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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1681. 

Врз основа на член 18 од Законот за основање на Агенција за енергетика на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2005 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 11.3.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ HA ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
HA РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА 

 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Извештајот за работа на Агенцијата за енергетика на Република 

Македонија за 2013 година бр.02-86/3 донесена од Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 31.1.2014 година. 

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

 
Бр. 42-2040/1                                                                                                                Заменик на претседателот 

11 март 2014 година                                                                                                                на Владата на Република 
Скопје                                                                                                                Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
1682. 

Врз основа на член 417 алинеја 2 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 54/07, 86/08, 98/08, 64/09, 161/09, 36/11, 51/11, 114/12 и 27/14), министерот за 
внатрешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ВО-
ЗАЧКАТA ДОЗВОЛА, НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И ЗАМЕНУВАЊЕ И ЗА НАЧИНОТ 
НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ИЗДАДЕНИ ВОЗАЧКИ ДОЗВОЛИ ВО МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за формата и содржината на образецот на возачкатa дозвола, начинот на нејзиното изда-

вање и заменување и за начинот на водење на евиденцијата за издадени возачки дозволи во Министерството 
за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија” бр. 116/07,  161/07, 73/10 и 13/14) обрас-
ците бр. 2 и 2-а се заменуваат со нови обрасци бр. 2 и 2-а кои се дадени во прилог и се составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 12.1-20413/1                                                                                         Министер 

12 март  2014 година                                                                                          за внатрешни работи, 
Скопје м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

1683. 

О Б Ј А В А 

 

Договорот меѓу Република Македонија и Република Хрватска за евроатлантско партнерство, склучен во 

Охрид, на 31 мај 2013 година, ратификуван од Собранието на Република Македонија со Закон за ратификаци-

ја на договорот („Службен весник на РМ“ бр. 165/2013) е влезен во сила на 12 март 2014 година. 

 

13 март 2014 година                                            Министер, 

        Скопје                                                   Никола Попоски, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1684. 

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република 

Македонија” бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13 и 164/13), министерот за земјоделство, шумар-

ство и водостопанство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКOT ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 

ПРИЈАВАТА ЗА ДОГОВОРЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ТУТУН 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на образецот на пријавата за договореното производство на 

тутун („Службен весник на Република Македонија” бр.170/11) Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е сос-

тавен дел на овој правилник. 

 

Член 2 

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

ка Македонија”. 

 

Бр.08-2766/2                                                                                                        Министер за земјоделство, 

13 март 2014 година шумарство и водостопанство, 

Скопје                                                                                                       Љупчо Димовски, с.р. 
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1685. 

Врз основа на член 30 став 2 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република 

Македонија” („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13 и 

164/13), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКOT ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО, ДОСТАВУВАЊЕТО НА ЕВИ-

ДЕНЦИЈАТА И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ОТКУПЕНИТЕ 

И ОБРАБОТЕНИТЕ КОЛИЧИНИ НА ТУТУН 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на водењето, доставувањето на евиденцијата и формата и содржината на обра-

зецот на евиденцијата за откупените и обработените количини на тутун („Службен весник на Република Маке-

донија” бр.165/11 и 11/12) Прилозите 1 и 2 се заменуваат со нови Прилози 1 и 2, кои се составен дел на овој 

правилник.  

 

Член 2 

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

ка Македонија”. 

 

Бр.08-2767/2                                                                                                      Министер за земјоделство, 

13 март 2014 година шумарство и водостопанство, 

Скопје                                                                                                   Љупчо Димовски, с.р. 
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1686. 
Врз основа на член 31 став (9) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Републи-

ка Македонија“  бр.49/10, 53/11, 126/12 и 15/13, 69/13 и 106/13), министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКOT ЗА ВИДОТ НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ КОЛИЧИ-
НИ ЗА ОТКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ И ЗА РЕАЛИЗИРАН ОТКУП ЗА ПРЕТХОДНАТА  

ГОДИНА, НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ, ФОРМАТА И ОБРАЗЕЦОТ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за видот на податоците за планираните количини за откуп на земјоделски производи и за 

реализиран откуп за претходната година, начинот на доставување, формата и образецот за доставување 
(„Службен весник на Република Македонија“  бр. 102/10 и 40/13) Прилозите 1, 2 и 3 се заменуваат со нови 
Прилози 1, 2 и 3 кои се составен дел на овој правилник.  

 
Член 2 

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

 
Бр.08-2768/1                                                                                                                    Министер за земјоделство, 

13 март 2014 година шумарство и водостопанство, 
Скопје                                                                                                                 Љупчо Димовски, с.р. 
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__________________ 
1687. 

Врз основа на член 22 став (5) од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13 и 164/13), министерот за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ПОД-
НЕСУВАЊЕ  БАРАЊЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ОТКУПУВАЧИ НА ТУТУН 

 
Член 1 

Во Правилникот за содржината и формата на образецот за поднесување барање за запишување во региста-
рот на откупувачи на тутун („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/07) Образецот (БРОТ) се заме-
нува со нов образец (БРОТ), кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 2 

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

 
Бр.08-2769/2                                                                                                    Министер за земјоделство, 

13 март 2014 година        шумарство и водостопанство, 
Скопје                                                                                                   Љупчо Димовски, с.р. 
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1688. 
 

Врз основа на член 33 став (4) и член 36 став (5) од  Законот за земјоделство и рурален развој („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12 и 15/13, 69/13 и 106/13), министерот за земјоделство, 

шумарство и водостопанство, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА УПИС ВО РЕГИСТА-

РОТ НА ОТКУПУВАЧИ И РЕГИСТАРОТ НА УВОЗНИЦИ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ  

ПРОИЗВОДИ И ПОТРЕБНАТА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Член 1 

Во Правилникот за образецот на барањето за упис во Регистарот на откупувачи и Регистарот на увозници 

на одделни земјоделски производи и потребната придружна документација („Службен весник на Република 

Македонија” бр.102/10, 144/10, 156/11, 40/13 и 138/13) Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен дел 

на овој правилник. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Републи-

ка Македонија”. 

 

Бр.08-2770/2                                                                                                    Министер за земјоделство, 

13 март 2014 година  шумарство и водостопанство, 

Скопје                                                                                                   Љупчо Димовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 
НАУКА 

1689. 

Врз основа на член 11 став 3 од Законот за ученич-

ки стандард (“Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13 и 41/14), 

министерот за образование и наука донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НОРМАТИВИТЕ И СТАН-

ДАРДИТЕ ЗА БРОЈОТ НА УЧЕНИЦИТЕ, КАКО И 

НОРМАТИВИТЕ ЗА ОПРЕМА, ПРОСТОР И СО-

ОДВЕТЕН ВОСПИТЕН КАДАР ВО УЧЕНИЧКИТЕ  

ДОМОВИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат нормативите и 

стандардите за бројот на учениците, како и нормативи-

те за опремата, просторот и соодветниот воспитен ка-

дар во ученичките домови (во натамошниот текст: до-

мот). 

 

I. НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА БРОЈ НА  

УЧЕНИЦИ ВО УЧЕНИЧКИТЕ ДОМОВИ 

 

Член 2 

Воспитно-образовната дејност во домот се органи-

зира и изведува во воспитни групи и индивидуално. 

Бројот на учениците во воспитната група во домот 

не може да биде помал од 20 и поголем од 34 ученици. 

Бројот на учениците  во воспитната група за учени-

ци со посебни воспитно-образовни потреби изнесува 

до осум, а со комбинирани пречки до шест ученици. 

 

II. НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА ОПРЕМАТА И 

ПРОСТОРОТ ВО УЧЕНИЧКИТЕ ДОМОВИ 

 

Член 3 

Домот се гради и опремува според стандарди и нор-

мативи за изградба и опремување на овој вид објекти. 

Објектот на домот да е удобен, функционален, 

практичен и треба да ги задоволува еколошките и ес-

тетските стандарди. 

Домот има заградена дворна површина, спортски 

игралишта, зелена површина и објекти за рекреација и 

рехабилитација. 

 

Член 4 

Опремата на просторот во домот одговара на наме-

ната и да овозможи квалитетни услови за престој, жи-

веење и реализација на воспитно-образовната работа 

на учениците. 

Опремата треба да биде функционална, безбедна, 

стабилна, изработена од квалитетен материјал, лесна за 

одржување, со естетски изглед и ергономски каракте-

ристики. 

Во собата за престој, живеење и учење има кревет, 

работна маса, стол, ѕидна полица и гардеробер. 

Санитарниот простор за ученикот е опремен со туш 

кабина, ВЦ-шолја, мијалник и друга санитарна опрема. 

Во собата за дневен престој и учење има работни 

маси и столчиња, ѕидна табла, полици, паноа, шкафови 

со полици и друг мебел. 

 

Член 5 

Простории за престој, живеење, учење, рекреација 

и рехабилитација на ученикот во домот се: 

- соба на ученикот;  

- посебен санитарен простор за ученикот; 

- соба за дневен престој и учење со санитaрен прос-

тор; 

- библиотека и читална; 

- информатичка училница; 

- простор за ученички клуб и слободни активности; 

- просторија за перење и пеглање за учениците; 

- трпезарија и 

- сала за спортски, рекреативни, рехабилитациски и 

културни активности со помошни простории. 

 

Член 6 

Собата на ученикот во домот треба да има површи-

на до 5,5 м2 по ученик. 

 

Член 7 

Простории за кадарот за управување, раководење, 

организација и координација на домот се: 

- соба за воспитувачи; 

- соба за стручни соработници (педагог, психолог, 

дефектолог и социјален работник); 

- соба за директор; 

- соба за секретар; 

- соба за сметководство; 

- архива; 

- соба за информации, разговор со родители и други 

странки. 
 

Член 8 

Простории за материјално-технички и услужни деј-

ности во домот се: 

- кујна со помошни простории опремена според 

НАССР; 

- трпезарија опремена со соодветен број на маси и 

столици; 

- соба за економ-домаќин; 

- санитарии и гардероба за персоналот од кујната; 

- просторија за перење и за пеглање; 
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- остави; 

- просторија за прибирање валкана постелнина и ос-

тава за чиста постелнина; 

- котлара за греење; 

- работилница за хаус мајстор; 

- гардероба и санитарии за технички персонал; 

- гардероба и санитарии за хигиеничарки; 

- простор за складирање на смет. 

 

Член 9 

Инфраструктурни објекти и други простории во до-

мот се: 

- влез со натстрешник и портирница; 

-санитарни простории за јавните простории; 

- резервен влез и излез, ходници и скали соознаки 

за излез и евакуација; 

- пешачки приод; 

- двор и градина; 

- игралишта за спортски и рекреативни активности; 

- паркови и останати зелени површини во соглас-

ност со можностите на локацијата  и 

- паркинг-простор. 

Домот обезбедува соодветен пристап за лица со ин-

валидитет. 

 

Член 10 

Димензионирањето на просториите од членовите 5, 

7, 8 и  9 од овој правилник треба да е во согласност со 

важечките меѓународни стандарди за овој тип на објек-

ти и во согласност со прописите за стандардите за пла-

нирање и проектирање на објекти. 

Просториите од членовите 5, 6, 7, 8 и 9 од овој пра-

вилник треба да се опремени и димензионирани според 

видот и капацитетот на домот, како и нивната намена. 

 

Член 11 

Просториите во домот треба да ги задоволуваат хи-

гиенско-техничките потреби кои се однесуваат на: при-

родна светлина, проветрување, греење и ладење, заш-

тита од бучава, снабдување со вода, одвод на отпадни 

води, машински и електрични инсталации, заштита од 

пожар, поплава и други елементарни непогоди и 

кражба. 

Собите треба да бидат максимално осветлени и 

заштитени од прекумерно загревање – топлина. 

Просториите за работа, престој и спиење во домот 

треба да имаат можност за природно проветрување. 

Термичката заштита, заштитата од бучава и акусти-

ката на ѕидовите треба да бидат изведени согласно ва-

жечките стандарди и прописи. Заштитата од бучава и 

акустика треба да овозможува добра слушност и раз-

бирливост на говорот, како и максимален оддек при 

слушање музика. 

За греење и ладење на просторот и греење на вода-

та во домот треба да се користи централен систем. 

Просториите во домот во периодот на грејната сезо-

на треба да се рамномерно затоплени на околу 20 сте-

пени целзиусови. 

Снабдувањето со вода се врши преку инсталации на 

водоводната мрежа со хемиски и бактериолошки ис-

правна вода за пиење. 

Отпадните води да треба да истекуваат преку кана-

лизационата мрежа која е приклучена на комуналната 

канализација или на друг начин, согласно прописите 

кои ја уредуваат оваа материја. 

Електричната инсталација треба да биде зашитетна 

и осигурана, согласно прописите кои ја уредуваат оваа 

материја. 

 

Член 12 

Заштитата од пожари се остварува со вградување 

противпожарен материјал, изготвување правил-

ници/протоколи за постапки во случај на пожар, со 

сигнализација, противпожарни апарати, ознаки за ева-

куациони правци на движење и излези, согласно про-

писите кои ја уредуваат оваа материја. 

Заштитата од поплава се остварува со превенција и 

обука за постапки за време на поплава. 

Заштитата од земјотрес се остварува со навремена 

едукација и обука-преку вежби кои се организираат ед-

наш или двапати годишно, согласно прописите кои ја 

уредуваат оваа материја. 

Заштитата од провали, кражба и насилство се ос-

тварува со поставување аларм, видеонадзор и физичка 

заштита, согласно прописите кои ја уредуваат оваа ма-

терија. 

 

III. НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА ВОСПИТЕН 

КАДАР ВО УЧЕНИЧКИТЕ ДОМОВИ 

 

Член 13 

Основа за утврдување на потребниот број на воспи-

тувачи во ученичките домови е бројот на формираните 

воспитни групи согласно член 2 ставови 1 и 2 од овој 

правилник, формирани на почетокот на учебната го-

дина.  

На ученичките домови им се признава уште еден 

воспитувач за целодневна работа, работа преку ноќ и 

празници. 

За видот на воспитниот кадар во ученичките домо-

ви се применува Правилникот за видот на образование-

то на лицата кои остваруваат воспитно-образовна рабо-

та во ученичкиот дом („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 9/14). 
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Член 14 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 08-2125/1  

27 февруари  2014 година Министер, 

Скопје Спиро Ристовски с.р. 

__________ 

1690. 

Врз основа на член 31 став (7) од Законот за студен-

тскиот стандард (,,Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 15/13, 120/13 и 41/14), министерот за обра-

зование и наука донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕ-

ЊЕТО  НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И ЕВИДЕНЦИЈАТА  

ВО СТУДЕНТСКИТЕ ДОМОВИ 
 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на водењето на документацијата и еви-

денцијата во студентскиот дом (во натамошниот текст: 

домот). 

 

Член 2 

Документацијата за примените студенти во домот 

се води во форма на главна книга според Образец, со 

димензија 320 cm  х 250 cm, кој е даден во прилог и е 

составен дел на овој правилник. 

Евиденцијата за примените студенти во домот се 

води во форма на досие за секој студент поединечно. 
 

Член 3 

Внесувањето на личните податоци на примените 

студенти во главната книга и досието се врши врз ос-

нова на изводот од матичната книга на родени. 

 
Член 4 

Главната книга на примените студенти на првата 

страна содржи грб и име на Република Македонија и 

податоци за: назив на домот, место, студиска година и 

назив „ГЛАВНА КНИГА НА ПРИМЕНИТЕ СТУ-

ДЕНТИ“. На втората страна се внесуваат податоци за: 

редниот број на студентот, име и презиме на студентот, 

лични податоци за студентот, универзитет и факултет 

на кој студира, година на студии, датум на вселување 

во домот, датум на иселување од домот, број на 

соба/кат и забелешка. 

Главната книга на примените студенти се води по 

години и содржи листови кои се во корици прошиени 

со емственик, од кои двата краја се потпечатуваат со 

црвен восок на внатрешната страна од задната корица 

на книгата.  

Кориците на главната книга имаат темно црвена 

боја. 

Вкупниот број на листови во главната книга со пот-

пис се заверува од страна на директорот на домот. 

Главната книга се води и пополнува од страна на 

одговорен работник, определен од директорот на до-

мот. 

 

Член 5 

Извршениот упис на примените студенти во главна-

та книга важи до крајот на престојот на студентот во 

домот. 

Ако студенти кои се испишале од домот повторно 

се примат, согласно Конкурсот за прием на студенти во 

државните студентски домови, уписот на таквите сту-

денти во главната книга се врши со нов реден број, но 

притоа се заведува и бројот по кој била почната еви-

денцијата од претходната студиска година. 

 

Член 6 

Досието ги содржи следните документи: потврда за 

запишан тековен семестар, копија од индексот до те-

ковно запишаниот семестар/година, копија од извод од 

матичната книга на родени и договорот со кој се регу-

лираат правата и обврските на примените студенти и 

домот. 

Досието се води и пополнува од страна на одгово-

рен работник, определен од директорот на домот. 

Досието се води во картонска папка за секој сту-

дент поединечно.  

 

Член 7 

Доколку во документацијата е извршен погрешен 

упис, може да се вршат исправки. 

Исправката се врши така што со црвено мастило со 

тенка линија се прецртува податокот кој се корегира и 

над него, со истото мастило се испишува точниот пода-

ток. 

Во забелешката се потпишува директорот со свое-

рачен потпис и печат на домот. 

 

Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 08-2126/1  

27 февруари  2014 година Министер, 

Скопје Спиро Ристовски с.р. 
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1691. 
Врз основа на член 12 став (3) од Законот за студен-

тскиот стандард (“Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 15/13 и 120/13 и 41/14), министерот за обра-
зование и наука донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НОРМАТИВИТЕ И СТАНДАРДИТЕ ЗА ОПРЕМА,  
ПРОСТОР И КАДАР ВО СТУДЕНТСКИТЕ 

ДОМОВИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуват нормативите и 

стандардите за опремата, просторот и кадарот во сту-
дентските домови (во натамошниот текст: домот). 

 
I. НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА ОПРЕМАТА 

И ПРОСТОРОТ ВО СТУДЕНТСКИТЕ  ДОМОВИ 
 

Член 2 
Домот се гради и опремува според стандарди и нор-

мативи за изградба и опремување на овој вид објекти. 
Објектот на домот е удобен, функционален, практи-

чен и треба да ги задоволува еколошките и естетските 
стандарди. 

Домот има заградена дворна површина, спортски 
игралишта, зелена површина и објекти за рекреација и 
рехабилитација. 

 
Член 3 

Опремата на просторот во домот одговара на наме-
ната и овозможува квалитетни услови за учење, престој 
и живеење на студентите. 

Опремата е функционална, безбедна, стабилна, из-
работена од квалитетен материјал, лесна за одржување, 
со естетски изглед и ергономски карактеристики. 

Во собата на студентот за учење, престој и живеење 
има  кревет, работна маса, стол, ѕидна полица и гарде-
робер. 

Санитарниот простор за студентот е опремен со 
туш кабина, ВЦ-шолја, мијалник и друга санитарна оп-
рема. 

 
Член 4 

Простории за престој, живеење, учење, рекреација 
и рехабилитација на студентот во домот се: 

- соба на студентот;  
- посебен санитарен простор за студентот; 
- библиотека и читална; 
- информатичка училница; 
- простор за студентски клуб и слободни актив-

ности; 
- просторија за перење и пеглање за студентите; 
- трпезарија и 
- сала за спортски, рекреативни, рехабилитациски и 

културни активности со помошни простории. 
 

Член 5 

Собата на студентот во домот има површина до 5,5 

м2 по студент. 

 

Член 6 

Простории за кадарот за управување, раководење, 

организација и координација на домот се: 

- просторија за директор; 

- просторија за секретар; 
- просторија за сметководство; 
- просторија за архива и 
- просторија за референти за сместување и исхрана 

и други простории. 
 

Член 7 
Простории за материјално-технички и услужни деј-

ности во домот се: 
- кујна со помошни простории опремена според 

НАССР; 
- трпезарија опремена со соодветен број на маси и 

столици; 
- просторија за економ-домаќин; 

- санитарии и гардероба за персоналот од кујната; 
- просторија за перење и за пеглање; 

- остави; 
- просторија за прибирање валкана постелнина и ос-

тава за чиста постелнина; 
- котлара за греење; 

- работилница за хаус мајстор; 
- гардероба и санитарии за технички персонал; 

- гардероба и санитарии за хигиеничарки и 
- простор за складирање на смет. 

 
Член 8 

Инфраструктурни објекти и други простории во до-
мот се: 

- влез со натстрешник и портирница; 
-санитарни простории за јавните простории; 

- резервен влез и излез, ходници и скали со ознаки 
за излез и евакуација; 

- пешачки приод; 
- двор и градина; 

- игралишта за спортски и рекреативни активности; 
- паркови и останати зелени површини во соглас-

ност со можностите на локацијата  и 

- паркинг-простор. 
Домот обезбедува соодветен пристап за лица со ин-

валидитет. 
 

Член 9 
Димензионирањето на просториите од членовите 4, 

6, 7 и 8 од овој правилник треба да е во согласност со 
важечките меѓународни стандарди за овој тип на објек-

ти и во согласност со прописите за стандардите за пла-
нирање и проектирање на објекти.  

Просториите од членовите 4, 6, 7 и 8 од овој пра-
вилник треба да се опремени и димензионирани според 

видот и капацитетот на домот, како и нивната намена. 
 

Член 10 
Сите простории во домот треба да ги задоволуваат 

хигиенско-техничките потреби кои се однесуваат на: 
природна светлина, проветрување, греење и ладење, 

заштита од бучава, снабдување со вода, одвод на от-
падни води, машински и електрични инсталации, заш-

тита од пожар, поплава и други елементарни непогоди 
и кражба. 

Собите треба да се максимално осветлени и зашти-
тени од прекумерно загревање – топлина. 

Просториите за работа, престој и спиење во домот 
треба да  имаат можност за природно проветрување. 
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Термичката заштита, заштитата од бучава и акусти-
ката на ѕидовите треба да е изведена согласно важечки-
те стандарди и прописи. Заштитата од бучава и акусти-
ка треба да овозможува добра слушност и разбирли-
вост на говорот, како и максимален оддек при слушање 
музика. 

За греење на просторот во домот треба да се корис-
ти централен систем. 

Просториите во домот во периодот на грејната сезо-
на треба да се рамномерно затоплени на околу 20 сте-
пени целзиусови. 

Снабдувањето со вода се врши преку инсталации на 
водоводната мрежа со хемиски и бактериолошки ис-
правна вода за пиење. 

Отпадните води треба да истекуваат преку канали-
зационата мрежа која е приклучена на комуналната ка-
нализација или на друг начин, согласно прописите кои 
ја уредуваат оваа материја. 

Електричната инсталација треба да е зашитетна и 
осигурана, за ТВ приемникот, интернетот и разгласот и 
други потреби, согласно прописите кои ја уредуваат 
оваа материја. 

 
Член 11 

Заштитата од пожари се остварува со вградување 
противпожарен материјал, изготвување правил-
ници/протоколи за постапки во случај на пожар, со 
сигнализација, противпожарни апарати, ознаки за ева-
куациони правци на движење и излези, согласно про-
писите кои ја уредуваат оваа материја. 

Заштитата од поплава се остварува со превенција и 
обука за постапки за време на поплава. 

Заштитата од земјотрес се остварува со навремена 
едукација и обукапреку вежби кои се организираат ед-
наш или двапати годишно, согласно прописите кои ја 
уредуваат оваа материја. 

Заштитата од провали, кражба и насилство се ос-
тварува со поставување аларм, видеонадзор и физичка 
заштита, согласно прописите кои ја уредуваат оваа ма-
терија и финансиските можности на домот. 

 
II. НОРМАТИВИ И СТАНДАРДИ ЗА КАДАРОТ 
 

Член 12 
Раководните и стручно-административните работи 

во домот ги вршат следните  извршители по работни 
места и број на студенти во домот  согласно приложе-
ната табела: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Член 13 
Работите во  кујната во домот ја вршат следните из-

вршители по работни места и број на оброци  кои се 
подготвуваат во домот согласно приложената табела: 

 
 
 
 

Ако во кујната во домот се подготвуваат над 500 
оброци дневно, бројот на готвачите и садомијачите се 
зголемува за еден извршител на секои 200 оброци. 

Ако домот има повеќе објекти кои се оддалечени 
еден од друг повеќе од два километри и има организи-
рано кујна и трпезарија согласно предвидените норма-
тиви и стандарди, табелата од став 1 на овој член се 
применува поединечно по објект. 

   
Член 14 

Во домот работат: 
- еден магационер за една кујна и 
- еден набавувач за една кујна. 
За физичко обезбедување на домовите, за секоја из-

двоена зграда, се грижат до четири чувари-портири. 
За одржување на хигиената, затоплување и тековно 

одржување на објектите работните места се пополнува-
ат според следните нормативи: 

- еден хигиеничар на 450 м2 нето корисна пов-
ршина; 

- еден мајстор за одржување на 3000 м2 бруто пов-
ршина; 

- еден ложач за една котлара и/или 
- една перачка-пеглачка на секои 500 студенти. 
 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 08-2127/1  

27 февруари  2014 година Министер, 
Скопје Спиро Ристовски с.р. 

__________ 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ 

1692. 
По извршената проверка на изворниот текст, ут-

врдено е дека во текстот на Правилникот за утврдува-
ње способност за пловидба на чамец и баждарење, на-
чинот на водење на регистарот на чамци, образецот и 
содржината на пловидбената дозвола и регистарската 
ознака бр.01-11918/1 од 13.12.2013 година, објавен во 
“Службен весник на Република Македонија” бр. 
177/2013, направена е техничка грешка, поради што се 
додава 

 
И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ СПОСОБ-
НОСТ ЗА ПЛОВИДБА НА ЧАМЕЦ И БАЖДАРЕЊЕ, 
НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ЧА-
МЦИ, ОБРАЗЕЦОТ И СОДРЖИНАТА НА ПЛОВИД-
БЕНАТА ДОЗВОЛА И РЕГИСТАРСКАТА ОЗНАКА  

 
Составен дел на Правилникот за утврдување спо-

собност за пловидба на чамец и баждарење, начинот на 
водење на регистарот на чамци, образецот и содржина-
та на пловидбената дозвола и регистарската ознака 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 
177/2013) се Прилозите 1, 2 и 3. 

 
Бр. 01-4779 Министер 

6 март 2014 година за транспорт и врски, 
Скопје Миле Јанакиески, с.р. 
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ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
1693. 

Врз основа на член 177-а став (4) и (6) од Изборни-

от законик („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 

51/11, 142/12, 31/13 34/13,и 14/14)), а во врска со Пред-

логот за донесување на Одлука за запирање на исплата 

за надоместокот на трошоците за изборна кампања за 

Локалните избори 2013 година број 42-746/3 од 

24.7.2013 година и Предлогот на Државниот завод за 

ревизија за донесување на Одлука за запирање на заб-

раната на надомест на трошоците за изборна кампања 

за поединечни организатори на изборна кампања кои ја 

исполниле обврската за доставување финансиски из-

вештаи за локалните избори 2013 број 42-136/5 од 

21.2.2014 година примен во Државната изборна коми-

сија на 24.2.2014 година, Државната изборна комисија 

на седницата одржана на 14.3.2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ЗАБРАНАТА НА ИСПЛАТА 

НА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗБОР-

НА КАМПАЊА ЗА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ 2013 

ГОДИНА 

 

1. Престанува да важи Одлуката за запирање на ис-

плата на надоместокот на трошоците за изборна кампа-

ња за Локалните избори 2013 година број 11-2377/1 од 

5.9.2013 година во делот кој се однесува на 

- Група избирачи Панчо Минов - Кандидат за гра-

доначалник (став 1 точка 62) 

- Група избирачи Златко Јованов - Носител на листа 

за членови на совет (став 1 точка 63) 

- Демократска обнова на Македонија - ДОМ (став 1 

точка 1) 

 

2. Останатиот дел на Одлуката останува во сила. 

 

3. Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во „ 

Службен весник на Република Македонија', согласно 

член 177-а став (8) од Изборниот законик. 

 

Образложение 

 

Во Предлогот на Државниот завод за ревизија за доне-

сување на Одлука за запирање на забраната за надомест 

на трошоците за изборна кампања за поединечни органи-

затори на изборна кампања кои ја исполниле обврската за 

доставување финансиски извештаи за локалните избори 

2013 година, број 42-136/5 од 21.2.2014 година, примен во 

Државата изборна комисија на 24.2.2014 година заведен 

под архивски број 11-583/1, е наведено дека врз основа на 

извршен увид во финансиските извештаи на организато-

рите на изборната кампања поднесени до Државниот за 

ревизија , Државната изборна комисија ( со допис број 11-

211/2 од 4.2.2014) и до Државната комисија за спречување 

на корупцијата (со допис број 07-293 од 5.2.2014 година) 

во периодот по донесувањето на одлуката со која им била 

изречена забрана Државниот завод за ревизија предлага 

измена на Одлуката за запирање на исплатата на надомес-

токот на трошоците за изборната кампања за Локалните 

избори 2013 година со цел престанок на забраната за ис-

плата. 

Со тоа тие ги исполниле условите за запирање на 

забраната, па согласно член 177-а став (5) од Изборни-

от законик („Службен весник на Република Македо-

нија" бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 

51/11, 142/12, 31/13 , 34/13 и 14/14), забраната за испла-

та на надоместокот на трошоците за изборната кампа-

ња трае до уредно исполнување на обврската согласно 

член 84-6, ставовите 1 и 2 и член 85 од Изборниот зако-

ник, поради што се одлучи како во диспозитивот. 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука организато-

рот на изборна кампања може да поднесе тужба до 

Управниот суд во рок од 8 дена од денот на објавува-

њето на истата во „Служен весник на Република Маке-

донија“. 

 

     Бр.11-1009/1                  Државна изборна комисија 

17 март 2014 година                     Претседател, 

    Скопје                         Никола Рилкоски,с.р. 

__________ 

1694. 

Врз основа на член 31 став (2) точка 10) од Избор-

ниот законик („Сл. весник на РМ“ бр. 40/06, 136/08, 

148/08, 155/08, 163/08, 41/2011, 51/2011, 14/2014и 

30/14-Пречистен текст), Државната изборна комисија 

на седницата одржана на ден 7 март 2014 година ја до-

несе, следната 

 

О Д Л У К А 

ЗА ВАЖЕЊЕ И ПРИМЕНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИ 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕДВРЕМЕНИТЕ ИЗ-

БОРИ ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 2014 ГОДИНА 

 

1. Со оваа Одлука се утврдува дека обрасците доне-

сени од Државната изборна комисија објавени во 

Службен весник на Република Македонија, број 
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57/2006, 67/2006, 73/2006 и 52/2008, изменети и допол-

нети со Одлука на Државната изборна комисија бр. 10-

727/1 од 21.04.2011 година и објавени во интернет 

страницата на Државната изборна комисија, а кои се 

однесуваат за избор на пратеници во Собранието на Ре-

публика Македонија, се во ВАЖНОСТ и ќе се ПРИ-

МЕНУВААТ и за спроведување на претстојните Пред-

времени избори за пратеници во Собранието на Репуб-

лика Македонија, 2014 година и тоа: 

1.1. Образец број 1 -Изјава за прифаќање на канди-

датура 

1.2. Образец број 2- Образец за собирање на потпи-

си за предлагање на кандидати за пратеници во Собра-

нието на Република Македонија, предложени од група 

избирачи.  

1.3. Образец број 3-Листа на кандидати за избор на 

пратеници во Собранието на Република Македонија во 

изборна единица, предложени од група избирачи. 

1.4. Образец број 4-Листа на кандидати за избор на 

пратеници во Собранието на Република Македонија за 

изборна единица, предложени од политичка партија 

или коалиција. 

1.5. Образец број 5 - Решение за потврдување на 

поднесена листа на кандидати за пратеници во Собра-

нието на Република Македонија. 

1.6. Образец број 6 – Решение за отфрлање на под-

несена листа на кандидати за пратеници во Собранието 

на Република Македонија. 

1.7. Образец број 11 – Известие за отстранување на 

неправилности во поднесената листа на кандидати за 

избор на пратеници во Собранието на Република Маке-

донија. 

1.8. Образец број 12- Објава на утврдена единстве-

ни листи на кандидати за пратеници во Собранието на 

Република Македонија. 

1.9. Образец број 13- Записник за предавање на из-

борен материјал од Државната изборна комисија на оп-

штинската изборна комисија. 

1.10. Образец број 14 -Записник за предавање на из-

борниот од општинската изборна комисија на избирач-

киот одбор. 

1.11. Образец број 18 - Посебен записник од гласа-

њето по листи на кандидати за избор на пратеници во 

Собранието на Република Македонија, за избирачите 

на издржување на казна затвор или во притвор во Каз-

нено поправeн дом. 

1.12. Образец број 19 - Посебен записник од гласа-

њето по листи на кандидати за избор на пратеници во 

Собранието  на Република Македонија за избирачите 

за избирачите со статус внатрешно раселени лица. 

1.13. Образец број 20 -Записник за предавање на за-

писникот за гласање и другиот изборен материјал од 

избирачкиот одбор на Општинската изборна комисија 

од гласањето за избор на пратеници во Собранието на 

Република Македонија. 

1.14. Образец број 22-Записник за предавање на за-

писниците за гласање и другиот изборен материјал од 

Општинската изборна комисија на Државната изборна 

комисија од гласањето за избор на пратеници во Соб-

ранието на Република Македонија. 

1.15. Образец број 23 - Решение за поништување на 

гласањето на гласачко место. 

1.16. Образец број 24 -  Решение за повторување на 

гласањето на гласачко место. 

1.17. Образец број 25- Записник за утврдување на 

резултати од гласањето за листите на кандидати за из-

бор на пратеници во Собранието на Република Маке-

донија за изборните единици. 

1.18. Образец број 26- Записник за објавување на 

конечните резултати од гласањето за листите на канди-

дати за избор на пратеници во Собранието на Републи-

ка Македонија. 

1.19. Образец број 27- Изјава за припадност на од-

редена заедница; и 

1.20. Образец број 30гс – Пријава за гласање за 

Предвремените избори за пратеници во Собранието на 

Република Македонија во Дипломатско-конзуларните 

претставништва на Република Македонија во стран-

ство односно конзуларните канцеларии. 

2. Во обрасците од точка 1 на оваа одлука, се вршат 

следните измени и дополнувања: 

2.1. Во обрасците број 13,  14,  20 и  22, зборовите 

УВ-лампа “ се бришат, додека зборовите „УВ спреј“ се 

заменуваат со зборовите„ Видливо мастило за обеле-

жување на гласачи). 

3. Обрасците од точка 1 на оваа одлука како и пре-

чистените текстови на обрасците број 13, 14, 20 и 22 ќе  

се објават на Службен весник на Република Македони-

ја и на интернет страницата на Комисијата, http://www. 

sec.mk.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

     Бр.10-788/1                  Државна изборна комисија 

7 март 2014 година                        Претседател, 

     Скопје                            Никола Рилкоски,с.р. 
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18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 51 

 
 



 Стр. 52 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 53 

 
 



 Стр. 54 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 55 

 
 



 Стр. 56 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 57 

 
 



 Стр. 58 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 59 

 
 



 Стр. 60 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 61 

 
 



 Стр. 62 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 63 

 
 



 Стр. 64 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 65 

 
 



 Стр. 66 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 67 

 
 



 Стр. 68 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 69 

 
 



 Стр. 70 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 71 

 
 



 Стр. 72 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 73 

 
 



 Стр. 74 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 75 

 
 



 Стр. 76 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 77 

 
 



 Стр. 78 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 79 

 
 



 Стр. 80 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 81 

 
 



 Стр. 82 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 83 

 
 



 Стр. 84 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 85 

 
 



 Стр. 86 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 87 

 
 



 Стр. 88 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 89 

 
 



 Стр. 90 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 91 

 
 



 Стр. 92 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 93 

 
 



 Стр. 94 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 95 

 
 



 Стр. 96 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 97 

 
 



 Стр. 98 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 99 

 
 



 Стр. 100 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 101 

 
 

 



 Стр. 102 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 103 

 
 

 



 Стр. 104 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 105 

 
 

 



 Стр. 106 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 107 

 
 

 



 Стр. 108 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 109 

 
 

 



 Стр. 110 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 111 

 
 



 Стр. 112 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 113 

 
 



 Стр. 114 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 115 

 
 

 



 Стр. 116 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 117 

 
 

 



 Стр. 118 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 119 

 
 

 



 Стр. 120 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 121 

 
 



 Стр. 122 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 123 

 
 



 Стр. 124 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 125 

 
 



 Стр. 126 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 127 

 
 



 Стр. 128 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 129 

 
 

 



 Стр. 130 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 131 

 
 

 



 Стр. 132 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 133 

 
 



 Стр. 134 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 135 

 
 



 Стр. 136 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 137 

 
 



 Стр. 138 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 139 

 
 



 Стр. 140 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 141 

 
 



 Стр. 142 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 143 

 
 



 Стр. 144 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 145 

 
 



 Стр. 146 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 147 

 
 



 Стр. 148 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 149 

 
 



 Стр. 150 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 151 

 
 



 Стр. 152 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 153 

 
 



 Стр. 154 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 155 

 
 



 Стр. 156 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 157 

 
 

 



 Стр. 158 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 159 

 
 

 



 Стр. 160 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 161 

 
 



 Стр. 162 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 163 

 
 



 Стр. 164 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 165 

 
 

 



 Стр. 166 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 167 

 
 

 



 Стр. 168 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 169 

 
 

 



 Стр. 170 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 171 

 
 



 Стр. 172 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 173 

 
 

 



 Стр. 174 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 175 

 
 

 



 Стр. 176 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 177 

 
 

 



 Стр. 178 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 179 

 
 

 



 Стр. 180 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 181 

 
 

 



 Стр. 182 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 183 

 
 

 



 Стр. 184 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 185 

 
 



 Стр. 186 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 187 

 
 



 Стр. 188 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 189 

 
 



 Стр. 190 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 191 

 
 



 Стр. 192 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 193 

 
 



 Стр. 194 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 195 

 
 



 Стр. 196 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 197 

 
 

 



 Стр. 198 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 199 

 
 

 



 Стр. 200 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 201 

 
 

 



 Стр. 202 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 203 

 
 

 



 Стр. 204 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 205 

 
 

 



 Стр. 206 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 207 

 
 

 



 Стр. 208 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 209 

 
 

 



 Стр. 210 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 211 

 
 

 



 Стр. 212 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 213 

 
 

 



 Стр. 214 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 215 

 
 

 



 Стр. 216 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 217 

 
 



 Стр. 218 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 219 

 
 

 



 Стр. 220 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 221 

 
 

 



 Стр. 222 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 223 

 
 

 



 Стр. 224 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 225 

 
 



 Стр. 226 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 227 

 
 



 Стр. 228 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 229 

 
 



 Стр. 230 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 231 

 
 



 Стр. 232 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 233 

 
 

 



 Стр. 234 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 235 

 
 

 



 Стр. 236 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 237 

 
 

 



 Стр. 238 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 239 

 
 

 



 Стр. 240 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 241 

 
 

 



 Стр. 242 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 243 

 
 

 

 



 Стр. 244 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 245 

 
 



 Стр. 246 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 247 

 
 

 



 Стр. 248 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 249 

 
 

 



 Стр. 250 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 251 

 
 

 



 Стр. 252 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 253 

 
 

 



 Стр. 254 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 255 

 
 

 



 Стр. 256 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 257 

 
 



 Стр. 258 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 259 

 
 

 



 Стр. 260 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 261 

 
 



 Стр. 262 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 



18 март 2014  Бр. 52 - Стр. 263 

 
 

 



 Стр. 264 - Бр. 52                                                                                          18 март 2014 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО  
ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

1695. 
Врз основа на член 92 став (3),  од Законот за возду-

хопловство (“Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12 и 
155/12), директорот на Агенцијата за цивилно возду-
хопловство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА ВОЗДУ-
ХОПЛОВИ КОИ НЕ СЕ ПО ICAO СТАНДАРДИ КА-
КО И ЗА АМАТЕРСКИ ГРАДЕНИ ВОЗДУХОПЛОВИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на водење на евиденци-
ја на воздухоплови кои не се по ICAO стандарди како и 
за аматерски градени воздухоплови(“Службен весник 
на Република Македонија” бр. 47/12) во членот 12, во 
алинеите 3 и 4 зборовите “како и печат” се бришат. 
 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
 

Бр. 10-215/1 
Агенција за цивилно 

воздухопловство 
3 февруари 2014 година Директор, 

Скопје д-р Дејан Мојсоски, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1696. 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 

50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 

11/12, 145/12 и 170/13), Министерството за труд и со-

цијална политика 

 

О Б Ј А В У В А 

 

1. Стапката на трошоците на живот за месец февру-

ари 2014 година, во однос на месец јануари 2014 го-

дина, е пониска за 0,1%. 

2. Исплатата на платите за месец февруари 2014, во 

однос на месец јануари 2014 година, работодавачите од 

членот 3, став 1 од Законот за исплата на платите во 

Република Македонија, ја вршат на нивото на правото 

утврдено за претходниот месец. 

 

                                           Министер, 

  Диме Спасов, с.р. 

 

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

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов. 
 Телефон:  +389-2-55 12 400.   
 Телефакс: +389-2-55 12 401.   
 
 Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.  
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

