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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
3401.
Врз основа на член 67-а став (11) од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 257/20), министерот за здравство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.
Член 2
Прекршочниот платен налог за физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр.1,
Прилог бр.6 и Прилог бр.10 кои се составен дел на овој правилник.
Член 3
Прекршочниот платен налог за службено лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр.2, кој
е составен дел на овој правилник.
Член 4
Прекршочниот платен налог за правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр.3,
Прилог бр.7 и Прилог бр.11 кои се составен дел на овој правилник.
Член 5
Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4
формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр.4,
Прилог бр.8 и Прилог бр.12 кои се составен дел на овој правилник.
Член 6
Прекршочниот платен налог за трговец поединец е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр.5,
Прилог бр.9 и Прилог бр.13 кои се составен дел на овој правилник.
Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија".
Бр. 17-7451/1
3 ноември 2020 година
Скопје

Министер за здравство,
доц. д-р Венко Филипче, с.р.

4 ноември 2020
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Бр. 261 - Стр. 15
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Бр. 261 - Стр. 17
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Бр. 261 - Стр. 19
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Бр. 261 - Стр. 25

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
3402.
Врз основа на член 24 став 2 од Законот за образование на возрасните(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 144/14, 146/15, 30/16 и 64/18), министерот за образование и наука донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЗИВОТ, СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА ЗНАЕЊАТА, ВЕШТИНИТЕ, СПОСОБНОСТИТЕ И КОМПЕТЕНЦИИТЕ СТЕКНАТИ ОД ПОСЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА
ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува називот, содржината и формата на сертификатот за знаењата, вештините, способностите и компетенциите стекнати од посебните програми за образование на возрасните (во натамошниот
текст: сертификатот).
Член 2
Називот на сертификатот се именува според посебните програми за образование на возрасните.
Член 3
Сертификатот се издава од страна на установата или институцијата за образование на возрасните.
Член 4
Сертификатот се издава на Oбразец со димензии 29,7 см х 21 см, кој се печати на светло сива основа.
Сертификатот се печати на хартија А1 – 115 грамска со воден жиг и флуоросцентни влакна, а грбот на Република Северна Македонија се печати со златна фолија со заштитни знаци.
Образецот на сертификатот е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник
Член 5
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за називот, содржината и
формата на сертификатот за знаењата, вештините, способностите и компетенциите стекнати со посебните програми за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр.37/10 и 141/12).
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 18-11952/1
27 октомври 2020 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
Мила Царовска, с.р.

Стр. 26 - Бр. 261

4 ноември 2020

4 ноември 2020

Бр. 261 - Стр. 27

3403.
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 144/14, 146/15, 30/16 и 64/18), министерот за образование и наука донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ДОКУМЕНТAЦИЈАТА И ЕВИДЕНЦИЈАТА КОЈА ЈА ВОДАТ УСТАНОВИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината и формата на документацијата и евиденцијата која ја водат установите и институциите за образование на возрасните.
Член 2
За документацијата и евиденцијата за основното, односно средното образование на возрасните кои се водат
од страна на установите за образование на возрасните соодветно се применуваат прописите од областа на педагошката документација и евиденција во основното и средното училиште, како и начинот на нивното водење.
Член 3
Документацијата за посебните програми за образование на возрасните опфаќа главна книга за учесници во посебните програми за образование за возрасните (во натамошниот текст: книгата).
Евиденцијата за посебните програми за образование на возрасните опфаќа дoсие за учесникот.
Член 4
Книгата се води на oбразец, со димензии 42 см х 29,7 см и содржи 200 нумерирани страници.
Образецот од ставот 1 на овој член, е даден во Прилог бр. 1 и е составен дел на овој правилник.
Кориците на книгата имаат темна сина боја.
Книгата се води по години и содржи листови кои се во корици и се прошиваат со емственик од кои двата краја се потпечатуваат со црвен восок на внатрешната страна од задната корица на книгата.
Вкупниот број на листови во книгата со потпис го заверува овластено лице од установата или институцијата
за образование на возрасните.
Член 5
Досието на учесникот се води за секој учесник одделно.
Досието се води на Oбразец со димензии 29 см х 42 см, кој е даден во Прилог бр. 2 и е составен дел на овој
правилник.
Член 6
Документацијата и евиденцијата се води уредно од страна на одговорното лице на установата или институцијата за образование на возрасните.
Во документација во која е извршен погрешен упис, може да се вршат исправки. Исправката се врши така
што со црвено мастило со тенка линија се прецртува податокот што се исправа и над него, со истото мастило се
испишува исправениот податок, а исправката се заверува со печат и потпис на директорот на установата или институцијата.
Член 7
Документација на установите и институциите за образование на возрасни се чува трајно.
Досието се чува најмалку една година по завршувањето на посебната програма за образование на возрасните.
Член 8
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за содржината и формата на документацијата и евиденцијата која ја водат установите и институциите за образование на возрасните
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.37/10).
Член 9
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 18-11952/2
27 октомври 2020 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
Мила Царовска, с.р.
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Бр. 261 - Стр. 31
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
3404.
Врз основа на член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007,
7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и Службен
весник на РСМ бр 31/2020), а во врска со член 134 став (3) од Законот за инвестициски фондови („Службен
весник на РМ“ број 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015, 23/2016 и Службен весник на РСМ бр
31/2020), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден
26.10.2020 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА СОДРЖИНА,
ФОРМА И РОКОВИ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИТЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО ОД СТРАНА НА
ИНВЕСТИЦИСКИТЕ ФОНДОВИ, ДРУШТВАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ И ДЕПОЗИТАРНАТА БАНКА
Член 1
Во членот 7 од Правилникот за задолжителната содржина, формата и роковите за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестициските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка,
(„Службен весник на РСМ“ бр.195/2014) се додава нов став 4 кој гласи:
(4) Друштвото поднесува месечен извештај за структурата на имотот под управување на портфолио за индивидуални клиенти до десетиот ден во месецот и истиот се однесува за претходниот месец, согласно со образецот наведен во Анекс 10.
Член 2
Во членот 8 став 1, датата „20 Април“ и „20 Октомври“, се заменува соодветно со „15 Април“ и „15 Октомври“.
Член 3
Во член 16 став 4 е- меил адресата khv@sec.gov.mk, се заменува со следната е-меил адреса izvestai@sec.gov.mk.
Член 4
Овој Правилник влегува во сила 8 дена од денот на објавување во Службен весник на РСМ, а ќе се применува од 1.1.2021 година.
Бр. 01-640/3

Комисија за хартии од вредност

26 октомври 2020 година

на Република Северна Македонија

Скопје

Претседател,
Mr. Sc. Nora Aliti, d.v.

4 ноември 2020

Бр. 261 - Стр. 35
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4 ноември 2020

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
3405.
Врз основа на член 79 став (1) од Законот за воздухопловство (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16, 64/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 220/19), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И КОНТРОЛИРАЊЕ НА ПОВРШИНИТЕ ЗА МАНЕВРИРАЊЕ, ПЛАТФОРМИТЕ, ОБЈЕКТИТЕ, ИНСТАЛАЦИИТЕ,
УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА НА АЕРОДРОМОТ
Член 1
Во Правилникот за начинот на користење, одржување и контролирање на површините за маневрирање, платформите, објектите, инсталациите, уредите и опремата на аеродромот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 191/15, 172/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.128/20) членот 45 се менува и
гласи:
“Условите за кочење во зимски услови се прикажуваат описно и со броеви (кодови) кои одговараат на коефициентот на триење според следната табела:

* - се однесува само за потполно сува ПСП
** - кога на коловозот има влажен мраз, вода над компактен слој од снег или сув / влажен снег над мраз
***- кодовите за условите на ПСП од колона 3 на табела 2 од став (1) на овој член се определени на начин и во
постапка сoгласно Дел 2 на ICAO Документот 9981 – PANS-Aerodromes.“
Член 2
Во Прилогот 1 Образецот бр.2 се заменува со нов Образец бр.2 кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија“, a ќе отпочне да се применува од 4 ноември 2021 година.

Бр. 10-912/2
15 октомври 2020 година
Скопје

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

4 ноември 2020

Бр. 261 - Стр. 37

Стр. 38 - Бр. 261

4 ноември 2020

4 ноември 2020

Бр. 261 - Стр. 39

Стр. 40 - Бр. 261

www.slvesnik.com.mk

4 ноември 2020

contact@slvesnik.com.mk
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