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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

МАКЕДОНИЈА

2166.
Врз основа на член 84, став 1, алинеа 9 од Уставот
на Република Северна Македонија („Службен весник

2167.
Врз основа на член 19 од Законот за технолошки

на Република Македонија“ бр.52/1991, 1/1992, 31/1998,

индустриски развојни зони („Службен весник на Ре-

91/2001, 84/2003, 107/2005, 3/2009, 49/2011, 6/2019) сог-

публика

ласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и бр. 99/16),
Претседателот на Република Северна Македонија до-

Македонија“

бр.14/2007,

103/2008,

130/2008, 139/2009, 156/2010, 127/2012, 41/2014,
72/2015, 129/2015, 173/2015, 192/2015, 217/2015,
30/2016 и 83/2018) Владата на Република Северна

несе

Македонија на седницата одржана на 19 јуни 2020
ОДЛУКА

година, донесе

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА
РЕШЕНИЕ

I
Извршувањето на изречената казна затвор му се за-

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА

мени со условна осуда за време од 5 години на осудено-

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХ-

то лице:

НОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

1. ДАВИД ЗОРАН ЧАЧЕВСКИ од Скопје, во траење од 1 година.

1. Марко Морхард се разрешува од должноста член
на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки ин-

II
Делумно се ослободуваат од понатамошно извршување на казната затвор осудените лица:
1. САША БОРА САВИЌ од Скопје, во траење од 2
месеци.

дустриски развојни зони, предложен од корисниците
на технолошките индустриски развојни зони.
2. За член на Управниот одбор на Дирекцијата за
технолошки индустриски развојни зони, предложен од

2. САЛИ РАМАДАН МЕМЕДОВСКИ од Скопје, во
траење од 4 месеци.

корисниците на технолошките индустриски развојни зони се именува Тања Соколеска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

III
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република

вање а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

Северна Македонија“.

Бр. 08-762/1

Претседател на Република

24 јуни 2020 година

Северна Македонија,

Скопје

Стево Пендаровски, с.р.

Бр. 20-2132/3

Претседател на Владата

19 јуни 2020 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Оливер Спасовски, с.р.

25 јуни 2020
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2168.

ПРAВИЛНИК

Врз основа на член 183 од Законот за социјалната

ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКА

заштита („Службен весник на Република Северна Маке-

ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧКАТА ИСПРАВНОСТ

донија“ бр.104/2019, 146/2019 и 275/2019) и член 36

НА ВОЗИЛАТА

став 6 од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2000, 12,2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015

Член 1
Со овој правилник се пропишува висината на трошоците во постапка за проверка на техничката исправност на возилата.

и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр. 98/2019) Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 19 јуни 2020
година, донесе

Член 2
Висината на реалните трошоци за водење на постапките од член 1 на овој правилник е определена врз основа на калкулативни параметри за вршење на услуги-

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВИНИЦА
1. Биљана Ѓоргиева се разрешува од должноста

те во постапката за проверка на техничката исправност
на возилата.
Основата за утврдување на калкулативните параметри за формирање на цената на услугата во постапките
за проверка на техничката исправност на возилата се
потребното време за извршување на работите на техничкиот преглед на возилата од оддлени категории, ка-

член на Управниот одбор на ЈУ Центар за социјална ра-

ко и вредноста на часот за извршување на работите,

бота Виница – стручен работник од центарот за социјал-

потребни трошоци за калибрација и верификација на

на работа на нејзино барање.

уредите и опремата, пропишаниот кадар, просторните

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

услови и потребната опрема за нормално функционира-

вање а ќе се објави во „Службен весник на Република

ње на овластените правни лица за вршење на технички

Северна Македонија“.

преглед на возила, како и трошоци за изготвување на
барање за регистрација на возила.

Бр. 20-5127/2

Претседател на Владата

19 јуни 2020 година

на Република Северна Македонија,

Скопје

Оливер Спасовски, с.р.

Член 3
Висината на трошоците во постапката за проверка
на техничката исправност на возилата по категории е
дадена во Прилог, кој е составен дел на овој правил-

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ

ник.

РАБОТИ
2169.
Врз основа на член 48 став (1) алинеја 6 од Законот
за возила („Службен весник на Република Македонија“

Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавување во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

бр. 140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15,
192/15, 39/16 и „Службен весник на Република Северна
Македонија бр. 161/19), министерот за внатрешни работи донесе

Бр. 13.1.1-50743/1

Министер

22 јуни 2020 година

за внатрешни работи,

Скопје

Наќе Чулев, с.р.
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2170.

ца за сообраќајни работи) за преземање на потребните

Врз основа на член 67 став (1) алинеи 3 и 4 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14,
154/15, 192/15, 39/16 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 161/19), министерот за внат-

активности за утврдување дали правното лице ги исполнува пропишаните услови.
За преземените активности од ставот 1 на овој член,
се составува записник.
Надлежната организациска единица за сообраќајни
работи, записникот од ставот 2 на овој член и нејзино-

решни работи донесе

то стручно мислење ги доставува до надлежната оргаПРАВИЛНИК

низациска единица за граѓански работи.

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОНЕСУВА-

Надлежната организациска единица за граѓански ра-

ЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОВЛАС-

боти изготвува предлог за донесување решение за ов-

ТУВАЊЕ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ ЗА ТЕХНИЧКИ

ластување за технички преглед и го доставува до ми-

ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА И ЗА КАТЕГОРИИ НА ВО-

нистерот за внатрешни работи (во натамошниот текст:

ЗИЛА ЗА КОИ СЕ ИЗДАВА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА

министерот).

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот и поста-

Решението за овластување за технички преглед се
донесува најдоцна 15 дена од денот на доставувањето
на предлогот од ставот 4 на овој член.

пката за донесување и одземање на решението за овластување на правното лице за технички преглед на возила и категории на возила за кои се издава овластувања
за технички преглед на возила.
Член 2
За добивање овластување на правното лице за технички преглед на возила (во натамошниот текст: овластување за технички преглед) се поднесува писмено барање за овластување за технички преглед.
Барањето од ставот 1 на овој член, го поднесува
правното лице кое ги исполнува условите утврдени со
Законот за возила и прописите донесени врз основа на

Член 4
Решението за овластување за технички преглед на
возила се донесува за најмалку една од следните категории на возила:
- возила од категорија М, односно од категориите
M1, M2, M3;
- возила од категорија N, односно од категориите
N1, N2, N3;
- возила од категорија O, односно од категориите
O1, O2, O3, O4;
- возила од категорија L, односно од категориите
L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6 и L7E;
- возила од категорија T, односно од категориите

овој закон.
Барањето за овластување за технички преглед се
поднесува до надлежната организациска единица за граѓански работи во Министерството за внатрешни работи
(во натамошниот текст: надлежна организациска единица за граѓански работи).

T1, T2, T3, T4;
- возила од категорија R, односно од категориите
R1, R2, R3 и R4;
- возила од категорија S, односно од категориите
S1 и S2 и
- возила од категорија ММ.

Член 3
По приемот на барањето од членот 2 од овој правилник, надлежната организациска единица за граѓански

Член 5
Во случај кога надлежната организациска единица

работи истото го доставува до надлежната организа-

за сообраќајни работи, утврди дека правното лице за

циската единица за сообраќајни работи во Бирото за јав-

технички преглед на возила престанало да ги исполну-

на безбедност во Министерството за внатрешни работи

ва условите за вршење на работите утврдени со Зако-

(во натамошниот текст: надлежна организациска едини-

нот за возила и прописите донесени врз основа на за-
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кон, како и кога при вршење на инспекциски надзор ќе
утврди дека правното лице своите работи не ги извршува во согласност со закон и прописите донесени врз основа на овој закон, составува записник за утврдена фактичка состојба.
Надлежната организациска единица за сообраќајни
работи, записникот од ставот 1 на овој член и соодвет-

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
2171.
Врз основа на член 7 став (7), член 8 став (6) и член
9 став (3) од Законот за неевидентирани лица во матичната книга на родените („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20), министерот за правда донесе

но стручно мислење ги доставува до надлежната организациска единица за граѓански работи.
Во случаите од ставот 1 на овој член, надлежната
организациска единица за граѓански работи изготвува
предлог за донесување на решение за одземање на овластување за технички преглед, кој го доставува до министерот.
Решение за одземање на овластувањето за технички
преглед се донесува најдоцна 15 дена од денот на доставување на предлогот од ставот 3 на овој член.
Член 6
Правното лице за технички преглед писмено го известува Министерството за внатрешни работи, најдоцна 15 дена од денот настанување на определени промени во однос на опремата, уредите, просторот, стручниот кадар и исполнетост на други услови утврдени со закон и прописите донесени врз основа на закон, кои е
потребно да ги исполнува.
Член 7
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за начинот и постапката за донесување и одземање на решението за овластување на правното лице за технички преглед на возила и за групи на категории на возила за кои се издава
овластување за технички преглед на возила („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 82/09).

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА
УПИС ВО ПОСЕБНАТА МАТИЧНА КНИГА НА
РОДЕНИТЕ, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ПОСЕБНА МАТИЧНА
КНИГА НА РОДЕНИТЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВОДОТ ОД ПОСЕБНАТА МАТИЧНА
КНИГА НА РОДЕНИТЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВОДОТ ОД ПОСЕБНАТА МАТИЧНА
КНИГА НА УМРЕНИТЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОД
ОД ПОСЕБНАТА МАТИЧНА КНИГА НА УМРЕНИТЕ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОД ОД ПОСЕБНАТА МАТИЧНА КНИГА НА УМРЕНИТЕ
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на барањето за упис во посебната матична книга на родените,
формата, содржината и начинот на водење на посебна
матична книга на родените, формата и содржината на
изводот од посебната матична книга на родените, формата и содржината на изводот од посебната матична
книга на умрените, формата и содржината на барањето
за издавање на извод од посебната матична книга на умрените и начинот на издавање на извод од посебната
матична книга на умрените („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.134/20), Прилозите бр. 1А, бр.1-Б и бр. 2 се заменуваат со нови Прилози бр. 1А, бр. 1-Б и бр. 2, кои се составен дел на овој правилник.

Член 8
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 13.1.1-50746/1

Министер

22 јуни 2020 година

за внатрешни работи,

Скопје

Наќе Чулев, с.р.

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01-1765/1
22 јуни 2020 година
Скопје

Министер за правда,
д - р Рената Дескоска, с.р.

25 јуни 2020
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2172.

лика Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, Република Црна Гора, Кралството
Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата на

Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 на Уставот

Обединетите нации за привремена администрација на

на Република Северна Македонија, член 42 од Законот

Косово за основање на Европска заедничка воздухоп-

за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/06, 35/08,

ловна област ратификувана со Законот за ратификација

150/10, 83/18 и 198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.

на Мултилатералната спогодба („Службен весник на Ре-

96/19) и член 36 став 1 алинеја 4 в.в.со член 53 од Зако-

публика Македонија“ бр. 27/07, 98/09 и „Службен вес-

нот за Судскиот совет на Република Северна Македони-

ник на Република Северна Македонија“ бр. 259/19) ди-

ја („Службен весник на РСМ“ бр. 102/19), Судскиот со-

ректорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство до-

вет на Република Северна Македонија на седницата од-

несе

ржана на ден 22.6.2020 година, ја донесе следната
ПРАВИЛНИК
ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН

ВИЛНИКОТ ЗА ПРАВИЛАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ

СУД ДЕЛЧЕВО

НА ЛИСТАТА НА ПРЕВОЗНИЦИ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ
НА ОПЕРАТИВНА ЗАБРАНА

За судии поротници на Основен суд Делчево се избрани:

Член 1

1. Илија Мишев од Делчево,

Во Правилникот за правилата за утврдување на лис-

2. Менсур Арифи од Делчево,

тата на превозници кои се предмет на оперативна забра-

3. Јасмина Трајановска од Делчево,

на ("Службен весник на Република Македонија" бр.

4. Катерина Петровска од Делчево,

2/19 и „Службен весник на Република Северна Македо-

5. Зоран Бегов од Делчево,

нија” бр. 113/19), во членот 2 став (1) по зборовите:

6. Даниела Митевска од Македонска Каменица,
7. Николче Трајановски од Делчево и
8. Дејан Постоловски од Македонска Каменица.
Оваа одлука влегува во сила од 22.6.2020 година.
Бр. 02-812/5

Судски совет на Република

23 јуни 2020 година

Северна Македонија

Скопје

Претседател,

“Директивата 2004/36/EЗ“ се додаваат зборовите: “изменета со Регулативата (ЕЗ) бр. 2018/1139“, а бројот:
“2018/871“ се заменува со бројот: “2018/1866“.
Член 2
Во членот 3 во ставовите (1) и (2) бројот:
“2018/871“ се заменува со бројот: “2018/1866“.

Киро Здравев, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО

Член 3
Прилогот 4 се заменува со нов Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.

ВОЗДУХОПЛОВСТВО
2173.
Врз основа на член 38 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“
бр.14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12,

Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 220/19), а
во врска со член 3 од Мултилатералната спогодба меѓу
Европската заедница и нејзините земји членки, Репуб-

Бр. 10-582/2
22 јуни 2020 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за цивилно воздухопловство,
д-р Томислав Тунтев, с.р.
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