од обла-
ста на моторни возила. 

 
4. Поблиски критериуми за калибрација и верифи-

кација на уредите и опремата 
 

Член 20 
Уредите и опремата што ги користи правното лице 

за вршење на технички преглед за кои се пропишани 
метролошки услови, треба да бидат прегледани, типски 
одобрени и верифицирани. 

Уредите и опремата што ги користи правното лице 
за технички преглед за кои не се пропишани метроло-
шките услови, треба да бидат калибрирани во акреди-
тирани калибрирациски лабаратории за вршење на ка-
либрација во согласност со барањата на стандардите за 
испитување и калибрациски лабаратории (МКС ЕН 
ИСО/ИЕЦ 17025). 



17 јуни 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 81 - Стр. 37 

III. БАРАЊА ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ 
ВОЗИЛАТА ЗА ДА БИДАТ ТЕХНИЧКИ ИСПРАВНИ, 
ПОСТАПКИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА 
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД  И НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА 

ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 
 

1. Барања што треба да ги исполнуваат возилата за 
да бидат технички исправни 

 
Член 21 

За да се прогласат за технички исправни возилата 
треба да ги исполнуваат следните барања:  

- исправна возна постројка и каросерија односно са-
моносечка конструкција; 

- исправен мотор и погонски уреди; 
- исправен уред за управување; 
- исправен уред за сопирање; 
- исправни светлосни и светло-сигнални уреди; 
- исправни контролни и сигнални уреди; 
- исправни уреди што овозможуваат нормална вид-

ливост; 
- исправни оски, тркала, пневматици; 
- исправен уред за давање звучни сигнали; 
- исправен уред за движење на возилото назад; 
- исправен уред за испуштање на согорени гасови; 
- исправна емисија на издувни гасови; 
- исправен влечен уред за спојување на влечно и 

приклучно возило и 
- исправни останати уреди, делови и ознака на вози-

лата и нивната опрема. 
 

2.  Постапки за извршување на работи на технички 
преглед 

 
Член 22 

Постапките за извршување на работите на технички 
преглед за кои се овластува правното лице за технички 
преглед претставуваат постапки за: прегледите на вози-
ла по посебни барања и периодични и вонрeдни тех-
нички прегледи. 

 
Член 23 

Работите на техничкиот преглед се вршат во про-
сторот на правнотo лице за технички преглед, со визуе-
лен преглед и со користење на соодветни уреди и опре-
ма, без демонтирање на деловите на возилото.  

Постапките и процедурите за вршење на работите 
на технички преглед, како и упатствата за преглед на 
поединечни возила со специфични технички каракте-
ристики и од посебни категории се дадени во Прилог 
број 1 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 24 

Работите на технички преглед ги вршат стручни ли-
ца во овластеното правно лице (во натамошниот текст: 
контролори). 

Контролорите го преземаат возилото над кое треба 
да се врши технички преглед, пред влезот во просторот 
на правното лице за технички преглед, на патеката за 

технички преглед, коловозот каде има исцртана по-
пречна полна бела линија широка 50 см. и долга нај-
малку 300 см, со натпис „STOP“. Еден од контролорите 
е во возилото што се прегледува и го управува истото 
по патеката за технички преглед, а другиот врши кон-
трола на системите, составните делови, самостојни тех-
нички единици и опремата во возилото.  

 
Член 25 

Техничкиот преглед започнува со споредување на 
бројот на шасијата, бројот на моторот, бојата и реги-
старските таблици на возилото, со податоците кои се 
наведени во документацијата за возилото.  

 
Член 26 

При вршење на техничкиот преглед, пред да се при-
стапи кон проверување на техничката исправност, се 
утврдува дали податоците за возилото што се впишува-
ат во барањето од член 37 на овој правилник  одговара-
ат на податоците содржани во сообраќајната дозвола. 

Податоците за бројот на шасијата и моторот на во-
зилото во регистрационите листи ги верификува кон-
тролорот откако ќе изврши увид над истите. 

Во случај кога ќе се утврди дека податоците од ста-
вовите 1 и 2 на овој член не се идентични, контролорот 
ќе изврши технички преглед во целост и ќе го завери 
барањето со забелешка дека постои разлика во подато-
ците. 

Ако податоците од ставовите 1 и 2 на овој член се 
идентични, но постои основано сомнение дека тие се 
преправени техничкиот преглед се врши во целост, а во 
горниот дел од предната страна на регистрациониот 
лист се втиснува штембил со црвено обоени букви 
„ОС“ (основано сомнение), со димензии  1 х 1 см. 

За случаите од ставот 4 на овој член овластеното 
правно лице писмено го известува Министерството за 
внатрешни работи. 

Известувањето од ставот 5 на овој член содржи по-
датоци за: називот на правното лице за технички прег-
лед, марката, типот, годината на производство и реги-
старската ознака на возилото, краток опис на утврдена-
та состојба и потпис на овластено лице. 

 
Член 27 

При вршење на технички преглед на возилата се 
проверува дали возилото е преправено во однос на 
претходната изведба; дали поради дотраеност или ха-
варија битно му се преправени постоечките склопови и 
уреди кои се суштествени за безбедно учество во соо-
браќајот; дали дополнително му е вграден уред за по-
гон на течен гас и други уреди кои ја загрозуваат без-
бедноста на сообраќајот на патиштата, како и дали е 
наменето за превоз на опасни материи. 

Во случаите од ставот 1 на овој член контролорот 
ќе побара од сопственикот или корисникот на возилото 
да му прикаже потврда за сообразност, а за возилото за 
превоз на опасни материи и сертификат за извршено 
испитување на возилото од овластено правно лице за 
испитување на возила. 
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Доколку сопственикот или корисникот на возилото 
поседува потврда за сообразност или сeртификат, по-
важните технички податоци, од истите се внесуваат во 
регистрациониот лист, односно сообраќајната дозвола, 
а во истите со црвена боја се втиснуваат и буквите 
„ИВ“ (извршена верификација) со димензии 1х1 см. 
Оваа ознака се пренесува и на новата сообраќајна доз-
вола. 

Доколку сопственикот или корисникот на возилото 
не поседува потврда за сообразност или сартификат, 
техничката исправност на возилото не се заверува во 
регистрациониот лист.  

 
Член 28 

Контролорот ќе утврди дали регистарските таблич-
ки и другите пропишани ознаки се правилно поставе-
ни, добро прицврстени и исправни или оштетени до таа 
мера што е нарушена нивната функционалност. 

 
Член 29 

Димензиите, масата на возилото и техничките кара-
ктеристики на уредите и опремата на возилото се утвр-
дуваат со увид во документацијата за потеклото на во-
зилото, сообраќајната дозвола или признат каталог на 
технички податоци, а за возилата за кои се непознати 
или неточни техничките податоци, како и за поединеч-
но произведените, поединечно склопените или препра-
вените возила, со увид во потврда за сообразност изда-
дена од овластена техничка служба.  

 
Член 30 

Заради проверување на техничката исправност на 
моторните и приклучните возила, се вршат технички 
прегледи. 

Технички преглед на возила е преглед со кој се 
утврдува исправноста на пропишаните системи, со-
ставни делови, самостојни технички единици, а особе-
но уредите за управување, уредите за сопирање, пнев-
матиците и уредите за давање светлосни сигнали, уре-
дите за осветлување на патот и на возилото и за испу-
штање на согорените гасови и исполнетоста на пропи-
шаните барања во поглед на заштитата на животната 
средина, дали идентификационите броеви на возилото 
се совпаѓаат со броевите запишани во сообраќајната 
дозвола, како и дали возилото ги исполнува и другите 
пропишани услови за учество во сообраќајот. 

 
Член 31 

Техничкиот преглед се состои од проверка на точ-
носта на податоците во документацијата, визуелен 
преглед и преглед со користење уреди и опрема во ста-
ницата за технички преглед на возила. 

 
Член 32 

На писмено барање на сопственикот на возилото, 
доставено до овластеното правно лице се врши преглед 
на возило по посебни барања.  

Прегледот од ставот 1 на овој член се врши само на 
одредени системи, составни делови и самостојни тех-
нички единици, во зависност од барањето на странката, 
а со цел за навремено откривање на евентуални неис-
правности на возилото. 

  
Член 33 

Периодичниот технички преглед се врши заради 
проверка на техничката исправност на сите моторни и 
приклучни возила и воедно преставува предуслов за 
регистрација и задолжително осигурување на возилото. 

Периодичниот технички преглед е детален технич-
ки преглед над моторните и приклучните возила, а се 
врши со преглед врз неговите пропишани системи, со-
ставни делови, самостојни технички единици, опрема и 
пропишаните барања во поглед на заштитата на живот-
ната средина согласно член 42 од Законот за возила. 

Периодичниот технички преглед има за цел спрове-
дување на контролата на техничката исправност на мо-
торните и приклучните возила и намалување на влија-
нието на техничката неисправност на возилата во соо-
браќај на пат, а  со тоа и зголемување на општата без-
бедност на сообраќајот на патиштата. 

 
Член 34 

Периодичниот технички преглед опфаќа преглед на 
пропишани системи, составни делови, самостојни тех-
нички единици, опрема и пропишаните барања во пог-
лед на заштитата на животната средина и исполнување 
на пропишаните барања и тоа: 

- преглед на возната постројка и каросеријата од-
носно самоносечката конструкција; 

- преглед на моторот и погонските уреди; 
- преглед на уредот за управување; 
- преглед на уредот за сопирање; 
- преглед на светлосните и светлосно-сигналните 

уреди; 
- преглед на контролните и сигналните уреди; 
- преглед на уредите што овозможуваат нормална 

видливост; 
- преглед на оските, тркалата и пневматиците; 
- преглед на уредот за давање на звучни сигнали; 
- преглед на уредот за испуштање на согорени гасо-

ви; 
- преглед на уред за спојување на влечно и прик-

лучно возило; 
- преглед на останатите уреди, делови и ознаки на 

возилото; 
- преглед на опремата во возилото 
- преглед со мерење на чадливоста (опацитет) на 

емисијата на издувните гасови од возилата со дизел мо-
тори и мерење на емисиите на издувните гасови на 
бензинските мотори и 

- преглед на бучавата што ја емитува возилото. 
 

Член 35 
Периодичен технички преглед се врши во рокови за 

извршување на технички прегледи во согласност со 
член 51 од Законот за возила. 
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По исклучок од став 1 на овој член шестмесечниот 
технички преглед се врши на возила кои законодавецот 
ги има посебно дефинирано, а кои заради карактерот 
на експлоатација, бараат зачестена контрола  на пропи-
шани системи, составни делови, самостојни технички 
единици, опрема и пропишаните барања во поглед на 
заштитата на животната средина и тоа: 

- возила за јавен превоз на патници; 
- автобуси; 
- возила што се употребуваат за оспособување на 

кандидати за возачи; 
- возила што се употребуваат за превоз на група де-

ца; 
- возила што се опремени како возила со првенство 

на минување, односно возила за придружба, освен во-
зила кои се користат од противпожарните служби за 
гасење пожар, што по облик и намена се возила за гасе-
ње пожар; 

- возила за изнајмување (рент-а-кар) и  
- возила за превоз на опасни материи. 
Шестмесечен технички преглед на возило не се раз-

ликува битно од прегледот кој се врши при периодичен 
технички преглед но се дава  поголемо  внимание  на 
виталните системи над возилото (систем за сопирање, 
управување, состојба на пневматици и уредот за повр-
зување на  влечно и приклучно возило и сл. 

 
Член 36 

Вонреден технички преглед  се врши  кога унифор-
миран полициски службеник кога ќе го исклучи вози-
лото од сообраќај и ќе го упати на преглед поради ор-
ганизирани контроли или техничка неисправност битна 
за безбедноста во сообраќајот.  

Вонредениот технички преглед од став 1 на овој 
член може да се изврши и на натоварено возило и само 
на одредени системи, составни делови и самостојни 
технички единици за кои возилото се упатува на прег-
лед. 

Вонреден технички преглед се врши на возило на 
кое е извршена поправка на системите, составните де-
лови, самостојните технички единици, битни за безбед-
носта во сообраќајот а кои биле оштетени при случува-
ње на сообраќајна незгода. 

 
3. Начин и постапка на вршење на технички  

прегледи 
 

3.1 Заеднички одредби 
 

Член 37 
Технички преглед на возила се врши врз основа на 

барање за регистрација, кон кое се приложува следната 
документација: 

- документите кои се издадени од надлежна инсти-
туција кои ја потврдуваат сопственоста и техничките 
карактеристики на возилото или неговите поедини си-
стеми и уреди, 

- доказ дека е извршена наплата на давачките во 
согласност со ценовникот за вршење на технички прег-
лед, 

- документи за идентификација (лична карта, патна 
исправа или возачка дозвола). 

Барањето од ставот 1 на овој член кое се поднесува 
за продолжување на регистрацијата, за промена на по-
датоците за возилото и сопственикот, промена на бро-
јот на регистарски таблици и одјавување на возилото е 
дадено во Прилог број 2 кој е составен дел на овој пра-
вилник.  

Барањето  од ставот 1 на овој член кое се поднесува 
при прво регистрирање, повторно регистрирање и при-
времено регистрирање на возилото е дадено во Прилог 
број 3 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 38 

Технички преглед на возила се врши во простории-
те на овластеното правно лице, и тоа: 

- во просторот за преглед;  
- на патеката за технички преглед на  патнички во-

зила;  
- на патеката за технички преглед на товарни вози-

ла и автобуси;  
- на патеката за технички преглед на возила на две 

тркала или  
- на комбинирана патеката за технички преглед на 

возила. 
Технички преглед на трактори, тракторски прикол-

ки и возила кои заради нивните специфични технички 
карактеристики не можат да се прегледаат на одделни-
те патеки за технички преглед, може да се извршат и 
надвор од патеки за технички преглед на површини 
специјално направени за таа цел. 

 
Член 39 

Технички преглед се врши целосно, без оглед дали 
во постапката е утврдена неисправност на одреден 
уред или склоп на возилото која ќе биде внесена во ба-
рањето од членот 37 на овој правилник. 

Технички преглед на возило кое е вратено или иск-
лучено од сообраќај заради отстранување на неисправ-
носта на уред или опрема се врши само на тој уред од-
носно опрема доколку возилото е доведено на повто-
рен преглед во определениот рок потребен за отстрану-
вање на неисправноста. 

 
Член 40 

Технички преглед се врши без демонтирање на де-
ловите на возилото и во целост, независно што при не-
говото вршење е утврдена техничка неисправност  на 
возилото. 

Технички преглед се врши на празно возило само 
со контролорот што го управува, односно возачот и 
контролорот во случаи кога контролорот не поседува 
соодветна категорија, а технички преглед на исклучено 
возило од сообраќај поради техничка неисправност мо-
же да се врши и на натоварено возило. 

 
Член 41 

Контролорот на сопственикот односно носителот 
на правото за користење на возилото, по негово бара-
ње, му овозможува следење на техничкиот преглед што 
се врши над возилото. 
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Член 42 
Технички преглед не може да почне да се врши ако 

возилото не е чисто (внатре и надвор) и обоено, како и 
ако има видни оштетувања на каросеријата од меха-
ничка природа или корозија. 

 
Член 43 

На технички преглед, пред да се пристапи кон про-
верување на техничката исправност се постапува сог-
ласно член 28 од овој правилник. 

 
Член 44 

На сопствениците на моторни возила со најмногу 
четири тркала, кои се користат за превоз на патници со 
не повеќе од осум седишта, со исклучок на возачкото 
седиште и за сите други возила за кои од првата реги-
страција не се поминати осум години, за извршениот 
технички преглед овластеното правно лице им издава 
потврда за извршен преглед на техничка исправност на 
моторно, односно приклучно возило, дадена во Прилог 
бр. 4 кој е составен дел на овој правилник. 

Сопственици на моторни и приклучни возила по-
стари од осум години, може да извршат периодичен 
технички преглед во тековниот месец од истекот на ро-
кот од 12 месеци од последниот периодичен технички 
преглед. 

Рокот на важење на периодичниот технички прег-
лед се впишува во потврдата а возилото се означува со 
посебна налепница која се поставува на предната (гор-
на) десна страна на ветробранското стакло за сите во-
зила и на предната долна десна страна за автобуси, то-
варни возила и други големи возила. Кај моторните во-
зила без ветробранско стакло налепницата се поставува 
на предниот десен крај на возилото, а кај приклучните 
возила на задниот десен дел до регистарската таблица.          

На моторните и приклучните возила со кои се врши 
јавен превоз на патници, возила за организиран превоз 
на деца, на возила за прва помош, моторни и приклуч-
ни возила кои се наменети за превоз на опасни мате-
рии, возила за изнајмување (рент-а-кар) и возила на 
автошколите наменети за оспособување на кандидати 
за возачи, се врши периодичен технички преглед, на 
секои шест месеци, и за истото се издава потврдата од 
ставот 1 на овој член. 

На барање на сопственикот, односно носителот на 
правото на користење на возилото правното лице за 
технички преглед може да изврши вонреден технички 
преглед.  

 
Член 45 

На технички преглед се утврдува дали уредите кои 
служат за управување и сопирање на возилото, за дава-
ње светлосни сигнали, за осветлување на патот и на во-
зилото, како и другите уреди и опрема кои возилата 
треба да ги имаат во сообраќајот на патиштата, одгова-
раат на пропишаните технички нормативи и други тех-
нички услови од значење за безбедноста на сообраќа-
јот. 

3. 2. Преглед на возната постројка и шасијата од-
носно самоносечката конструкција 

 
Член 46 

При преглед на возната постројка, шасијата и дело-
вите на шасијата особено се проверува: 

- општа состојба, 
- ауспух и пригушувачи, 
- резервоар и цевки, 
- геометриски карактеристики и состојба на задниот 

заштитен уред (тешки камиони), 
- носач на резервното тркало, 
- механизам на спојување на влечните тркала, при-

колки и полуприколки,  
- врските помеѓу тркалата и рамот односно каросе-

ријата, истите да не се оштетени или разлабавени; 
- тркалата на своите ракавци или полувратилата да-

ли се правилно поставени и осугурани и дали немаат 
поголеми зјаеви од дозволените и 

- елементите на еластичниот систем дали се добро 
прицврстени за своите носачи, дали се механички 
оштетени, дали исправно функционираат односно дали 
влијаат на стабилноста на возилото. 

 
Член 47 

При преглед на кабината и каросеријата особено се 
проверува: 

- општа состојба 
- монтирање 
- врати и брави 
- под 
- седиште на возачот 
- табла со инструменти 
- каросеријата односно самоносечката конструкција 

и нивните врски заковки, завртки, навртки и места што 
се заварени дали се деформирани или оштетени во таа 
мерка да постои опасност од кршење и 

- рамот на носечкиот дел на конструкцијата не ја 
изменил формата, не е преправен заради зголемување 
или намалување на товарниот простор или од кои било 
други причини. 

 
3. 3. Преглед на моторот и погонските уреди 

 
Член 48 

При преглед на моторот особено се проверува дали: 
- моторот е добро прицврстен на своите држачи и 

дали елементите за врска се исправни и неоштетени; 
- моторот е комплетен, односно дали ги има сите 

агрегати за определена погонска енергија; 
- моторот при работа создава бучава поголема од 

дозволената и 
- моторот при работа ги задоволува пропишаните 

услови во однос на загадувањето на атмосферата. 
 

Член 49 
При преглед на погонските уреди особено се прове-

рува дали: 
- сите уреди за пренос на силата од моторот до по-

гонските тркала се исправни, неоштетени и добро 
прицврстени на своите држачи и 
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- врските помеѓу одделни уреди за трансмисија 
(главна спојка, менувач, карданско вратило, погонски 
мост) се неоштетени и добро зацврстени. 

 
3. 4. Преглед на уредот за управување и управувач 

(волан) 
 

Член 50 
При преглед на уредот за управување и управувач 

(волан) особено се проверува: 
- механичка состојба; 
- управувач (волан); 
- управување; 
- лежиште на управувачот (волан); 
- деловите и склоповите на механизмот за управу-

вање се добро зацврстени; 
- деловите и склоповите на уредот за управување се 

неоштетени или се нестручно поправени; 
- дали деловите се исправни и осигурани со расцеп-

ка на зглобовите на споните и лостовите кои го врзува-
ат управувачкиот механизам на тркалата и елементите 
за еластично потпирање; 

- слободниот од на тркалата на управувачот е во 
дозволени граници; 

- сите елементи и делови на серво-уредот за управу-
вање се исправни, а посебно дали се оштетени или ос-
лабени цевките и цревата и 

- уредот како целина исправно функционира. 
Прегледот од ставот 1 на овој член се врши на канал, 

а по потреба се поткрева предниот дел на возилото.  
Слободниот од на тркалата на управувачот се про-

верува кај секое возило со помош на агломер. 
 

3. 5. Преглед на уредот за сопирање 
 

Член 51 
При преглед на уредот за сопирање особено се про-

верува: 
- механичка состојба и работа, 
- зглоб на работна сопирачка, 
- состојба на педалата и системот за сопирање, 
- вакуумска пумпа или компресор и резервоари, 
- показател или мерач за предупредување за низок 

притисок, 
- контролен вентил на помошната сопирачка, 
- паркинг сопирачка - менувач, паркинг сопирачка, 

запчест механизам на паркинг сопирачката, 
- вентили на сопирачката (ножни вентили, испраз-

нувачи, управувачи, итн), 
- спојки за сопирачки на приколките, 
- сад под притисок на резервоарот за чување енер-

гија, 
- серво делови на сопирачките, главен цилиндер 

(хидраулични системи), 
- неподвижни цевки на сопирачките, 
- флексибилни црева на сопирачки, 
- покривач на сопирачката (обложувачки слој), 
- цилиндри на сопирачките, дискови на сопирачки-

те, 
- кабли на сопирачките, шипки, спојки на лостот, 
- покренувачи на сопирачките (вклучително и сопи-

рачка со спирала или хидраулични цилиндри на трка-
лото), 

- вентил за индикација на оптоварувањето, 
- автоматски индикатори на подесувачите на спојот, 
- систем за успорување (каде што е инсталиран или 

е потребен), 
- ефикасност и работа на сопирачките  
изведба (постепено зголемување до максимум) 
ефикасност, 
- секундарна (итна) работа на сопирачките и нејзи-

на ефикасност (ако е од друг одделен систем), 
- работа, 
- ефикасност, 
- работа и ефикасност на паркинг сопирачката 
работа 
ефикасност, 
- работа на системот за успорување и системот за 

издувни гасови, 
- работа на АВЅ системот за сопирање, 
- возилото дали има соодветен уред за сопирање; 
- деловите на уредот за сопирање дали се добро 

прицврстени, неоштетени, преправени или на кој било 
начин сменети, како и дали инсталацијата е добро за-
творена и не го испушта работниот флуид; 

- работната, помошната и паркирната сопирачка се 
комбинирани на пропишан начин; 

- деловите на уредот за сопирање – работната, по-
мошната и паркирната сопирачка, ги задоволуваат про-
пишаните услови за забавување, односно на сопирач-
киот коефициент и силата на активирање на команди-
те; 

- забавувачот (ретардер), ако е пропишан постои на 
возилото и функционира исправно; 

- падот на притисокот на работниот флуид во пнев-
матскиот преносен механизам при пропишаниот број 
на сопирања ги преминува дозволените вредности; 

- разликата на силата и сопирањето на тркалата од 
иста оска е во дозволената граница и 

- уредот за сопирање дали како целина функциони-
ра исправно. 

 
Член 52 

Ефикасноста на уредот за сопирање се проверува на 
уредот за мерење на силата на сопирање на обемот на 
тркалата од иста оска кој треба да ги исполнува пропи-
шаните метролошки услови за вакви уреди. 

Пред почетокот на проверката на ефикасноста на 
уредот за сопирање се проверува притисокот на возду-
хот во пневматиците, ако за тоа има потреба. 

При прегледот на уредот за сопирање контролорот 
во возилото ги притиснува командите, а преку динамо-
метарот односно сондата за регистрирање на притисо-
кот во пневматската инсталација за сопирање кај вози-
лата со пневматски уред за сопирање. Прегледот на де-
ловите на уредот за сопирање, што се наоѓа на долниот 
дел на возилото, се врши однадвор. 

 
Член 53 

Како основа за пресметување на процентот на раз-
ликата на силата на сопирањето на тркалата на иста 
оска се зема поголемата сопирна сила, додека кај по-
мошната (паркирна) сопирачка се земаат силите на со-
пирање што настануваат непосредно пред блокирање 
на тркалата. 
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Проверката на ефикасноста на сопирачките на вози-
лата со три и повеќе оски и на возилата со вонгабарит-
ни димензии, кај кои уредот за мерење на силата на со-
пирање по обемот на тркалата од иста оска, кој треба 
да ги исполнува пропишаните метролошки услови за 
вакви уреди, не може да се изврши или со него не мо-
жат да се добијат објективни резултати, се врши на на-
чин пропишан за испитување на возила во движење. 

Нерамномерноста на сопирањето на тркалата од 
иста оска се утврдува со стручна оценка на контроло-
рот, а врз основа на занесување на возилото и трагите 
на сопирањето. 

 
3.6. Преглед на светла, рефлектори и електрична 

опрема 
 

Член 54 
При преглед на светла, рефлектори и електрична 

опрема за осветлување на патот се проверува: 
- главни светла и светла под агол; 
- состојба и функционирање; 
- распоред; 
- трепкачи; 
- визуелна ефикасност; 
- странични светла и гранични светла; 
- состојба и функционирање; 
- боја и визуелна ефикасност; 
- паркинг светла; 
- состојба и функционирање; 
- боја и визуелна ефикасност; 
- светла за индикација на правец 
состојба и функционирање 
боја и визуелна ефикасност; 
- прекинувачи; 
- фреквенција на трепкање; 
- предни и задни светла за магла 
положба 
состојба и функционирање 
боја и визуелна ефикасност; 
- светла за рикверц; 
- состојба и функционирање 
боја и визуелна ефикасност; 
- задно светло за регистарска таблица; 
- ретро рефлектори – состојба и боја; 
- контролни апарати; 
- електрични врски помеѓу влечното возило и при-

колката или полу-приколката; 
- електрична инсталација; 
- дали на возилото се вградени само пропишани 

светла и дали тие се поставени на пропишан начин; 
- бојата, бројот, положбата и јачината на светлосни-

те уреди се во согласност со постојните прописи од таа 
област; 

- светлата се меѓусебно поврзани на пропишан на-
чин и дали функционираат исправно; 

- светлосниот сноп на собореното светло и светлос-
ниот сноп на големото светло дали е со соодветен ин-
тензитет и правилно утврден така да го осветлува патот 
на пропишан начин; 

- дали стаклото на фарот е неоштетено и сверното 
огледало е без механички оштетувања, корозија и до-
волно сјајно и 

- дали на возилото постојат светлосни уреди, чие 
поставување не е дозволено. 

Согласно одредбата од ставот 1 на овој член се по-
стапува и при преглед на светлосните уреди што не се 
задолжителни, доколку тие се вградени на возилото. 

 
Член 55 

При преглед на светлосно-сигналните уреди на во-
зилото особено се проверува дали: 

- уредите се поставени на пропишан начин; 
- видливоста,бројот, бојата, положбата, јачината и 

работата на уредите се во согласност со постојните 
прописи и дали функционираат исправно; 

- светлата можат да се вклучат на пропишан начин и  
- дали се прописно поврзани со другите светла. 
 

Член 56 
При преглед на светлото за осветлување на задната 

регистарска табличка на возилото се проверува дали 
светлоста правилно се простира на табличката и дали е 
тоа поврзано со другите светла на пропишан начин. 

 
Член 57 

Во случај кога на возилото е вградено жолто рота-
ционо светло или сино треперливо светло, се проверу-
ва дали истото е поставено на пропишано место, како и 
дали функционира и е видливо од сите страни. 

 
Член 58 

При преглед на катадиоптерот на возилото се про-
верува дали е со пропишан облик, боја, положба и го-
лемина на ефикасната рефлектирачка површина. 

 
Член 59 

При преглед на покажувачите на правецот на вози-
лото се проверува состојбата, положбата, бројот, бојата 
и функционирањето, како и дали бројот на трепкањата 
е во пропишаните граници. 

 
3.7. Преглед на контролните и сигналните уреди 

 
Член 60 

При преглед на контролните и сигналните уреди се 
проверува дали на возилото се вградени сите светлосни 
и звучни уреди кои се пропишани за пооделни видови 
возила: брзинометар со патомер, сигнализатор за кон-
трола на работата на покажувачот на правецот, контрол-
на сијаличка за долго светло, покажувач на расположли-
виот притисок на пневматскиот или хидрауличниот уред 
за сопирање и дали функционираат исправно. 

 
3.8. Преглед на уредите што овозможуваат нормал-

на видливост 
 

Член 61 
При преглед на уредите што овозможуваат нормал-

на видливост особено се проверува: 
- полето на видливост; 
- состојба на стаклото; 
- ретровизори; 
- бришачи; 
- прскачи за предното стакло; 
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- ветробранското стакло и другите застаклени повр-
шини на возилото се изработени од сигурносно стакло 
и дали добро се зацврстени во своите лежишта; 

- застаклените површини се доволно провидни, нео-
штетени и дали покажуваат значителни деформации на 
предметите што се гледаат преку нив; 

- возилото има брисачи, перачи и одмаглувачи на 
ветробранското стакло кои функционираат правилно и 

- на возилото постојат пропишани огледала на со-
одветни места кои се прицврстени на пропишан начин. 

 
3.9. Преглед на оските, тркалата, гуми, суспензија 

 
Член 62 

При преглед на оските, тркалата, гуми и суспензија 
особено се прегледуваат: 

- оски - дали ги има сите оски и дали истите се ис-
правни и неоштетени; 

- тркалата и гумите – дали на возилотo се наоѓаат 
сите предвидени тркала, дали истите се деформирани 
од удар или од други причини, на тркалата се вградени 
гуми со пропишани димензии, гумите на иста оска се 
од ист вид, носивост и димензии и дали истите се 
истрошени во поголема мера од дозволените вредности 
или се оштетени на друг начин 

- суспензија. 
 

3.10. Преглед на уредот за давање звучни сигнали 
 

Член 63 
При преглед на уредот за давање звучни сигнали 

особено се проверува дали: 
- возилото има уред за давање звучни сигнали и да-

ли тој функционира исправно; 
- дава звук со интензитет и дали се вградени други 

уреди што не се пропишани; 
- посебниот уред за давање звучни сигнали, ако е 

пропишан, дава звук со низа тонови со променлив ин-
тензитет и 

- командата за вклучување е поставена на пропиша-
но место. 

 
3.11. Преглед на уредот за движење на возилото  

назад 
 

Член 64 
На возилата кои мораат да имаат степен на пренос 

што овозможува движење на возилото назад се прове-
рува дали тој уред функционира исправно. 

 
3.12. Преглед на уредот за испуштање на согорени 

гасови 
 

Члан 65 
При прегледот на уредот за испитување на согоре-

ните гасови особено се проверува дали: 
- изводот на издувната цевка е поставена во пропи-

шаниот правец; 
- уредот како целина е во исправна состојба и  
- моторот, кога е оптоварен, произведува гасови по-

темни од пропишаната боја. 

Обоеноста на согорените гасови задолжително се 
утврдува со уредот за мерење на димноста (опаците-
тот) на издувните гасови за возилата со дизел мотори и 
уредот за мерење на волуменскиот процент на јаглерод 
моноксид кај бензинските мотори. 

 
3.13. Преглед на влечниот уред за спојување на 

влечно и приклучно возило 
 

Член 66 
При преглед на влечниот уред за спојување на влеч-

но и приклучно возило особено се проверува дали: 
- истиот е изведен и поставен на пропишан начин и 

дали е неоштетен и поправан и  
- оската на влечниот уред за спојување со помош на 

која се спрегнува возилото има осигурувач кој овозмо-
жува при нормална употреба раздвојување на спрегна-
тите возила. 

При прегледот особено треба да се внимава на слу-
чаите кога влечниот уред дополнително е вграден на 
возилото. 

 
3.14. Преглед на останатите уреди, делови и ознаки 

на возилата и нивната опрема 
 

Член 67 
При преглед на останатите уреди и делови во завис-

ност од видот на возилото односно приклучното вози-
ло на кое се врши технички преглед, особено се прове-
рува: 

- безбедносни појаси; 
- противпожарен апарат; 
- брави и алармни уреди; 
- предупредувачки триаголник; 
- кутија за прва помош, безбедност на деловите и 

функционалност; 
- закочувачи на управувачот (воланот); 
- звучен уред за предупредување; 
- уред за ограничување на брзината (каде што е воз-

можно); 
- возилото дали ги има сите уреди, делови и ознаки 

што се пропишани за тој вид возило; 
- дали на мотоциклот се поставени држачи на нозе 

на возачот и патникот и држач за патникот; 
- дали отворот на налевката за полнење на резерво-

арот со гориво се наоѓа на пропишано место и дали 
има затварач; 

- дали бравите на вратите се исправни; 
- дали акумулаторот е зацврстен на пропишан на-

чин; 
- автобусот и приклучното возило со кои се врши 

превоз на патници дали има уред за проветрување; 
- автобусот со повеќе од 25 седишта дали има пре-

кинувач на главното коло на електричната инсталација 
и дали тој се наоѓа на пропишаното место; 

- наслонот на предните седишта има пропишани 
осигурувачи; 

- дали во патничките возила има вградено приклу-
чоци за врзување на сигурносни појаси најмалку за пр-
виот ред на седиштата како и вградени сигурносни по-
јаси; 

- наслоните за глава во патнички и товарни возила 
се вградени седишта кои имаат сигурносни појаси; 
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- возилата имаат соодветен уред за одмрзнување и од-
маглување на ветробранот и уред за греење и проветрува-
ње на кабината за возачот и просторот за патниците; 

- браниците се во исправна состојба и се поставени 
на пропишан начин; 

- патничките возила иммат вградени уреди за обез-
бедување на возилата од неовластена употреба; 

- на моторно возило со вградени уреди за погон на 
збиен или течен гас, дали е извршено испитување и по-
правка на исправноста на вградувањето на тие уреди 
од овластена организација и дали резервоарот со гасот 
е поставен на пропишан начин; 

- дали е извршено баждарење (жигосување) на та-
хографот што се докажува со потврда и 

- тракторите имаат вградена безбедносна кабина на 
пропишан начин. 

При прегледот на останатите уреди и ознаки посеб-
но внимание треба да се обрнува на возила со кои се 
врши превоз на опасни материи. 

 
3.15. Дополнителен преглед за возилата од јавниот 

транспорт 
 

Член 68 
При технички преглед на возилата од јавниот 

транспорт се проверува: 
- излези за итни случаи, вклучително и чекани за 

кршење на стаклата, знаци кои го покажуваат излезот 
за итни случаи, 

- систем за затоплување, 
- систем за вентилација, 
- изведба на седиштата, 
- внатрешно осветлување. 
 

Член 69 
Доколку на техничкиот преглед се констатира дека 

возилото ги има сите пропишани уреди и истите се во 
исправна состојба, како и ако се исполнети другите 
пропишани услови за учество во сообраќајот на пат, се 
врши заверка на регистрациониот лист со потпис на 
двајцата контролори и датум на извршениот преглед. 

 
IV. НАЧИН И ПОСТАПКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА 

ПРЕГЛЕД НА ТЕХНИЧКА ИСПРАВНОСТ НА ВОЗИ-
ЛАТА СО КОЈ СЕ ВРШИ ПРЕВОЗ ВО СООБРАЌА-

ЈОТ НА ПАТИШТАТА 
 

Член 70 
Возилата со кои се врши превоз во сообраќајот на 

патиштата наменети за извршување функција што бара 
посебен распоред на каросеријата и на опремата соглас-
но закон, претставуваат возила за специјални намени. 

Возилата од ставот 1 на овој член претставуваат: 
1) „Моторни приколки за кампување“ се возила со 

специјална намена од категорија М конструирано така 
што вклучува простор за сместување, кој ја содржи 
следната опрема: 

- столови и маси, 
- сместување за спиење, кое може да се трансфор-

мира од столовите, 
- кујнски апарати и 
- простор за складирање. 

Оваа опрема е прицврстена за делот за престојува-
ње, но масата може да се проектира така што ќе биде 
лесно подвижна. 

2) „ Непробојни (блиндирани) возила“ се возила на-
менетаи за заштита на патници или стоки што се преве-
зуваат и се во согласност со барањата за оклопно обло-
жување на заштита од куршуми. 

3) „Амбулантни возила“ се моторни возила од кате-
горија М наменети за транспорт на болни и на повреде-
ни лица и имаат специјална опрема за таа намена. 

4) „Погребни возила“ моторни возила од категорија 
М наменети за транспорт на починати лица и имаат 
специјална опрема за таа намена. 

5) „Возила пристапни за инвалидска количка“ се 
возило од категорија М1 конструирани или трансфор-
мирани на специјален начин за да можат да се сместат 
едно или повеќе лица што седат во инвалидска количка 
кога патуваат по пат. 

6) „Караван приколки“ се приклучни возила со 
сопствено куќиште и постојана опрема што овозможу-
ва престој на лица. 

7) „Мобилни дигалки“ се возила со специјална на-
мена од категорија N3 кое не е опремено за превоз на 
стоки, а е опремено со дигалка, чијшто момент на кре-
вање е еднаков или поголем од 400 kNm. 

8) „Други возила за специјални намени“ се возилата 
дефинирани со ставот 2 на овој член, со исклучок на 
наведените во точките од 1 до 6. 

 
Член 71 

Начинот и постапката за извршување на преглед на 
возилата за превоз во сообраќајот, односно на возилата 
со специјални намени се врши согласно одредбите од 
овој правилник. 

 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 72 

Информатичкиот систем кој ќе овозможува приме-
на на едноставно програмско решение за автоматска 
обработка на податоци за техничките прегледи на вози-
лата утврден во членот 15 став 1 точка 26 на овој пра-
вилник, ќе се применува од денот на воспоставување 
на Регистарот за возила.   

 
Член 73 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престануваат да важат Правилникот за вршење на тех-
нички преглед на моторни и приклучни возила, тракто-
ри и земјоделски трактори („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.28/99) и Правилникот за критери-
умите во однос на просторните услови и опреммата и 
евиденциите што се водат во овластените правни лица 
за вршење на технички преглед на возилата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 48/08). 

 
Член 74 

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

 
   Бр.14.1-39132/1                              Министер 
8 јуни 2010 година                 за внатрешни работи, 

    Скопје                      м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

1474. 
Врз основа на член 45 став 4 од Законот за живот-

ната средина („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09 и 48/10), ми-
нистерот за животна средина и просторно планирање 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, ЦЕЛИТЕ, НАЧИНОТ 
НА ИЗРАБОТКА И ВИДОТ И ИЗВОРИТЕ НА ПОДА-
ТОЦИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ЗА ИЗРАБОТКА НА ИЗ-
ВЕШТАЈОТ КАКО И НАЧИНОТ НА ОЦЕНУВАЊЕ  

НА ИЗВЕШТАЈОТ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Предмет на уредување 

 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната, целите, начинот на изработка и видот и изворите 
на податоци кои се користат за изработка на Извешта-
јот како и начинот на оценување на Извештајот. 

 
Член 2 

Дефиниции 
 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. Извештај за состојбата со животната средина е 
извештај за состојбата и трендовите на животната сре-
дина, кои што се од суштинско значење за донесување 
на одлуки, обезбедување информации кои се користат 
при подготвување на планови, програми и стратегии, 
овозможува да се селектираат приоритети, ја интегрира 
политиката за заштита на животната средина во поли-
тиките на другите сектори во земјата и овозможува 
размена на информациите за животната средина со ре-
левантните меѓународни организации и меѓународните 
договори ратификувани од Република Македонија;  

2. Индикатор e инструмент за прикажување на со-
стојбата на животната средина, следење на промените 
на квалитетот на животната средина и на постигнува-
њето на целите на секторските политики или стратеги-
ите, врз основа на собрани податоци и презентирани на 
однапред дефинирана методологија, заради воспоста-
вување на врска помеѓу постојните податоци и целите 
на политиката за заштита на животната средина; 

3. Група на индикатори претставува збир на инди-
катори со коишто се опишуваат што е можно подетал-
но сите аспекти на состојбата на животната средина по 
медиуми и области, следење на промените на квалите-
тот на животната средина и на постигнувањето на це-
лите на секторските политики или стратегиите; 

4. Јавност е едно или повеќе физички и/или правни 
лица, граѓани и нивни организации, здруженија  и гру-
пи кои ги користат податоците од Извештајот за со-
стојбата со животната средина; 

5. Физичко лице е секој граѓанин или трговец пое-
динец кој согласно со Законот за трговските друштва е 
запишан во централниот регистар за вршење на соод-
ветна дејност кој ги користи податоците од Извештајот 
за состојбата со животната средина;  

6. ДПСИР рамка (движечки сили, притисоци, со-
стојба, импликации, реакции) претставува логички на-
чин на организирање, класификација и презентирање 
на податоците и информациите за животната средина 
за целите на известувањето: 

- движечки сили (Д) - основни движечки механизми 
кои предизвикуваат  негативни влијанија; 

- притисоци (П) - последици од влијанието на дви-
жечките механизми; 

- состојба (С) - моментална состојба на животната 
средина; 

- импликации (И) - последици од притисоците; 
- реакции (Р) - утврдување на целите, политиките и 

мерките за заштита на животната средина. 
 

Член 3 
Извештај  за состојбата на животната средина 
 
Извештајот за состојбата со животната средина (во 

понатамошниот текст: Извештајот) содржи мултидис-
циплинарни податоци и информации за условите и трен-
довите на животната средина, ги идентификува и ги ана-
лизира причините, врските и пречките во промените на  
животната средина, ги одразува потребите во поглед на 
изнаоѓање решенија за унапредување на квалитетот на 
животната средина и проблемите на заштитата, ги пре-
зентира резултатите што се од суштинско значење за до-
несување на одлуки во однос на животната средина, 
обезбедува информации кои се користат при подготву-
вањето на национални планови за заштита на животната 
средина, здравствено-еколошки планови и стратегии за 
одржлив развој, помага во процесот на интегрирање на 
политиката за заштита на животната средина во социјал-
ните и економските политики на земјата, помага да се 
селектираат најважните потреби и приоритети во проце-
сот на обезбедување и размена на информации  за жи-
вотната средина во земјата и помеѓу земјите. 

 
II. ФОРМА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СОСТОЈБАТА НА 

ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 

Член 4 
Форма на извештајот 

 
(1) Извештајот се публикува двојазично на маке-

донски и англиски јазик во:  
- печатено сеопфатно издание  во А4 формат; 
- печатен синтезен извештај во А5 формат; 
- електронска верзија на ЦД и  
- на веб страницата на министерството;  
(2)  Извештајот се печати со корица во боја, и сите 

карти и графици во боја со црно бел текст.  
(3)  Извештајот се подготвува во електронска фор-

ма со македонска поддршка, во фонт Times new roman, 
со големина 12 со употреба на табели, дијаграми, гра-
фици, цртежи и карти, придружени со објаснувања, 
анализа и толкување. 

(4) Сите табели и графици треба да бидат изработе-
ни во excel програм, а цртежите, дијаграми и картите 
со резолуција 300 “dpi” и “tif” или “jpg” формат. 

(5) Нумеричките податоци дадени во извештајот 
треба да бидат претставени со апсолутни вредности 
придружени со соодветни симболи и вредности. Прет-
ставените нумерички податоци треба да бидат според-
ливи со тековните максимално дозволени концентра-
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ции или вредности на здраствено хигиенските стандар-
ди, емисиони стандарди, класификациони стандарди, 
утврдени гранични вредности за критични оптоварува-
ња на елементите на животната средина и стандардите 
со кои се регулира рационалното користење на природ-
ните ресурси. 

(6) Извештајот претставува комбинација на текст и 
илустративен материјал за подобро разбирање на ин-
формациите и нејзино полесно користење. 

(7) Извештајот содржи карти на кои ќе бидат прика-
жани изворите на загадување, ширењето на загадува-
њето од посебните извори, контаминирани области и 
посебно заштитени природни области;   

(8) Во Извештајот се внесуваат дијаграми, на кои се 
прикажува односот во проценти, помеѓу дадени вред-
ности и графици придружени со соодветни толкувања. 
Презентирањето на информации во графичка форма е 
потребно во случаи кога определени параметри пока-
жуваат тренд во одреден временски период.  

 
III.СОДРЖИНА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СОСТОЈБАТА 

НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 

Член 5 
Содржина на Извештајот 

 
Содржината на Извештајот се состои од следните 

поглавја:  
1. Предговор; 
2. Вовед; 
3. Резиме; 
4. Oсновни податоци за Република Македонија; 
5. Одржлив развој; 
6. Планирање на просторот; 
7. Здравје и животна средина; 
8. Климатски промени и заштита на озонската обви-

вка; 
9. Влијанија врз животната средина;  
10. Медиуми на животната средина; 
11. Области на животната средина; 
12. Општи прашања за заштита на животната сре-

дина; 
13. Заклучок; 
14. Анекси; 
15. Кратенки; 
16. Референци  и 
17. Листа на изготвувачи.  

 
Член 6 
ВОВЕД 

 
Воведот содржи: 
- Причини за изработка на извештајот;  
- Состојба на претходниот Извештај и референтна 

година на Извештајот кој се подготвува; 
- Формат на извештајот; 
- Достапност и квалитет на податоците – состоба и 

перспектива; 
- Целите на индикаторски пристап и  
- Опфатени показатели во Извештајот.  
 

Член 7 
РЕЗИМЕ 

 
Резимето содржи краток опис на секое посебно пог-

лавје.  

Член 8 
OСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
Основните податоци за Република Македонија се 

состојат од податоци за:  
- Географска местоположба; 
- Структура на релјефот; 
- Климатски карактеристики; 
- Хидрографија  и 
- Демографски услови.  
 

Член 9 
ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 

 
Поглавјето за одржлив развој ги содржи следните 

аспекти: 
- Вовед;  
- Цели на политиката на одржливиот развој во Ре-

публика Македониjа и   
- Препораки. 
 

Член 10 
ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ 

 
Поглавјето за планирање на просторот ги содржи 

следните аспекти; 
1. Вовед;  
2. Состојба и трендови: 
- Демографски развој;  
- Намена на земјиштето; 
- Промени во намената на земјиштето и  
- Влијанија врз животната средина. 
3. Кратка оценка и можен развој: 
- Оценка на влијанијата врз животната средина;  
- Инструменти за планирање и контрола на нацио-

нално ниво и 
- Инструменти на меѓународно ниво. 
4. Препораки.  
 

Член 11 
ЗДРАВЈЕ И ЖИВОТНА СРЕДИНА 

 
Поглавјето за здравје и животна средина ги содржи 

следните аспекти:   
1. Вовед  
2. Состојба и трендови: 
- Притисоци од загадување на воздухот; 
- Притисоци од загадување на водите; 
- Притисоци од бучава; 
- Притисоци од опасни хемикалии; 
- Загадување на храната; 
- Заштита од радијација; 
- Ефекти од климатски промени и 
- Растенија, животни и живеалишта. 
3. Кратка оценка и можен развој и  
4. Препораки. 
 

Член 12 
КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ И ЗАШТИТА  

НА ОЗОНСКАТА ОБВИВКА 
 
Поглавјето за климатски промени и заштита на 

озонската обвивка ги содржи следните аспекти: 
1. Вовед;  
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2. Состојба и трендови:  
- Економски движечки сили; 
- Секторски трендови на емисии и 
- Трендови на температурата и на врнежите во Ре-

публика Македонија.  
3. Кратка оценка и можен развој: 
- Проекции за емсиите во Република Македонија;  
- Проекции за емисиите во ЕУ; 
- Проекции за емисиите во глобални рамки и 
- Глобални сценарија за климатски промени. 
4. Препораки: 
- Република Македонија; 
- Европска унија и 
- Потреба за акција на глобално ниво. 
 
ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 
Член 13 

Влијанија врз животната средина 
 

Поглавјето за влијанијата врз животната средина  е 
поделено на 14 дела и тоа:  

- Земјоделство; 
- Примена на пестициди и биоцидни производи; 
- Примена на генетски модифицирани организми; 
- Управување со шуми и ловство; 
- Управување со водни ресурси;  
- Туризам; 
- Енергетика; 
- Транспорт; 
- Индустрија; 
- Управување со отпад; 
- Контаминирани локалитетит; 
- Постапување со хемикалии и 
- Бучава. 

 
Член 14 

Земјоделство 
 

Делот за  земјоделство од член 13 на овој правил-
ник ги содржи следните аспекти: 

1. Вовед; 
2. Состојба и трендови:  
- Ѓубрива и рециклирање;  
- Сточарство; 
- Енергетски извори од земјоделското производс-

тво;  
- Национална програма за рурален развој; 
- Органско земјоделство; 
- Агро-еколошки индикатори и  
- Заштита на растенија. 
3. Кратка оценка и можен развој и 
4. Препораки. 
 

Член 15 
Примена на пестициди и биоцидни производи 
 
Делот за примена на пестициди и биоцидни произ-

води од член 13 на овој правилник ги содржи следните 
аспекти: 

1. Вовед; 
2. Состојба и трендови:  
-  Пестициди и 
-  Биоцидни производи. 
3. Кратка оценка и можен развој: 

- Мониторинг; 
- Отстранување од пазарот на активните супстан-

ции од пестицидите и биоцидните производи и 
- Потреба за оценување. 
4. Препораки. 

 
Член 16 

Генетски модифицирани организми 
 
Делот за генетски модифицирани организми од 

член 13 на овој правилник ги содржи следните аспекти: 
1. Вовед; 
2. Состојба и трендови:  
- Прописи за генетски инженеринг; 
- Намерно ослободување на ГМО; 
- Одобрение за пласирање на ГМО на пазарот;  
- Еколошки аспекти на ГМО и оценка на ризикот; 
- Мониторинг на ГМО и 
- Паралелно производство на земјоделски култури 

со и без примена на ГМО. 
3. Кратка оценка и можен развој и 
4. Препораки. 
 

Член 17 
Управување со шуми и ловство 

 
Делот за управување со шуми и ловство од член 13 

на овој правилник ги содржи следните аспекти: 
1. Вовед; 
2. Состојба и трендови:  
- Управување со шуми и 
- Ловство. 
3. Кратка оценка и можен развој: 
- Управување со шуми и 
- Управување со ловство и дивеч. 
4. Препораки: 
- Управување со шуми и 
- Управување со ловство и дивеч. 

 
Член 18 

Управување со водни ресурси 
 
Делот за управување со водни ресурси од член 13 

на овој правилник ги содржи следните аспекти: 
1. Вовед  
2. Состојба и трендови:  
- Управување со заштита од поплави; 
- Користење на водите за производство на хидро-

енергија; 
- Водоснабдување; 
- Отпадни води; 
- Рибарство и  
- Туризам. 
3. Кратка оценка и можен развој и 
4. Препораки. 
 

Член 19 
Туризам 

 
Делот за туризам од член 13 на овој правилник ги 

содржи следните аспекти: 
1. Вовед;  
2. Состојба и трендови;  
- Туристички промет;  
- Туристички обем и динамика на капацитети; 
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- Туристичка инфраструктура; 
- Посетеност на заштитените подрачја и 
- Местото на туризмот во економијата.  
3. Кратка оценка и можен развој и 
4. Препораки. 
 

Член 20 
Енергетика 

 
Делот за енергетика од член 13 на овој правилник 

ги содржи следните аспекти: 
1. Вовед:  
- Единствено оданочување на енергијата; 
- Користење на обновливи извори на енергија и  
- Ефикасно користење на енергијата.  
2. Состојба и трендови:  
- Енергенси во Република Македонија; 
- Снабдување и производство на електрична енер-

гија во Република Македонија;  
- Енергенси што се користат за системите за загре-

вање и ладење и 
- Обновлива енергија во Република Македонија.  
3. Кратка оценка и можен развој и  
4. Препораки. 
 

Член 21 
Транспорт 

 
Делот за транспорт од член 13  на овој правилник 

ги содржи следните аспекти: 
1. Вовед:  
- Одржливи транспортни системи;  
- Релевантни европски стратегии и прописи;  
- Изградба на инфраструктура;  
- Трендови во областа на транспортот; 
- Возен парк; 
- Горива и 
- Влијание на транспортот врз животната средина.  
2. Кратка оценка и можен развој: 
- Трендови и причини за истите и 
- Мерки и импликации од истите. 
3. Препораки.  
 

Член 22 
Индустрија 

 
Делот за индустрија од член 13 на овој правилник 

ги содржи следните аспекти: 
1. Вовед;  
2. Состојба и трендови:  
- Потрошувачка на ресурси и емисии;  
- Современи мерки и анализа на истите за избрани 

загадувачки материи и индустриски сектори;  
- Оценка на влијанијата врз животната состојба 

(ОВЖС) во индустријата;  
- Изјава за заштита на животната средина во соглас-

ност со Регулативата за шема за ревизија на управува-
њето со животната средина во индустријата; 

- Горење и согорување на отпадот во индустриски 
постројки; 

- Емисии на јаглерод двооксид од индустриски по-
стројки и подготовки за тргување со емисии и 

- Контрола на состојбата на сите медиуми на жи-
вотната средина во избрани региони.  

3. Кратка оценка и можен развој и 
4. Препораки. 

Член 23 
Управување со отпад 

 
Делот за управување со отпад од член 13 на овој 

правилник ги содржи следните аспекти: 
1. Вовед;  
2. Состојба и трендови:  
- Количество на создаден отпад;  
- Објекти за третман на отпад; 
- Влијание врз животната средина од третманот на 

отпадот; 
- Трендови во управувањето со отпадот - изработка 

за целосна примена на Уредбата за депонии; 
- Електронско управување со податоци за отпад и 
- Управување со отпадот во Република Македонија.  
3. Кратка оценка и можен развој и 
4. Препораки. 
 

Член 24 
Контаминирани локалитети 

 
Делот за контаминирани локалитети од член 13 на 

овој правилник ги содржи следните аспекти: 
1. Вовед;  
2. Состојба и трендови:  
- Евидентирање на локалитетите;  
- Истражувања, оценки и ревитализација;  
- Кратка оценка и можен развој; 
- Историски преглед на евидентирањето и ревита-

лизацијата на контаминираните локалитети и 
- Целни вредности.  
3. Препораки. 
 

Член 25 
Постапување со хемикалии 

 
Делот  за постапување со хемикалии од член 13 на 

овој правилник ги содржи следните аспекти: 
1. Вовед;  
2. Состојба и трендови:  
- Внес на хемикалии во животната средина;  
- Политика за хемикалии и 
- Алтернативи за тестирање на животни.  
3. Кратка оценка и можен развој: 
- Нова политика за хемикалии во ЕУ и во светот и  
- Мониторинг и инспекциски надзор. 
4. Препораки. 
 

Член 26 
Бучава 

 
Делот  за бучава од член 13 на овој правилник ги 

содржи следните аспекти: 
1. Вовед;  
2. Состојба и трендови:  
- Ефекти од бучавата;  
- Состојба со бучава во Република Македонија и  
- Причини за бучава.  
3. Кратка оценка и можен развој: 
- Законски прописи за контрола на бучавата;  
- Контрола и намалување на бучавата; 
- Развивање на свест за бучавата и 
- Мерки за избегнување на бучава. 
4. Препораки.  
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МЕДИУМИ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 

Член 27 
Квалитет на амбиентниот воздух 

 
Поглавјето за медиуми на животната средина се со-

стои од три дела и тоа: 
- амбиентниот воздух; 
- вода и 
- почва. 
 

Член 28 
Делот за амбиентниот воздух од член 26 на овој 

правилник ги содржи следните аспекти: 
1. Вовед;  
2. Состојба и трендови:  
- Респирабилни честички (PM), вкупно суспендира-

ни честички (TSP) и наноси од честички;  
- Азотни оксиди (NO и NOх); 
- Безметански испарливи органски соединенија;  
- Озон; 
- Сулфур двооксид (SO2);  
- Наноси од сулфурни и азотни соединенија; 
- Јаглерод моноксид (CO); 
- Бензол (CH); 
- Тешки метали и  
- Неразградливи органски загадувачки материи.  
3. Кратка оценка и можен развој и 
4. Препораки. 
 

Член 29 
Вода 

 
Делот  за вода од член 26 на овој правилник ги со-

држи следните аспекти: 
1. Вовед:  
- Површински води и  
- Подземни води.  
2. Состојба и трендови: 
- Површински води и  
- Подземни води. 
3. Кратка оценка и можен развој: 
- Површински води и  
- Подземни води.  
4. Препораки.  
 

Член 30 
Почва 

 
Делот за почва од член 26 на овој правилник ги со-

држи следните аспекти: 
1. Вовед;  
2. Состојба и трендови:  
- Правна рамка за заштита на почвата во Република 

Македонија;  
- Истражувања за почвата и информативен систем 

за почва во Република Македонија; 
- Состојба на почвата во Република Македонија - 

претставување преку избрани загадувачки материи и 
индикатори за почва; и  

- Активности во врска со постојните проблеми по-
врзани со почвата.  

3. Кратка оценка и можен развој и 
4. Препораки. 

ОБЛАСТИ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 

Член 31 
Области на животната средина 

 
Поглавјето за области на животната средина се со-

стои од пет дела и тоа: 
1. биолошка разновидност; 
2. заштита на природата; 
3. национални паркови;  
4. шуми; и 
5. состојба на културно наследство. 
 

Член 32 
Биолошка разновидност 

 
Делот за биолошка разновидност од член 30 на овој 

правилник, опфаќа: 
1. Вовед; 
2. Состојба и трендови:  
- Истражувања за биолошка разновидност; 
- Мониторинг на биолошката разновидност;  
- Загрозеност на биолошката разновидност;  
- Заштита и одржливо користење на биолошката 

разновидност и  
- Економска проценка на биолошката разновидност.  
3. Кратка оценка и можен развој и  
4. Препораки. 
 

Член 33 
Заштита на природата 

 
Делот за заштита на природата од член 30, на овој 

правилник опфаќа: 
1. Вовед;  
2. Состојба и трендови:  
- Општо;  
- Фауната и флората во Република Македонија; 
- Заштитени подрачја; 
- Натура;  
- Меѓународни конвенции и 
- Црвени листи.  
3. Кратка оценка и можен развој и 
4. Препораки.  
 

Член 34 
Национални паркови 

 
Делот за национални паркови од член 30 на овој 

правилник, опфаќа: 
1. Вовед;  
2. Национални паркови во Република Македонија; 
3. Состојба и трендови: 
-  прогласени Национални Паркови и 
-  Подрачја планирани за прогласување за НП. 
4. Кратка оценка и можен развој и 
5. Препораки.  
 

Член 35 
Шуми 

 
Делот за шуми од член 30 на овој правилник опфаќа: 
1. Вовед;  
2. Состојба и трендови:  
- Шумите - живеалиште за различни видови; 
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- Климата и шумите; 
- Изложеност на шумите на загадување на возду-

хот; 
- Влијанија врз шумите преку дивечот за лов и на-

пасување на стоката;  
- Влијанија врз шумите преку други биотски и аби-

отски фактори и 
- Состојба на шумите во Република Македонија.  
3. Кратка оценка и можен развој и  
4. Препораки.  
 

Член 36 
Состојба за културното наследство 

 
Делот за состојбата за културното наследство од 

член 30 на овој правилник опфаќа: 
1. Вовед;  
2. Состојба и трендови:  
- загубите на спомениците како последица од де-

структивните ефекти на природата и човековите актив-
ности; 

- нарушен интегритет на историскиот и културниот 
предел со бесправно градење, реконструкција со оште-
тување на архитектонски споменици и ограбување на 
археолошки локалитети и 

- податоци за преземените законски мерки. 
3. Кратка оценка и можен развој и 
4. Препораки. 
 

Член 37 
ОПШТИ ПРАШАЊА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА 

СРЕДИНА 
 
Поглавјето за општи прашања за заштита на живот-

ната средина опфаќа: 
1. Вовед; 
2. Меѓународна соработка:  
- меѓународни договори кои ги рафатификувала 

или им пристапила Република Македонија; 
- спроведувањето на билатералните договори и 
- меѓународни обврски за известување. 
3. Законодавство од областа на животната средина 

во Република Македонија: 
- важечка правни прописи и 
- правни прописи во подготовка. 
4. Учесници во заштитата на животната средина:  
- институции и 
- здруженија за заштита на животната средина. 
5. Образование и унапредување на свеста за живот-

ната средина;   
6. Истражувања и проекти во областа на животната 

средина; 
7. Спроведување на политиките за заштита на жи-

вотната средина: 
- национално ниво и 
- локално ниво. 
8.  Инспекциски надзор и  
9.  Вложувања во заштита на животната средина. 
 

Член 38 
ЗАКЛУЧОК 

 
(1) Извештајот содржи основни заклучоци, предви-

дувања и препораки.  

(2) Информации за постигнувањата и непостигнува-
њата во напорите за подобрување и заштитување на ква-
литетот на животната средина, кратка содржина за при-
чините, за пропустите и перспективите за надминување 
на проблемите во заштитата на животната средина.  

 
IV ЦЕЛИТЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СОСТОЈБАТА НА 

ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 

Член 39 
Цели на Извештајот 

 
Со Извештаjoт се обезбедува: 
- преглед на состојбите во животната средина; 
- следење на трендовите на промените во квалите-

тот на животната средина, за соодветно и навремено 
интервенирање и оценување на напредокот кон одрж-
ливоста на развојот; 

- основа за креирање на политика за заштита на жи-
вотната средина врз претходно идентификуваните еко-
лошки состојби и проблеми; 

- релевантни информации во процесот на донесува-
ње на одлуки во областа животна средина; 

- зголемување на свеста и информирање на јавноста 
и останатите релевантни чинители, како и пристап до 
релевантни податоци и информациите за животната 
средина и 

- исполнување на обврските кои произлегуваат ме-
ѓународни договори кои ги ратификувала или им при-
стапила Република Македонија. 

 
V. НАЧИНОТ НА ИЗРАБОТКА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 

СОСТОЈБАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 

Член 40 
Насоки за изработка на Извештајот 

 
При изработка на Извештајот, Координативното те-

ло се раководи од насоките за изработка дадени во Тех-
ничкиот извештај број 47, од септември 2000 година, 
изработен од Европската агенција за животна средина 
како и од сите негови редоследни измени.  

  
Член 41 

Употреба на ДПСИР рамка за изработка  
на извештајот 

 
(1) Изработката на Извештајот се заснова на избор 

и употреба на индикатори според моделот на ДПСИР 
рамката, која што дава точна претстава за процесите 
што се одвиваат и состојбата на објектите што се наб-
људуваат, нивните влијанија врз животната средина ка-
ко и Координативноста и преземените реакции за про-
цесите што се одвиваат. 

(2) Индикаторите во однос на ДПСИР рамката да се 
поделат во следниве групи:  

- Индикатори со кои се опишуваат движечките сили 
во животната средина; 

- Индикатори со кои се опишуваат притисоците врз 
животната средина;  

- Индикатори со кои се карактеризира состојбата на 
животната средина;  

- Индикатори со кои се опишуваат импликациите 
во животната средина;  
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- Индикатори со кои се опишуваат преземените ре-
акции и 

- Индикатори за безбедноста и ризиците во живот-
ната средина.  

 
Член 42 

Индикатори за изработка на извештајот 
 
(1) При изборот на индикаторите за изработка на 

Извештајот се користат усвоените Индикатори за жи-
вотна средина во Република Македонија и меѓународ-
но развиени групи на индикатори, преку кои јасно ќе 
биде преставена состојбата со животната средина.  

(2) Индикаторите се изработуваат и разгледуваат во 
однапред договорени временски серии од 10 години, а 
за индикаторите за кои не се располага со таа времен-
ска серија се земаат сите расположиви податоци, но не 
помалку од 5 години.  

 
Член 43 

Податоци за изработка на Извештајот 
 
Координативното тело од член 40 од овој Правил-

ник, доколку не може да ги обезбеди бараните подато-
ци од овој правилник, во Извештајот ги вклучува до-
стапните податоци и информации за животната среди-
на, а онаму каде што тие недостасуваат го констатира 
тоа и да ги утврди потребните чекори за нивно обезбе-
дување во иднина. 

 
Член 44 

Изработка на Извештајот 
 
За изработување на Извештајот потребно е да се из-

врши:  
- Идентификација и анализирање на трендовите и 

состојбата на животната средина и природните ресурси 
и културно наследство во периодот од изготвувањето 
на претходниот Извештај, прикажано преку споредува-
ње на односните податоци;  

- Идентификација на причините за промените;  
- Предвидување на промените во претстојниот пер-

иод на известување;  
- Оценка на ефективноста на политиката за заштита 

на животната средина и мерките што ќе се преземат за 
намалување на негативните влијанија на животната 
средина и 

- Квалитативни и квантитативни оценки на состој-
бата на животната средина  и природните ресурси, како 
на нив влијаат природните сили, економските и други-
те активности. 

 
VI. ВИДОТ И ИЗВОРИТЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА  
ИЗРАБОТКА НА ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБАТА  

НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 

Член 45 
Видот на податоци за изработка на Извештајот 
 
Потребните податоци за изработка на Извештајот 

се и достапните информациите од: 
- Мониторинг на медиумите и областите на живот-

ната средна и ресурсите во животната средина;  

- Заштита на природата и природните ресурси и 
контрола на користењето на природните ресурси;  

- Оценка на состојбата на животната средина;  
- Статистичките истражувања и информации; 
- Трошоци за заштита на животната средина и 
- Здравствен и епидемиолошки мониторинг и други 

функции поврзани со оценувањето на ефектите од со-
стојбата на животната средина врз здравјето на луѓето. 

 
Член 46 

Извори на податоци 
 
Главните извори на податоци за изработка на Изве-

штајот се:  
- Органите на државна управа, 
- Информации со кои располагаат органите и орга-

низациите, установите, научните и образовните инсти-
туции кои се финансирани од буџетот на РМ (агенции, 
јавни претпријатија, ЈЗО, универзитети, институти и 
слично);  

- Индустријата,  
- Единици на локална самоуправа;  
- Државен завод за статистика;  
- Податоци и информации со кои располагаат пое-

динечни експерти и волонтерски организации;  
- Податоци и информации од меѓународни инфор-

мативни центри;  
- Податоци и информации добиени од академски и 

научни институции и  
- Податоци и информации со кои располагаат прав-

ните лица. 
 

VII. НАЧИН НА ОЦЕНУВАЊЕ 
 

Член 47 
Оценување на Извештајот 

 
(1) По усвојувањето на Извештајот од Владата на 

Република Македонија, Координативното тело иници-
ра постапка за оценување на квалитетот на Извештајот.  

(2) Оценката од став (1) на овој член се заснова на 
мислењата на корисниците на Извештајот  и се темели 
на следниве основни аспекти:  

- Квалитет, комплетност и точност на презентира-
ниот материјал;  

- Изгледот и формата на публикацијата;  
- Леснотијата за користење; и 
- Колку придонесува користењето на материјалот 

од извештајот за да се дојде до одлуки важни за живот-
ната средина и да се креира политиката за животната 
средина.  

(3) Извештај се оценува на следниов начин:  
- Анкетирање на експертите во органите на држав-

ната управа и Владата на Република Македонија, за по-
лезноста на извештајот во нивната работа;  

- Испитување на јавното мислење;  
- Доставување на анкетни прашалници до сите цел-

ни корисници;  
- Коментари од експертите вклучени во подготвува-

њето на извештајот и 
- Покривање на содржината на Извештајот од меди-

умите. 
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(4) При спроведување на оценувањето на Извешта-
јот, се консултираат експерти, претставници на засег-
натите министерства, сектори во Владата и широката 
јавност, со давање насоки/препораки за подобрување 
на извештајот во иднина со цел  да се направи покори-
сен во процесот на донесување на одлуки во спроведу-
вање на политиките за животната средина.  

 
VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 48 

Престанок на важење 
 
Со влегување во  сила на овој правилник престану-

ва да важи Правилникот за содржината на Извештајот  
за состојбата на животната средина („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.35/06.) 

 
Член 49 

Завршна одредба 
 
Овoj правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
Бр. 07-2909/6 

2 јуни 2010 година                              Министер, 
    Скопје                         д-р Неџати Јакупи, с.р. 

__________ 
 
ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 
1475. 

И С П Р А В К А 
 
Во „Одлуката за утврдување на работните места на 

кои стажот на осигурување се смета со зголемено трае-
ње во ФЕНИ ИНДУСТРИ АД Кавадарци, во постапка 
на ревизија“ број 02-4359/1 од 10.06.2010 г., објавена 
во „Службен весник на РМ“  бр. 80 од 15 јуни 2010 г., 
утврдено е дека во тек на подготовката на истата е сто-
рена техничка грешка: 

1. Во членот 1 под редните броеви од 27 до 31 треба 
да стои: “12/14”, а под редниот број 40, наместо 12/14 
треба да стои “12/15”. 

                      Директор, 
                           Исни Јакупи, с.р. 

_____________ 
 
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 
1476. 

Врз основа на член 54 став 1 точка 7 и 8 и член 56 
став 1 точка 4 од Законот за здравственото осигурува-
ње („Службен весник  на Република Македонија“ бр. 
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 
6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија, на сед-
ницата оджана на ден 7.06.2010 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ 
ЦЕНИ НА УСЛУГИ ВО БОЛНИЧКАТА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА ЗА АКУТНИ СЛУЧАИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на 

услуги во болничката здравствена заштита за акутни 
случаи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 164/2008, 5/2009, 8/2009, 18/2009, 158/2009, 2/2010, 
9/2010 и 16/2010), во членот 2, во табелата се вршат 
следните измени и дополнувања: 

Кај редниот број 165, шифра на ДСГ F03Z - „Про-
цедура на срцева валвула со  пумпа за кардиопулмо-
нално премостување ,со инвазивно  испитување на ср-
цето“, во колоната  4 бројот „280.883“ се заменува со 
бројот „468.630“. 

Кај редниот број 166, шифра на ДСГ F04A - „Про-
цедура на срцева валвула со  пумпа за кардиопулмо-
нално премостување без инвазивно испитување на ср-
цето, со катастрофални КК“, во колоната  4 бројот 
„193.434“ се заменува со бројот „429.578“. 

Кај редниот број 167, шифра на ДСГ F04B - „ Про-
цедура на срцева валвула со  пумпа за кардиопулмо-
нално премостување без инвазивно испитување на ср-
цето, без катастрофални КК“, во колоната  4 бројот 
„165.534“ се заменува со бројот „369.000“. 

Кај редниот број 168, шифра на ДСГ F05A - „Коро-
нарен бајпас со инвазивно  испитување на срцето со ка-
тастрофални КК“, во колоната  4 бројот „184.359“ се 
заменува со бројот „351.165“. 

Кај редниот број 169, шифра на ДСГ F05B - „Коро-
нарен бајпас со инвазивно срцево испитување на срце-
то, без катастрофални КК“, во колоната  4 бројот 
„136.495“ се заменува со бројот „307.500“. 

Кај редниот број 170, шифра на ДСГ F06A - „Коро-
нарен бајпас без инвазивно срцево испитување на срце-
тосо катастрофални или тешки КК“, во колоната  4 
бројот „114.681“ се заменува со бројот „306.270“. 

Кај редниот број 171, шифра на ДСГ F06B - „Коро-
нарен бајпас без инвазивно срцево испитување без ка-
тастрофални или тешки КК“, во колоната  4 бројот 
„67.059“ се заменува со бројот „289.050“. 

Кај редниот број 172, шифра на ДСГ F07A - „Други 
кардиоторакални/васкуларни процедури со пумпа за 
кардиопулмонално премостување (CPB пумпа) со ката-
строфални КК“, во колоната 4 бројот „219.667“ се за-
менува со бројот „354.609“. 

Кај редниот број 173, шифра на ДСГ F07B - „Други 
кардиоторакални/васкуларни процедури со пумпа за 
кардиопулмонално премостување (CPB пумпа) без ка-
тастрофални КК“, во колоната  4 бројот „143.243“ се 
заменува со бројот „354.609“. 

Кај редниот број 174, шифра на ДСГ F08A - „Голе-
ми реконструктивни васкуларни процедури без пумпа 
за кардиопулмонално премостувањеe (CPB пумпа ) со 
катастрофални КК“, во колоната  4 бројот „163.403“ се 
заменува со бројот „304.425“. 

Кај редниот број 175, шифра на ДСГ F08B - „Голе-
ми реконструктивни васкуларни процедури без пумпа 
за кардиопулмонално премостување (CPB пумпа)без 
катастрофални КК“, во колоната  4 бројот „97.623“ се 
заменува со бројот „196.800“. 
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Кај редниот број 176, шифра на ДСГ F09A - „ Други 
реконструктивни васкуларни процедури без  пумпа за 
кардиопулмонално премостување  (CPB пумпа) со ка-
тастрофални КК“, во колоната  4 бројот „71.687“ се за-
менува со бројот „307.500“. 

Кај редниот број 177, шифра на ДСГ F09B - „Други 
реконструктивни васкуларни процедури без  пумпа за 
кардиопулмонално премостување  (CPB пумпа) без ка-
тастрофални КК“, во колоната  4 бројот „67.059“ се за-
менува со бројот „307.500“. 

Кај редниот број 181, шифра на ДСГ F12Z - „Имп-
лантација на срцев пејсмејкер“, во колоната  4 бројот 
„87.220“ се заменува со бројот „168.510“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се објави по добивањето на согласност од министе-
рот за здравство. 

 
     Бр. 02-7869/5                         Управен одбор 
7 јуни 2010 година              Заменик на претседателот, 

   Скопје                                  Беким Сали, с.р. 
___________ 

1477. 
Врз основа на член 54 став 1 точка 15, а во врска со 

член 54 став 1 точка 8 и член 63-а, 63-б и 63-в од Зако-
нот за здравственото осигурување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 25/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010), 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија, на седницата одржана на ден 
05.05.2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИН И МЕТОДОЛОГИЈА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИ НА ОРТОПЕДСКИ 

И ДРУГИ ПОМАГАЛА 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат начинот и методо-

логијата за утврдување на цени на ортопедските и дру-
ги помагала што како основни здравствени услуги за 
осигурените лица ги обезбедува и надоместува Фондот 
за здравствено осигурување на Македонија. 

 
Член 2 

Референтна цена на помагалото е максималниот из-
нос кој Фондот го обезбедува за одредено помагало. 

Референтната цена на помагалата се гарантира за 
сите осигурени лица. 

 
Член 3 

Референтната цена на помагалата се одредува со 
споредбена анализа на цените на помагалата во Репуб-
лика Македонија и во референтните земји утврдени со 
член 63-в од Законот за здравствено осигурување. 

 
Член 4 

Основни критериуми за утврдување на референтни 
цени на ортопедските и другите помагала се следните: 

- Pеферентната цена на истовидно ортопедско и 
друго помагало во референтните земји и 

- Pеферентната цена на истовидно ортопедско и 
друго помагало во Република Македонија. 

 
Член 5 

Извори на податоци за големопродажните цени на 
помагалата во референтните земји се последните обја-
вени цени до денот на пресметката на официјалната 
веб-страна на надлежните органи за утврдување на ре-
ферентни цени во: Република Словенија, Република 
Хрватска, Република Бугарија и Република Србија, ка-
ко и цените утврдени со Одлука за утврдување на ре-
ферентни цени на ортопедски и други помагала за кои 
осигурените лица можат да остварат право на товар на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
што ја донесува Управниот одбор на Фондот. 

 
Член 6 

Pеферентната цена на ортопедското и друго помага-
ло во референтните земји, се изразува во денарска про-
тиввредност по средниот курс на Народна банка на Ре-
публика Македонија на денот на пресметувањето. 

 
Член 7 

Споредбена цена на помагалото претставува најни-
ската референтна цена на истото помагало во рефе-
рентните земји. 

Ако во некоја од референтните земји нема рефе-
рентна цена за одредено помагало, споредбената цена 
се утврдува врз основа на референтните цени во земји-
те во кои таква цена има.  

Во случај кога има само една референтна цена на 
ортопедското и друго помагало истата се зема како 
споредбена. 

 
Член 8 

Pеферентната цена на помагалото се утврдува со 
споредба на просечната цена на истото помагало во ре-
ферентните земји утврдени со Законот за здравствено-
то осигурување и референтната цена на истовидно ор-
топедско и друго помагало во Република Македонија. 

Како референтна цена се утврдува пониската од 
овие две цени. 

 
Член 9 

Референтна цена за помагалото за кое по првпат се 
одредува pеферентна цена се добива со споредување на 
неговата пазарна цена во Република Македонија и про-
сечната цена за истото помагало во референтните земји.  

При тоа, како референтна цена  се утврдува пони-
ската од овие две цени. 

 
Член 10 

Цена на помагалото за кое не е можно да се опреде-
ли споредбена цена преку ниту еден од изворите на по-
датоци наведени во член 5 на овој правилник, се опре-
делува на основа на предлог-цена и медицинско - еко-
номскасрудија која треба да ја достави носителот на 
Решението за ставање на ортопедско помагало во про-
мет на територија на Република Македонија. 
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Член 11 
За утврдување на референтните цени на ортопед-

ските и други помагала директорот на Фондот формира 
постојана Комисија за утврдување на референтни цени. 

Комисијата се состои од 8 (осум) членови, лица 
вработени во Фондот од кои едниот е претседател. 

Комисијата е самостојна во својата работа и работи 
врз основа на овој правилник и другите позитивни за-
конски прописи. 

 
Член 12 

Комисијата за утврдување на референтни цени ис-
праќа до Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија писмен предлог за рефе-
рентни цени, со дадено oбразложение. 

Pеферентни цени ce предложуваат за одделно пома-
гало според списокот на ортопедски помагала што е 
составен дел на Правилникот за индикациите за оства-
рување на право на ортопедски и други помагала. 

Референтните цени на помагалата со oдлукa ги 
утврдува Управниот одбор на Фондот. 

 
Член 13 

Референтните цени се усогласуваат најмалку еднаш 
годишно. 

 
Член 14 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објави по добивањето на согласност од ми-
нистерот за здравство. 

 
    Бр. 02-6300/12                          Управен одбор 
5 мај 2010 година                  Претседател, 

 Скопје                           Елена Трпковска, с.р. 
__________ 

1478. 
Врз основа на член 20 став 4 и член 56 став 1 точка 

3 од Законот за здравственото осигурување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 
50/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија, на седницата одржана на 
7.06.2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И 
ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ  
НА ПРИВРЕМЕНА СПРЕЧЕНОСТ ЗА РАБОТА 
ПОРАДИ БОЛЕСТ И ПОВРЕДА ИЛИ ПОТРЕБА 
ЗА НЕГА НА БОЛЕН ЧЛЕН ОД ПОТЕСНОТО СЕ-
МЕЈСТВО И ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА  ПРИВРЕ-
МЕНАТА СПРЕЧЕНОСТ ЗА РАБОТА ВО ЗАВИС-
НОСТ ОД ВИДОТ НА БОЛЕСТА И ПОВРЕДАТА 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот, постапката и побли-
ските критериуми за утврдување на привремена спре-
ченост за работа поради болест и повреда или потреба 
за нега на болен член од потесното семејство и за вре-

метраењето на  привремената спреченост за работа во 
зависност од видот на болеста и повредата („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 30/2006, 22/2009, 
58/209, 140/2009 и 44/2010) во членот 11-а броевите 
„30.06.2010“ се заменуваат со броевите „30.09.2010“. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објави по добивање на согласност од мини-
стерот за здравство. 

 
     Бр. 02-7869/4                        Управен одбор 
7 јуни 2010 година              Заменик на претседателот, 

  Скопје                                  Беким Сали, с.р. 
___________                           

1479. 
Врз основа на член 9 став 2, член 17 став 1, член 24 

став 1, член 25 став 6, член 27 став 2, член 28 став 5 и 
член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото оси-
гурување („Службен весник на Република Македонија“ 
број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,  
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор 
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
на седницата одржана на 7.06.2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВА-
РУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за содржината и начинот на оства-
рувањето на правата и обврските од задолжителното 
здравствено осигурување („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 111/2000, 4/2001, 71/2001, 
23/2002, 55/2004, 30/2006, 26/2007, 59/2008, 64/2008, 1 
28/2008, 164/2008, 7/2009, 22/2009, 73/2009, 116/2009, 
139/2009, 140/2009, 9/2010,1 3/2010 и 44/2010), во чле-
нот 87 став 1 броевите „1, 2, 3 и 4“ се заменуваат со 
броевите „1, 2 и 3“.  

                                                                  
Член 2 

Во членот 88 ставот 2 се брише.  
Ставот 3 станува став 2. 
 

Член 3 
 Членот 93 се менува и гласи: 
„Пресметката и исплатата на надоместокот на плата 

се врши врз основа на: 
1. извештај за привремена спреченост за работа из-

даден од избраниот лекар (образец ИСР ); 
2. потврда за висината на исплатената нето плата на 

осигуреникот (образец НП-1).“ 
Обрасците од став 1, точките 1 и 2 се составен дел 

на овој правилник. 
Образецот НП -1 потврда за исплатена нето плата 

на осигуреникот се менува и гласи 
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Член 6 
Во Правилникот за изменување и дополнување на 

Правилникот за содржината и начинот на остварувањето 
на правата и обврските од задолжителното здравствено 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 44/2010), во членот 5 броевите „30.06.2010“ го-
дина се заменуваат со броевите „31.12.2010“.  

                                                              
Член 7 

Алинеите 1 и 6 од  образецот на барањето бр. 2 од 
член 4 на овој  правилник и алинеите  1 и 6 од образе-
цот на барањето бр. 3 од член 5 на овој  правилник (Ко-
пија од М1/М2-пријава и договор за работа во копија, 
ако од пријавата М1/М2 не може да се утврди видот на 
работниот однос- работен однос на неодредено или 
одредено време, а за управител решение од Централен 
регистар и платни списоци - исплатни листи на увид, 
со копија од декларацијата од УЈП и извод за исплате-
на плата), ќе се применуваат до 31.12.2010  година.  

 
Член 8 

Овој правилник влегува во сила со денот  на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објави по добивање на согласност од мини-
стерот за здравство. 

 
     Бр. 02-7869/6                        Управен одбор 
7 јуни 2010 година              Заменик на претседателот, 

  Скопје                                  Беким Сали, с.р. 
___________                           

 
ОСНОВЕН СУД – БЕРОВО 

1480. 
Врз основа на член 29 став 3 од Судскиот деловник 

(„Службен весник на РМ“ бр.71/07), Претседателот на 
Основен суд - Берово на ден 11.06.2010 година го доне-
се следното 

 
Р  Е Ш  Е  Н  И  Е 

 
Со ова решение се именуваат постојаните вештаци 

при Основен суд-Берово, од листата на пријавените ве-
штаци по јавниот повик Су.бр. 0301-139/10 од 13.04.2010 
година, за областа од која ќе вршат вештачење. 

За постојани вештаци-правни лица се именуваат: 
1. Друштво за вештачење, инжинеринг, графика и 

услуги “ЕКСИНГ“ од Скопје, ул. “Јане Сандански“ бр. 
69/2-Скопје од следните области: сообраќајна струка, 
економска струка, психологија, медицина (ортопедија 
и трауматологија, максилофацијална хирургија, хирур-
гија, интерна медицина, невропсихијатрија, општа ме-
дицина), текстилна струка, машинска струка, електро-
техничка струка, градежништво, архитектура, геодези-
ја, информатика, земјоделска струка, сточарска стру-
ка,екологија, графолошки вештачења и вештачења од 
други области. 

2. Трговско друштво за геодетски работи “ГЕОМА-
ТО“ - Берово, ул.“Партизанска“ бр. 4 - Берово од обла-
ста на геодезијата.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Друштво за геодетски услуги, градежништво, 
проектирање, прозиводство и трговија “ГЕО-АСТОРО“ 
- Берово, ул.“Димитар Влахов“ бр.3 Берово од областа 
на геодезијата.  

4. За постојани вештаци од областа на економските 
науки се именуваат: 

- Дипл.економист Весна Пехчевска со стан на 
ул.Паруца бр.6/2-16 во Берово, 

- Дипл.економист Султана Димовска, со стан на 
ул.“Кочо Рацин“ бр.6 во Берово, 

- Дипл.економист Фима Биљарска со стан на 
ул.“Кеј ЈНА“ бр.2а/11 во Берово, 

- Дипл.економист Љубомир Биљарски со стан на 
ул.“Кеј ЈНА“ бр.2А/11 во Берово, 

- Дипл.економист Драган Коколански, со стан на 
ул.Партизанска бр.12-2/1 во Берово, 

4. За постојани вештаци од областа на медицината 
се именуваат: 

- д-р Михаил Иванов од Кочани, невропихијатар, 
- д-р Владо Шахпаски ул.Моша Пијаде бр.52, Беро-

во-стоматолог, 
- д-рМилка Суџуковиќ,ул.Моша Пијаде бр.44 во Бе-

рово,-општа медицина, 
- д-р Татјана Здравковска,Берово,-општа медицина, 
- д-р Ванчо Ременски, Берово,-општа медицина. 
 5.4. За постојани вештаци од областа на шумарс-

твото се именуваат: 
- дипл.шумарски инжинер Владо Стоиловски, ул. 

Пионерска бр.5 - Берово, 
- дипл.шумарски инжинер Марјан Џамбаски  Беро-

во, 
- дипл.шумарски инжинер Љупчо Стаменковски од 

Берово 
5. За постојани вештаци од областа на земјоделие  и 

сточарство се именуваат: 
- дипл.инж.за преработка на анимални производи  

Влатко Ајтовски, ул.Кочо Рацин бр.4-Берово, 
6. За постојани вештаци од областа на собраќајот се 

именуваат: 
- дипл.инж.за сообраќај и транспорт Венко Бошна-

ковски ул.Маршал Тито бр.191-Берово 
- дипл.сообраќаен инженер Дејан Карбински од 

Пехчево, 
- дипл.машински инжинер Митко Бубевски од Бе-

рово. 
7. За постојани вештаци од областа на  градежниш-

тво и архитектурата се именуваат: 
- дипл.арх.инж Кирил Габерски од Берово, 
- дипл.арх.инж Коста Бугариновски од Берово. 
Ова решение влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на РМ“. 
 

11 јуни 2010 година                 Основен суд-Берово 
                                      Претседател, 
                            Голубинка Козовска, с.р. 
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