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МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 
РАБОТИ 

984. 
О Б Ј А В А 

 
Договорот меѓу Владата на Република Македонија 

и Советот на министри на Република Албанија за отво-
рање на заеднички граничен премин Џепиште – Треби-
ште, склучен во Тирана на 23 ноември 2012 година, ра-
тификуван од Собранието на Република Македонија со 
Закон за ратификација на Договорот (објавен во 
„Службен весник на РМ“ бр. 27/2013), е влезен во сила 
на 5 март 2013 година.  

 
  

20 март 2013 година Министер, 
Скопје Никола Попоски, с.р. 

__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

985. 
Врз основа на член 9 став (6) од Законот за мирува-

ње и отпишување на обврски по основ на придонеси за 
задолжително здравствено осигурување кои настанале 
до крајот на 2008 година („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.24/13), министерот за финансии, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА БАРАЊЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МИРУВА-
ЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ПО ОСНОВ НА ПРИДОНЕ-
СИ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ КОИ НАСТАНАЛЕ ДО КРАЈОТ НА 
2008 ГОДИНА И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА  

ЛИСТАТА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот на барањето за утврдување на ми-
рување на обврските по основ на придонеси за задол-
жително здравствено осигурување кои настанале до 
крајот на 2008 година и формата и содржината на ли-
стата за евиденција.  

  Стр. 
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2013 година .......................................... 39 

998. Објава за висината на минимална-

та плата во Република Македонија 

за 2013 година ...................................... 40 

 Огласен дел....................................... 1-72 

 
 

Член 2 
Барањето за утврдување на мирување на обврските 

по основ на придонеси за задолжително здравствено 
осигурување кои настанале до крајот на 2008 година, 
се поднесува на образец – „Барање за утврдување на 
мирување на обврските по основ на придонеси за за-
должително здравствено осигурување кои настанале до 
крајот на 2008 година – БМ/ПЗЗО", кој се печати на 
хартија во бела боја, во формат А-4, кој е даден во 
Прилог број 1 и е составен дел на овој правилник. 

Барањето од ставот 1 на овој член, содржи место за 
штембил; назив на субјектот до кого се доставува; нас-
лов на барањето; податоци за подносителот на барање-
то; содржина на барањето; наведување на прилозите 
кон барањето; место за податоци за лице за контакт; 
место за име, презиме и потпис на законскиот застап-
ник; место за печат, место за датум на поднесување на 
барањето и напомена. 

 
Член 3 

Листата на евиденција - список на осигуреници за 
кои не е уплатен придонес кои се вработени кај прав-
ното лице кое бара мирување на долгот по основ на 
неплатени придонеси, се поднесува на образец – “Ли-
стата на евиденција - список на осигуреници за кои не 
е уплатен придонес кои се вработени кај правното лице 
кое бара мирување на долгот по основ на неплатени 
придонеси – ЛЕ/СОВ“, кој се печати на хартија во бела 
боја, во формат А-4 кој е даден во Прилог број 2 и е со-
ставен дел на овој правилник. 

Листата за евиденција од ставот 1 на овој член со-
држи: место за штембил; наслов; податоци за правното 
лице односно назив, даночен број, адреса и место; име 
и презиме на осигуреникот; единствен матичен број на 
граѓанинот; престојувалиштето односно живеалиште-
то; почетен и краен датум на период во кој не се плате-
ни придонесите; вкупен односно бруто износ на осно-
вицата за неплатените придонеси; износ на неплатен 
придонес за задолжително здравствено осигурување 
(по стапка од 9.2%) која била во важност до крајот на 
2008 год.; износ на неплатен дополнителен придонес за 
задолжително здравствено осигурување  за случај на 
повреда на работа и професионално заболување (по 
стапка од 0,5%); вкупен износ на неплатен придонес и 
место за потпис на законскиот застапник. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 19-12556/1  

15 март 2013 година Министер за финансии, 
Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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Врз основа на член 14 став (6) од Законот за мирување и отпишување на обврски по основ на придонеси за 

задолжително здравствено осигурување кои настанале до крајот на 2008 година („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 24/13), министерот за финансии, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ОТПИШУВАЊЕ 

НА ОБВРСКИТЕ ПО ОСНОВ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ КОИ МИРУВАЛЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за отпишување на обвр-

ските по основ на придонеси за задолжително здравствено осигурување кои мирувале. 

 

Член 2 

Барањето за отпишување на обврските по основ на придонеси за задолжително здравствено осигурување 

кои мирувале, се поднесува на образец – „Барање за отпишување на обврските по основ на придонеси за задол-

жително здравствено осигурување кои мирувале – БО/ПЗЗО", кој се печати на хартија во бела боја, во формат 

А-4, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

Барањето од ставот 1 на овој член, содржи: место за штембил; назив на субјектот до кого се доставува; нас-

лов на барањето; податоци за подносителот на барањето; содржина на барањето; наведување на прилозите кон 

барањето; место за име, презиме и потпис на законскиот застапник; место за печат и место за датум на подне-

сување на барањето. 

 

Член 3 

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

Македонија.“ 

 

    Бр. 19-12556/2  

15 март 2013 година                                                      Министер за финансии, 

         Скопје                                                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 

 

986. 
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987. 
Врз основа на член 11 став (3) од Законот за миру-

вање и отпишување на обврски по основ на придонеси 
за задолжително здравствено осигурување кои настана-
ле до крајот на 2008 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.24/13), министерот за финан-
сии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ ЗА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈА-
ТА ЗА ОБВРЗНИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТКА И УПЛА-
ТА НА ПРИДОНЕСИ ЗА КОИ Е ДОНЕСЕНО РЕ-
ШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МИРУВАЊЕ НА 
ДОЛГОТ ПО ОСНОВ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот за воде-
њето на евиденцијата за обврзниците за пресметка и 
уплата на придонеси за кои е донесено решение за 
утврдување на мирување на долгот по основ на придо-
неси за задолжително здравствено осигурување.    

 
Член 2 

Евиденцијата од членот 1 на овој правилник се во-
ди од страна на подрачните служби на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија во електрон-
ска форма. 

 
Член 3 

Во евиденцијата од членот 1 на овој правилник за 
секој обврзник се внесуваат следните податоци: 

- архивски број на барањето за мирување на долгот; 
- податоци за обврзникот: назив на субјектот, адре-

са, единствен матичен број на субјектот, даночен број, 
број на сметка и банка депонент; 

- период за кој се однесува; 
- износ на долгот за кој бара мирување. 
- пресметка на главниот долг; 
- пресметка на камата на главниот долг; 
- вкупен износ (главен долг и камата) на долгот кој 

мирува; 
- контролор кој го утврдил и го одобрил долгот; 
- број и датум на решението со кое е утврдено ми-

рување на долгот; 
- датум на достава на решението до обврзникот 

(препорачано со повратница); 
- заведен управен спор (ДА/НЕ); 
- број на акт на Управниот суд по заведен управен 

спор; 
- поведена постапка за стечај/ликвидација (ДА/НЕ); 
- уплати на тековни обврски во периодот на миру-

вање на долгот; 
- забрана за издавање на потврди за платен придо-

нес поради неуплатени тековни обврски (два месеца 
последователно);  

- поднесено барање за наплата на долгот кој мирува 
поради неуплатени тековни обврски. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 19-12556/3  

15 март 2013 година Министер за финансии, 
Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

988. 
Врз основа на член 9 од Законот за угостителска 

дејност („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 62/04, 89/08, 115/10, 53/11 и 141/12), министерот за 
економија, донесе  
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МИ-
НИМАЛНО ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕ-

ЊЕ НА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за минимално техничките услови 

за вршење на угостителската дејност („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 16/06) во членот 24 ста-
вот 1 се менува и гласи: 

„Во угостителските објекти од член 18 од Законот 
за угостителска дејност, 30% од собите за сместување 
треба да бидат определени за пушачи. “ 

Ставот 2  се брише. 
Ставовите 3, 4 ,5 и 6 стануваат ставови 2, 3, 4 и 5. 
 

Член 2 
Членот 31 се менува и гласи: 
„Кабарињата, ноќните  барови и диско клубовитe 

треба да бидат лоцирани во затворени простории и во 
нив треба да биде обезбеден простор за играње и про-
стор за изведување музички и слични програми. 

Кабарето  треба да биде со површина од најмалку 
100м2 до најмногу 300м2. Опремата се состои од се-
дечки гарнитури или маси со столови, пулт, шанк со 
дозери за точење на алкохолни  и безакохолни пијало-
ци. Кабарето може да има простор за стоење само 20% 
од севкупната површина на просторијата каде се наоѓа 
кабарето. Во кабарето треба да има подиум – сцена ка-
де ќе се изведува кабаретска програма, комедија, сцен-
ска уметничка престава и слично. За уметничките гру-
пи треба да има посебни простории кои ќе бидат озна-
чени  како гардероби за уметничките групи. 

Ноќните барови треба да се со минимална површи-
на од најмалку 50м2 до најмногу 200м2. Опремата се 
состои од седечки гарнитури или маси со столови, 
пулт, шанк со дозери за точење на алкохолни  и безако-
холни пијалоци. Доколку има изведување на танчерски 
или музички програми  треба да се обезбеди простор за 
уметниците и соодветни простории кои ќе се користат 
како гардероби.  

Во објектите од типот на ноќен бар, кабаре и диско 
клубовите треба да имаат најмалку еден излез за капа-
цитет од 100 гости, а за поголем број на лица сооодве-
тен број на помошни излези. 

Дискоклубот треба да има простор од најмалку 
300м2. Опремата се состои од пулт, шанк со дозери за 
точење на алкохолни  и безакохолни пијалоци, по стра-
ните може да има седечки гарнитури, а најголемиот 
дел од просторот е подиум за играње. Доколку се изве-
дуваат музички програми во живо, или се организираат 
тематски ноќи, потребно е да се обезбедат гардероби за 
уметничките групи. 

Диско клубот на отворен простор треба да биде од-
далечен од стамбените објекти во радиус од најмалку 
300м воздушна линија. Овој вид на објект после 01:оо 
часот може да користи музика  со максимално дозволе-
но ниво на бучава до 35 децибели. Опремата во диско 
клуб на отворен простор треба да е во согласност со 
став 5 од овој член. 
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Диско клубовите треба да имаат обезбедено и по-
мошни излези и тоа најмалку по еден за капацитет од 
200 посетители. 

Кабарињата, ноќните барови и дискотеките треба 
да имаат клима уред и сооодветна вентилација која 
обезбедува промена на воздухот 20 пати во еден час. 
Објектите треба да имаат соодветна звучна изолација 
во согласност со прописите за заштита од бучава.“        

 
Член 3 

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

 
Бр.13-214/5  

18 март 2013 година Министер, 
Скопје Ваљон Сараќини, с.р. 

_________ 

                                                   
  

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

989. 
Врз основа на член 29 став 5 од Законот за произво-

ди за заштита на растенијата („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 110/07, 20/09, 17/11 и 53/11), 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА БАРАЊЕТО ЗА 
УПИС НА ДРУГИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАШТИТА НА 
РАСТЕНИЈАТА ВО РЕГИСТАРОТ И СОДРЖИНАТА  

НА РЕГИСТАРОТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-

лови за барањето за упис на другите производи за за-
штита на растенијата во регистарот и содржината на 
регистарот.  

 
Член 2 

Под други производи за заштита на растенијата се 
подразбираат помошни производи за заштита на расте-
нијата и биоагенси. 

Помошни производи за заштита на растенијата се 
супстанции од природно, синтетичко и микробно по-
текло (феромони, атрактанти, репеленти и друго). 

Биоагенси се производи од микробиолошко потек-
ло, паразити, предатори, живи организми кои се наме-
нети за сузбивање на штетните организми. 

 
Член 3 

Другите производи за заштита на растенијата се запи-
шуваат во регистарот за други производи за заштита на 
растенијата (во понатамошниот текст: регистар) врз осно-
ва на поднесено барање до Фитосанитарната управа. 

 
Член 4 

Условите кои треба да ги исполнуваат другите про-
изводи за заштита на растенијата за кои се поднесува 
барање за упис во регистарот се: 

- да не се штетни за растенијата и растителните 
производи, како и индиректно за корисникот на при-
марните земјоделски производи и животната средина; 

- да се ефикасни при нивната примена; 
- да не содржат забранети супстанции кои не се доз-

волени за употреба во Република Македонија, согласно 
Националната листа на одобрени производи и активни 
супстанции; и 

- да не се штетни за лицата кои вршат апликација 
на вакви производи.  

 
Член 5 

(1) Барањето од член 3 на овој правилник треба да 
ги содржи  следните податоци: 

- назив на правното лице - барател за упис; 
- адреса и седиште на правното лице - барател за 

упис; 
- единствен даночен број на субјектот - барател за 

упис; 
- единствен матичен број на субјектот; 
- име и презиме на управителот; 
- лице за контакт; 
- податоци за контакт (телефон, факс, е-mail адре-

са); 
- опис на претежната дејност; 
- заштитно име на производот за кој се бара упис во 

регистарот; 
- вид на производот за кој се бара упис во региста-

рот; 
- примена на производот; 
- идентитет на активната супстанција, вклучувајќи 

и производител. 
(2) Со барањето за упис во регистарот, барателот 

треба ги достави и следните документи: 
- договор за застапништво на производот за зашти-

та на растенијата на територијата на Република Маке-
донија; 

- решение за упис на правното лице во Централен 
регистар на Република Македонија; 

- решение за одобрување на производот за заштита 
на растенијата од една држава членка на ЕУ каде што е 
одобрен производот со оригинална нотарска заверка од 
таа држава и превод на решението на македонски ја-
зик; 

- резиме од оригиналното досие на производот за 
заштита на растенијата добиено од матичниот произво-
дител на производот за заштита на растенијата, доста-
вено на заштитено CD без можност за размножување 
на податоците; 

- оригинал етикета и упатство за употреба на произ-
водот на растенијата од државата членка на ЕУ од каде 
потекнува решението за одобрување на производот за 
заштита на растенијата и превод на етикетата и упат-
ството на македонски јазик; 

- лиценца од матичниот производител за пристап до 
податоците од досието на активната супстанција. 

 
Член 6 

Во случај на настанување на промени на податоци-
те за кои е извршено упис во регистарот од член 3 на 
овој правилник, барателот треба да достави барање за 
промена на податоците во рок од 10 дена од настаната 
промена. 

 
Член 7 

Регистарот од член 3 на овој правилник е составен 
од евиденциски листови кои ги содржи следните пода-
тоци: 

- трговско име на производот; 
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- назив на активната супстанција која ја содржи 
производот и единствен идентификациски број на 
активната супстанција (CAS број); 

- назив и адреса на правното лице; 
- опис на претежната дејност; 
- датум и број на договорот за застапништво; 
- датум и број на решението за упис во регистарот 

издадено од Фитосанитарната  управа; 
- важност на решението; 
- промени; и 
- забелешки. 
 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 17- 44/7 Министер за земјоделство, 

12 март 2013 година шумарство  и водостопанство, 
Скопје Љупчо Димовски, с.р. 

___________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ 

990. 
Врз основа на член 89-а став 2 и 9 од Законот за 

превоз на опасни материи во патниот и железничкиот 
сообраќај („Службен весник на Република Македони-
ја“ број 92/07, 161/09, 17/11, 54/11 и 13/13), министерот 
за транспорт и врски, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ЕДУКАЦИЈАТА КАКО И НАЧИНОТ НА ВО-
ДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНАТА  

ЕДУКАЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на поканата за едукација, начинот на спроведу-
вање на едукацијата како и начинот на водење на еви-
денцијата за спроведената едукација. 

 
Член 2 

Поканата од член 1 на овој правилник се изготвува 
на образец во формат А-4, во три примероци на индиго 
хартија во бела боја и ги содржи следните елементи: 

- грб на Република Македонија и назив на органот 
кој ја спроведува едукацијата; 

- број и датум на поканата; 
- назив на поканата; 
- податоци за лицето кое се повикува на едукација 

(име и презиме, единствен матичен број на граѓанинот 
ЕМБГ, адреса на живеење и работно место на кое е 
распореден во правното лице); 

- податоци за правното лице (назив и седиште); 
- време, датум и место каде ќе се спроведе едукаци-

јата; 
- кратко назначување на предметот на поканата со 

назначување на одредбата во која е утврдена неправил-
носта; 

- место за потпис на инспекторот кој ја вршел еду-
кацијата; 

- име и презиме на лицето кое се повикува на едука-
цијата; 

- место и датум на издавање на поканата и 
- место за печат. 
Образецот на поканата за едукација е даден во При-

лог 1 кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Едукацијата ја организира и спроведува Државиот 

инспекторат за транспорт. 
Едукацијата се врши во просториите на Министерс-

твото за транспорт и врски.  
Едукацијата се врши еднаш неделно, а по потреба и 

повеќе пати во текот на работното време. 
Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврде-

ни исти или истородни неправилности за еден или по-
веќе субјекти. 

 
Член 4 

За спроведената едукација се составува записник 
кој содржи: 

- назив на органот кој ја спроведува едукацијата; 
- име и презиме на лицето кое се повикува на едука-

ција; 
- адреса на живеење/седиште на правното лице; 
- работно место на кое лицето е распоредено во 

правното лице; 
- име и презиме на инспекторот што ја спроведува 

едукацијата; 
- наведување на одредбата во која е утврдена непра-

вилноста заради која се спроведува едукацијата и 
- укажување, доколку инспекторот при контролни-

от надзор утврди дека недостатокот за кој е спроведена 
едукацијата не е отстранет во пропишаниот рок, вед-
наш ќе се преземат соодветни мерки пропишани со за-
кон. 

 
Член 5 

Евиденцијата за спроведената едукација се води 
рачно или во електронска форма на образец кој е даден 
во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

Евиденцијата за спроведената едукација го содржи 
следните рубрики: 

- реден број; 
- име и презиме на лицето на кое е извршена едука-

ција; 
- број и датум на поканата за едукација; 
- предмет на постапката за едукација; 
- место, датум и време на едукација; 
- број и датум на записникот од спроведената еду-

кација; 
- име и презиме на инспекторот кој ја спроведува 

едукацијата и 
- забелешка. 
 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 01-2500 Министер 

6 март 2013 година за транспорт и врски, 
Скопје Миле Јанакиески, с.р. 
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991. 
Врз основа на член 40-а став 2 и 9 од Законот за ра-

ботното време, задолжителните одмори на мобилните 

работници и возачите во патниот сообраќај и уредите 

за запишување во патниот сообраќај („Службен весник 

на Република Македонија“ број 161/09, 17/11 и 54/11), 

министерот за транспорт и врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 

ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ 

НА ЕДУКАЦИЈАТА КАКО И НАЧИНОТ НА ВО-

ДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНАТА  

ЕДУКАЦИЈА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на поканата за едукација, начинот на спроведу-

вање на едукацијата, како и начинот на водење на еви-

денцијата за спроведената едукација. 

 

Член 2 

Поканата од член 1 на овој правилник се изготвува 

на образец во формат А-4, во три примероци на индиго 

хартија во бела боја и ги содржи следните елементи: 

- грб на Република Македонија и назив на органот 

кај ја спроведува едукацијата; 

- број и датум на поканата; 

- назив на поканата; 

- податоци за лицето кое се повикува на едукација 

(име и презиме, единствен матичен број на граѓанинот 

ЕМБГ, адреса на живеење и работно место на кое е 

распореден во правното лице); 

- податоци за правното лице (назив и седиште); 

- време, датум и место каде ќе се спроведе едукаци-

јата; 

- кратко назначување на предметот на поканата со 

назначување на одредбата во која е утврдена неправил-

носта; 

- место за потпис на инспекторот кој ја вршел еду-

кацијата; 

- име и презиме на лицето кое се повикува на едука-

ција; 

- место и датум на издавање на поканата и 

- место за печат. 

Образецот на поканата за едукација е даден во При-

лог 1 кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Едукацијата ја организира и спроведува Државиот 

инспекторат за транспорт. 

Едукацијата се врши во просториите на Министерс-

твото за транспорт и врски.  

Едукацијата се врши еднаш неделно, а по потреба и 

повеќе пати во текот на работното време. 

Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврде-

ни исти или истородни неправилности за еден или по-

веќе субјекти. 

 

Член 4 

За спроведената едукација се составува записник 

кој содржи: 

- назив на органот кај ја спроведува едукацијата; 

- име и презиме на лицето кое се повикува на едука-

ција; 

- адреса на живеење/седиште на правното лице; 

- работно место на кое лицето е распоредено во 

правното лице; 

- име и презиме на инспекторот што ја спроведува 

едукацијата; 

- наведување на одредбата во која е утврдена непра-

вилноста заради која се спроведува едукацијата и 

- укажување, доколку инспекторот при контролни-

от надзор утврди дека недостатокот за кој е спроведена 

едукацијата не е отстранет во пропишаниот рок, вед-

наш ќе се преземат соодветни мерки пропишани со за-

кон. 

 

Член 5 

Евиденцијата за спроведената едукација се води 

рачно или во електронска форма на образец кој е даден 

во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

Евиденцијата за спроведената едукација го содржи 

следните рубрики: 

- реден број; 

- име и презиме на лицето на која е извршена едука-

ција; 

- број и датум на поканата за едукација; 

- предмет на постапката за едукација; 

- место, датум и време на едукација; 

- број и датум на записникот од спроведената еду-

кација; 

- име и презиме на инспекторот што ја спроведува 

едукацијата и 

- забелешка. 

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 01-2502 Министер 

6 март 2013 година за транспорт и врски, 

Скопје Миле Јанакиески, с.р. 
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Врз основа на член 59 став 14 и член 62 став 5  од Законот за градење  („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12 и 25/13), министерот за транспорт и врски, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО  

ЗА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА  

ОДОБРЕНИЕТО ЗА ГРАДЕЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрение за градење и формата и содржината на 

образецот на одобрението за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/11) Прилогот 1, Прило-

гот 2 и Прилогот 3 се заменуваат со нови Прилог 1, Прилог 2 и Прилог 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 Република 

Македонија“. 

 

        Бр. 01-2608  

11 март 2013 година                                            Mинистер, 

          Скопје                                               Миле Јанакиески, с.р. 
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993. 
Врз основа на член 24 став 3 од Законот за живот-

ната средина  („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 
124/10, 51/11 и 123/12), министерот за животна средина 
и просторно планирање, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЕЛАБОРА-
ТОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
СОГЛАСНО СО ВИДОВИТЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ 
ИЛИ АКТИВНОСТИТЕ ЗА КОИ СЕ ИЗРАБОТУ-
ВА ЕЛАБОРАТ, КАКО И  СОГЛАСНО СО ВРШИ-
ТЕЛИТЕ НА ДЕЈНОСТА  И ОБЕМОТ НА ДЕЈНО-
СТИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ КОИ ГИ ВРШАТ 
ПРАВНИТЕ И ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА, ПОСТАПКА-
ТА ЗА НИВНО ОДОБРУВАЊЕ, КАКО И НАЧИ-
НОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ОДОБРЕНИ  

ЕЛАБОРАТИ 
 

Член  1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на елаборатот за заштита на животната средина 
согласно со видовите на дејностите или активностите 
за кои се изработува елаборат, како и согласно со вр-
шителите на дејноста и обемот на дејностите и актив-
ностите кои ги вршат правните и физичките лица, по-
стапката за нивно одобрување, како и начинот на воде-
ње на Регистарот за одобрени елаборати. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Формата и содржината на елаборатот за заштита на 

животната средина се определуваат во зависност од ви-
довите на дејностите и обемот на дејностите и активно-
стите кои ги вршат правните и физичките лица. 

 
Член 3 

Одредени изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

- Решение за спроведување на проектот е акт на 
надлежниот орган на државната управа или на општи-
ната, општината во градот Скопје или на градот Скоп-
је, со кој се одобрува спроведувањето на проектот или 
се одобрува вршењето на дејноста; 

- Орган надлежен за одобрување на елаборатот за за-
штита на животната средина е Управата за животната сре-
дина, орган во состав на Министерството за животна сре-
дина и просторно планирање, градоначалникот на општи-
ната, градоначалникот на општината во градот Скопје или 
градоначалникот на градот Скопје кои согласно Уредбата 
за дејностите и активностите за кои задолжително се 
изработува елаборат, а за чие одобрување е надлежен ор-
ганот за вршење на стручни работи од областа на живот-
ната средина или Уредбата за дејностите и активностите 
за кои задолжително се изработува елаборатот,  а за чие 
одобрување е надлежен органот за градоначалникот на 
општината, градоначалникот на општината во градот 
Скопје или градоначалникот на градот Скопје; 
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- Испарливо органско соединенија (VOC) е органско 
соединение коешто на 293,15 К има притисок на пареата 
од 0, 01 кPa или повеќе, или коешто има соодветна ис-
парливост при конкретните услови на користење. За 
VOC се смета и фракцијата на креозот што ја надминува 
оваа вредност на притисокот на пареата на 293,15 К; 

- Органски растворувач е секое VOC што се кори-

сти само или во комбинација со други агенси, без да 
биде хемиско изменето, за растворување на суровини, 
производи или на отпадни материјали, или се користи 
како средство за чистење за растворање на загадувачи, 
како растворувач, како медиум за дисперзија, како ре-
гулатор на вискозитет, како регулатор на површински 
напон, како пластификатор или како конзерванс; 

- Занаетчиска дејност е вршење на дејност на зана-
етчиско производство и занаетчиски услуги согласно 
Законот за занаетчиска дејност, а за кои согласно Зако-
нот за трговските друштва е потребно да се регистрира 
како претпријатие; 

- Трговска дејност од мал обем е дејноста која се 
врши од страна на  физичко лице кое е регистрирано да 

врши трговска дејност од мал обем согласно Законот за 
трговски друштва, како трговец поединец кој е реги-
стриран согласно Законот за трговски друштва;  

- Земјоделска дејност е дејноста за која вршителот 
на дејноста е потребно да се регистрира како трговец 
согласно Законот за вршење на земјоделска дејност и 

- Надлежен орган за одобрување на спроведување на 
проектот е органот кој согласно прописите кои се во него-
ва надлежност за спроведување, носи правен акт со кој се 
одобрува вршењето на дејностите или активностите. 

 
Член 4 

Елаборатот за заштита на животната средина (во 
натамошниот текст: Елаборат) се изработува  во А4 
формат, во печатена  и електронска форма. 

Формата и содржината на елаборатот за дејности 
или активности кои се вршат во поголем обем се даде-
ни во Прилог 1 кој е составен дел од овој правилник. 

Формата и содржината на елаборатот за дејности 
или активности кои се вршат во мал обем, како што се 
земјоделски и занаетчиски дејности се дадени во При-
лог 2 кој е составен дел од овој правилник. 

 

Член 5 
За дејности или активности за кои е потребна израбо-

тка на елаборат, правното или физичкото лице треба да 
достави барање за одобрување на елаборат до надлежниот 
орган за одобрување на спроведувањето на проектот. 

Барањето за одобрувањето на елаборатот, заедно со 
елаборатот, се доставуваат во три примерока во писме-

на форма и еден примерок во електронска форма.  
По добивање на барањето од став (2) од овој член, над-

лежниот орган за одобрување на спроведувањето на одо-
брувањето на проектот треба барањето да го достави на 
одобрување до Управата за животната средина односно оп-
штините, општините во градот Скопје или градот Скопје. 

Управата за животната средина односно општини-

те, општините во градот Скопје или градот Скопје, по 
спроведување на постапката за одобрување на елабора-
тот го доставува решението за одобрување односно од-
бивање на елаборатот до надлежниот орган за одобру-
вање на спроведување на проектот. 

Управата за животната средина односно општини-
те, општините во градот Скопје или градот Скопје три-
те писмени примероци од доставениот и одобрен ела-
борат ги заверува со печат на Министерството за жи-
вотна средина и просторно планирање односно општи-
ните, општините во градот Скопје или градот Скопје.  

Еден писмен примерок од заверениот елаборат, 
Управата за животната средина односно општините, оп-
штините во градот Скопје или градот Скопје доставува 
на инвеститорот, еден примерок се доставува на Држав-
ниот инспекторат за животна средина односно до овла-
стените инспектори за животна средина на општините, 
општините во градот Скопје или градот Скопје. 

Во постапката за одобрување на елаборатот се приме-
нуваат роковите согласно Законот за животната средина. 

 
Член 6 

Управата за животната средина, општините, општи-
ните во градот Скопје и градот Скопје, водат Регистар 
на одобрени елаборати за заштита на животната среди-
на кој е во форма на книга. 

Регистарот од став  (1) на овој член се води во еле-
ктронска и пишана форма. 

Книгата од став  (1) на овој член, е со тврди корици 
во А3 формат и е составена од повеќе листови меѓусеб-
но поврзани и нумерирани. Книгата на предната страна 
има напис „Регистар на одобрени елаборати за заштита 
на животната средина“. 

Книгата од став (1) на овој член, се води на начин 
со кој се овозможува водење и ажурирање на докумен-

тацијата која се состои  од: 
- барање за одобрување на елаборатот, документа-

цијата приложена кон елаборатот и податоци за допол-
нување на барањето; 

- мислење и коментари добиени по барањето за до-
бивање одобрение на елаборатот; 

- решение со кое се одобрува елаборатот или се 
отфрла елаборатот,  

- еден примерок од заверениот елаборат  и  
- друга документација. 
Во книгата покрај податоците од документацијата 

од став (4) на овој член се внесуваат и сите промени 
кои ќе настанат по извршениот упис. 

Формата и содржината на Регистарот од став (1) на 
овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 7 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на елаборатот за заштита на животната средина, 
постапката за нивно одобрување, како и начинот на во-
дење на Регистарот за одобрени елаборати („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 50/09).  

 
Член 8 

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

 
Бр.07-253/4 Министер  за животна средина 

28 февруари 2013 година и просторно планирање, 
Скопје Абдилаќим Адеми, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

994. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на РМ 

(„Сл. весник на РМ“ бр.107/2005), член 42 од Законот за 

судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/2006) и член 31 став 1 

алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски совет на РМ 

(„Сл. весник на РМ“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Ре-

публика Македонија на редовната 148 седница одржана 

на ден 20.3.2013 година, ја донесе следната 

 

О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ  

НА ОСНОВЕН СУД ВИНИЦА 

 

За судии поротници на Основен суд Виница се из-

брани:  

1. Кристина Димитри Станоевска 

2. Сања Зоран Ивановска 

3. Билјана Магда Ристова 

4. Сашко Ило Трајанов 

5. Лазар Борис Лазаров 

6. Билјана Фиданчо Иванова 

7. Роза Миле Захариева 

8. Тања Боро Илиевска 

9. Даниела Бранко Јакимова 

10. Емилија Спиро Костадинова 

11. Васка Лазар Николова  

12. Златко Љупчо Постолов. 

 

Оваа одлука влегува во сила на 20.3.2013 година. 

 

Бр. 07-659/13 Судски совет 

21 март 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 

___________ 

995. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на РМ 

(„Сл. весник на РМ“ бр. 107/2005), член 42 од Законот за 

судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 58/2006) и член 31 став 

1 алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски совет на РМ 

(„Сл. весник на РМ“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Ре-

публика Македонија на редовната 148 седница одржана 

на ден 20.3.2013 година, ја донесе следната 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ  

НА ОСНОВЕН СУД  БЕРОВО 

 

За судии поротници на Основен суд Берово се из-

брани:  

1. Соња Симоновска 

2. Гордана Буовска 

3. Весна Сивевска 

4. Биљана Миовска 

5. Драган Мустачки 

6. Славјанка Пачарска 

7. Соња Сивевска 

8. Ненад Мушкарски 

9. Даниела Сирачевска 

10. Ана Сивевска 

11. Павлинка Гошевска 

12. Владо Пипонски 

13. Милица Топаловска 

14. Снежана Пипонска 

15. Славица Каламадевска 

16. Горан Гарвански 

17. Катерина Печинска 

18. Благој Колевски 

19. Ванчо Крамарски 

20. Светлана Бошначка 

21. Фахрудин Мустафов 

22. Мирјана Миличинска 

23. Јован Тасевски 

24. Александра Галевска 

25. Павлина Механџиска 

26. Михаил Миовски 

27. Амелија Бајрактарова 

28. Здравка Поповска 

29. Љупка Марковска 

30. Благица Гошевска 

31. Љубинка Димитровска 

32. Живка Буровска 

33. Марика Гошевска 

34. Виолета Димовска Марковска 

35. Билјана Арменска  

36. Снежана Механџиска. 

 

Оваа одлука влегува во сила на 20.3.2013 година. 

 

Бр. 07-730/13 Судски совет 

21 март 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Александра Зафировска, с.р. 

___________ 

 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

996. 

Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со 

членовите 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 став (1) и 

(2) од Изборниот законик („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 

163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13 и 34/13),  Др-

жавната изборна комисија на седницата одржана на 

19.3.2013 година, во состав: Претседател Борис Кон-

дарко, Потпретседател м-р Субхи Јакупи и членовите 

Влатко Сајкоски, Сашо Срцев, Анета Стефановска, Ви-

олета Дума и Бедредин Ибраими, донесе  
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О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ 

КОМИСИИ 

 

I. 

Во  Одлуките за формирање на општинските избор-

ни комисии („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 60/11, 65/11, 67/11, 72/11, 15/13, 16/13, 17/13,  

21/13, 23/13, 28/13, 32/13 и 38/13), број 10-1861/1 од 

4.6.2011 година и број 10-810/6 од 4.11.2011 година се 

вршат следните изменувања и дополнувања и тоа: 

1. Во составот на Општинската изборна комисија Шу-

то Оризари заменик членот Елвира Исмаил, се разрешува. 

За  заменик член се именува Мери Јашаровска вра-

ботена во Генерален секретаријат на Владата на Репуб-

лика Македонија. 

2. Во составот на Општинската изборна комисија 

Ѓорче Петров заменик членот Бранко Трајчевски, вра-

ботен во Град Скопје,  се разрешува. 

За  заменик член се именува Горан Маркоски, вра-

ботен во Генерален секретаријат на Владата на Репуб-

лика Македонија. 

3. Во составот на Општинската изборна комисија 

Берово членот Звонко Пекевски, вработен во Општина 

Берово,  се разрешува. 

За  член се именува Марин Демировски, вработен 

во Општина Берово. 

 

II. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“ и на интернет страницата на Државна из-

борна комисија. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, согласно 

член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано за 

претседател, заменик претседател, членови или нивни за-

меници на општинските изборни комисии имаат право да 

поднесат Изјава за неприфаќање на именувањето.  

Изјавата за неприфаќање се поднесува до Државна-

та изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од де-

нот на објавувањето на оваа одлука во „Службен вес-

ник на Република Македонија“.   

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозво-

лено. 

Решението на Државната изборна комисија е конечно.  

 

Бр. 07-333/15 Претседател 

19 март 2013 година на Државната изборна комисија, 

Скопје Борис Кондарко, с.р. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

997. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од Зако-

нот за енергетика („Службен весник на РМ” бр.16/2011 

и 136/2011), член 11 и член 15, став 3 од Тарифниот си-

стем за продажба на природен гас на тарифни потро-

шувачи (“Службен весник на РМ” бр.94/2005, 43/2010, 

9/12 и 13/12), постапувајќи по барањето на Дирекцијата 

за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – 

Скопје, за определување на продажна цена на приро-

ден гас за тарифни потрошувачи приклучени на систе-

мот за дистрибуција на природен гас во ТИРЗ – Скопје, 

за месец март 2013 година, на седницата одржана на 20 

март 2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИ-

РОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ 

ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИ-

ЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-ИНДУ-

СТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА-СКОПЈЕ ЗА МЕСЕЦ  

МАРТ 2013 ГОДИНА 

 

Член 1 

1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Раз-

војни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енергет-

ските дејности дистрибуција на природен гас, управување 

со системот за дистрибуција на природен гас и снабдува-

ње со природен гас на тарифните потрошувачи приклуче-

ни на системот за дистрибуција на природен гас, продаж-

ната цена на природниот гас за месец март 2013 година, 

се утврдува да изнесува 29,7753 ден/nm3. 

2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 

на овој член, содржани се: 

2.1 Трошоци за набавка на природниот гас за месец 

март 2013 година, во износ од 25,1545 ден/nm3 и цена за 

услугата снабдување на тарифните потрошувачи непо-

средно приклучени на системот за пренос на природен 

гас, во износ од 0,2958 ден/nm3, утврдени со Одлуката за 

определување продажна цена на природен гас за месец 

март 2013 година („Службен весник на РМ” бр. 41/13); 

2.2 Цената за услугата пренос и управување со си-

стемот за пренос на природен гас, во износ од 1,2465 

ден/nm3, утврдени со Одлуката за определување про-

дажна цена на природен гас за месец март 2013 година 

(„Службен весник на РМ” бр. 41/13); 

2.3 Цената за вршење на дејностите дистрибуција 

на природен гас, управување со системот за дистрибу-

ција на природен гас и снабдување со природен гас на 

тарифните потрошувачи приклучени на системот за ди-

стрибуција на природен гас, во износ од 3,0785 

ден/nm3, утврдени со Одлуката за изменување и допол-



 Стр. 40 - Бр. 44                                                                                          22 март 2013 
 

нување на Одлуката за одобрување на тарифа за врше-

ње на дејноста дистрибуција на природен гас и снабду-

вање со природен гас на тарифните потрошувачи прик-

лучени на системот за дистрибуција на природен гас 

(„Службен весник на РМ“ бр. 11/13).  

3. Цената од член 1, точка 1 од оваа Одлука, е прес-

метена без данок на додадена вредност. 

 

Член 2 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 

нејзиното извршување. 

 

Член 3 

Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”.  

 

УП1 Бр. 08-44/13  

20 март 2013 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

998. 

Врз основа на членот 4 став (2) од Законот за мини-

мална плата во Република Македонија („Службен вес-

ник на Република Македонија” бр. 11/12), Министерс-

твото за труд и социјална политика 

 

О Б Ј А В У В А 

 

Висината на минималната плата во Република Ма-

кедонија за 2013 година изнесува 12.268,00 денари. 

 

 Министер 

 за труд и социјална политика, 

 Спиро Ристовски, с.р. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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