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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

4021. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 

У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 

И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА 

 

I 

Г-ѓа Даниела Караѓозоска се отповикува од долж-

носта вонреден и ополномоштен амбасадор на Репуб-

лика Македонија во Република Хрватска, со седиште 

во Загреб. 

 

II 

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбаса-

дор на Република Македонија во Република Хрватска 

престанува заклучно со 31.10.2016 година. 

 

III 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 

 

IV 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Указ бр. 49   Претседател 

27 септември 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4022. 

Врз основа на член 10 од Законот за индустриската 

сопственост („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 21/2009. 24/2011, 12/2014, 41/2014, 152/2015 и 

53/2016), Владата на Република Македонија на седни-

цата одржана на 23 август 2016 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 

ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

1. За вршител на должноста директор на Државниот 

завод за индустриска сопственост се именува Сафет 

Емрули, досегашен директор на Заводот. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-7339/1 Заменик на претседателот 

23 август 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Никола Попоски, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

4023. 

Врз основа на член 394 алинеjа 17 од Законот за 

безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15 и 

55/16), министерот за внатрешни работи донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БА-

РАЊЕТО И НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРЕ-

ДАВАЧ ПО НАСТАВНА ПРОГРАМА  СООБРАЌАЈНИ 

ПРАВИЛА И ПРОПИСИ  И ВОЗАЧ-ИНСТРУКТОР  

ВО АВТОШКОЛА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува форма и содржина 

на образецот на барањето и на образецот на лиценца за 

предавач по наставна програма сообраќајни правила и 

прописи (во натамошниот текст: лиценца за предавач) 

и за возач-инструктор во автошкола (во натамошниот 

текст: лиценца за возач-инструктор). 

 

Член 2 

(1) Образецот на барањето за издавање на лиценца 

за предавач се печати на бела хартија во А4 формат. 

(2) Образецот на барањето од ставот (1) на овој 

член ги содржи следните податоци:  

- РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА; 

- МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ; 

- наслов на барањето; 
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- податоци за подносителот на барањето: име, тат-

ково име и презиме, ден, месец и година на раѓање, 

место на раѓање, единствен матичен број на граѓани-

нот, живеалиште и адреса; 

- причини поради кои се поднесува барањето, 

- прилози кон барањето; 

- податоци за претходната лиценца; 

- датум и место на поднесување на барањето; 

- место за потпис на подносителот на барањето;  

- податоци за контакт и 

- место за потпис на овластеното лице кое го при-

мило барањето.  

(3) Образецот на барањето од ставот (1) на овој 

член е даден во Прилог број 1, кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 3 

(1) Образецот на лиценцата за предавач е изработен 

на тврда картонска хартија во правоаголна форма на 

А4 формат.  

(2) Во позадината на образецот од ставот (1) на овој 

член отпечатено е знамето на Република Македонија. 

(3) Образецот за лиценца од ставот (1) на овој член 

ги содржи следниве податоци: 

- РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА; 

- МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ; 

- амблем на полицијата; 

- законски основ за издавање на лиценцата; 

- наслов на лиценцата; 

- број на лиценцата; 

- име, татково име и презиме на лицето на кое се из-

дава лиценцата; 

- ден месец и година на раѓање на лицето на кое се 

издава лиценцата; 

- место и датум на издавање на  лиценцата; 

- место за печат; 

- место за потпис на министерот за внатрешни ра-

боти и 

- сериски број на лиценцата.  

(4) Образецот на лиценца за предавач од ставот (1) 

на овој член е даден во Прилог број 2,  кој е составен 

дел на овој правилник. 

 

Член 4 

(1) Образецот на барањето за издавање на лиценца 

за возач-инструктор се печати на бела хартија во А4 

формат. 

(2) Образецот на барањето од ставот (1) на овој 

член ги содржи следните податоци:  

- РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА; 

- МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ; 

- наслов на барањето; 

- податоци за подносителот на барањето: име, тат-

ково име и презиме, ден, месец и година на раѓање, 

место на раѓање, единствен матичен број на граѓани-

нот, живеалиште и адреса; 

- причини поради кои се поднесува барањето; 

- прилози кон барањето; 

- податоци за претходната лиценца; 

- датум и место на поднесување на барањето;  

- место за потпис на подносителот на барањето и 

- податоци за контакт и 

- место за потпис на овластеното лице кое го при-

мило барањето.  

(3) Образецот на барањето од ставот (1) на овој 

член е даден во Прилог број 3, кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 5 

(1) Образецот на лиценцата за возач-инструктор е 

изработен на тврда картонска хартија во правоаголна 

форма на А4 формат. 

(2) Во позадината на образецот од ставот (1) на овој 

член отпечатено е знамето на Република Македонија. 

(3) Образецот за лиценцата од ставот (1) на овој 

член ги содржи следниве податоци: 

- РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА; 

- МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ; 

- амблем на полицијата; 

- законски основ за издавање на лиценцата;               

- наслов на лиценцата;  

- број на лиценцата; 

- име, татково име и презиме на лицето на кое се из-

дава лиценцата; 

- ден, месец и година на раѓање на лицето на кое се 

издава лиценцата; 

- место и датум на издавање на  лиценцата; 

- место за печат; 

- место за потпис на министерот за внатрешни ра-

боти и 

- сериски број на лиценцата. 

(4) Образецот на лиценцата за возач-инструктор е 

даден во Прилог број 4, кој е составен дел на овој пра-

вилник. 
 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Служен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

Бр. 13.11-59195/1 Министер 

21 септември 2016 година за внатрешни работи, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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4024. 

Врз основа на член 27 став 3 од Законот за возила 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 

192/15 и 39/16), министерот за внатрешни работи до-

несе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-

ЧИНОТ НА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ВОЗИЛАТА НА 

ПОЛИЦИЈАТА ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ, КАКО И ЗА ФОРМАТА И 

СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРСКИТЕ ТАБЛИЦИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на регистрирање на 

возилата Полицијата во Министерството за внат-

решни работи, како и за формата и содржината на 

регистарските таблици (,,Службен весник на Репуб-

лика Македонија” бр. 73/09), членот 8 се менува и 

гласи: 

„Службените патнички автомобили на Граничната 

полиција се обоени со бела боја и имаат: 

- ознака „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА“ испишана 

со сини букви од двете бочни страни (Образец број 

6); 

на капакот на моторот амблем на Граничната поли-

ција; 

- вградено ротационо или треперливо сино светло 

на највисокото место на возилото и  

- вграден уред за давање на звучни знаци во низа 

тонови со различна висина. 

Службените теренски, комби возила, автобуси и то-

варните моторни возила на Граничната полиција се 

обоени со: 

- сина боја и имаат ознака „ГРАНИЧНА ПОЛИ-

ЦИЈА“ испишана со  бели букви од двете бочни 

страни или со бела боја и имаат ознака „ГРАНИЧНА 

ПОЛИЦИЈА“испишана со сини букви од двете боч-

ни страни; 

- на капакот на моторот е поставен амблемот на 

Граничната полиција; 

- вградено ротационо или треперливо сино светло 

на највисокото место на возилото и 

- вграден уред за давање на звучни знаци во низа 

тонови со различни висина. 

Службените мотоцикли на Граничната полиција се 

обоени со бела или сина боја. “ 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 13.11-59277/1 Министер 

21 септември 2016 година за внатрешни работи, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

4025. 

Врз основа на член 12 став 12 од Законот за 

Државниот инспекторат за земјоделство (,,Службен 

весник на Република Македонија” бр. 20/09, 53/11, 

164/13, 43/14, 33/15, 88/15, 149/15, 39/16 и 172/16) 

министерот за земјоделство шумарство и водосто-

панство, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИСИ-

НАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ 

РАБОТИ НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ  

ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

 

Член 1 

Во Правилникот за висината на надоместокот за из-

вршените работи на Државниот инспекторат за земјо-

делство (,,Службен весник на Република Македонија” 

бр. 162/15,  227/15 и 142/16) во членот 2 алинеја 2 изно-

сот ,,0,5” се заменува со износот ,,0,2”. 
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Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена 

согласност од Владата на Република Македонија. 

 

Бр. 02-8366/1 Министер за земјоделство, 

13 септември 2016 година шумарство и водостопанство, 

Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 

 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

4026. 

Судскиот совет на Република Македонија согласно 

член 30 став 1 точка 3 и член 31 од Законот за Судски-

от совет на Република Македонија („Службен весник 

на РМ“ број 60/06, 150/10, 100/11, 20/15 и 61/15), на 

ден 26.9.2016 година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ НА ЧЛЕН НА СУД-

СКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

На членот на Судскиот совет на Република Македо-

нија  Костадин Кизов, му престанува мандатот на член 

на Судскиот совет на Република Македонија, поради 

исполнување на услови за старосна пензија, сметано од  

26.9.2016 година. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 26.9.2016 година. 

 

Бр.02-1520/1 Судски совет 

26 септември 2016 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

4027. 

Врз основа на член 83, став 6 од Законот за катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

153/2015, 192/2015 и 61/2016), директорот на Агенција-

та за катастар на недвижности  донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 7.9.2016 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Горно Соње, која е во надлежност 

на одржување на  Центар за катастар на недвижности  

Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Горно Соње престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина  

Горно  Соње. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-19469/1  

7 септември 2016 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

__________ 

4028. 

Врз основа на член 83, став 6 од Законот за катастар 

на недвижности (,,Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 

153/2015, 192/2015 и 61/2016), директорот на Агенција-

та за катастар на недвижности, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 7.9.2016 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Љубанци-Вон-град, која е во над-

лежност на одржување на Центар за катастар на нед-

вижности  Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Љубанцу-Вон-град престануваат да ва-

жат аналогните катастарски планови за катастарската 

општина  Љубанци-Вон-град. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 0916-19470/1  

7 септември 2016 година Директор, 

Скопје Славче Трпески с.р. 

 

ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА 

СИГУРНОСТ 

4029. 

Врз основа на член 3 став 2 точка 12 од Законот за 

заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигур-

ност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

48/02, 135/07,53/11, 164/13, 43/14, 149/15 и 37/16), ди-

ректорот на Дирекцијата за радијациона сигурност до-

несе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 

НА ДОЗВОЛИ И ЛИЦЕНЦИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се утврдува висината на трошо-

ците за издавање на дозволи и лиценци. 

Член 2 

Висината на трошокот за издавање на дозвола за 

вршење на дејност со извори на јонизирачко зрачење 

изнесува и тоа: 

1) за увоз: 

- еднократен.......................................8.000,00 денари, 

- повеќекратен..................................24.000,00 денари. 

2) за извоз: 

- еднократен.......................................8.000,00 денари, 

- повеќекратен .................................24.000,00 денари. 

3) за превоз ..................................... 24.000,00 денари, 

4) за превоз за сопствени  

    потреби…………………….........15.000,00 денари, 

5) за складирање на искористен радиоактивен 

    извор............................. 10.000,00 денари по извор, 

6) за складирање/чување на радиоактивен извор. 

(при увоз и извоз)............................................... 10.000,00  

7) за давање на користење ...............9.000,00 денари, 

8) за поставување и одржување  

    (сервисирање)..............................15.000,00 денари, 

9) за престанок на употреба .............5.000,00 денари, 

10) за производство.......................75.000,00 денари и 

11) ПЕТ/КТ (позитронско емисиона томографија-

компјутеризирана томографија).......... 35.000,00 денари. 

 

Член 3 

Висината на трошокот за издавање на дозвола за 

вршење на дејност со: 

1) Отворени извори на јонизирачко зрачење и тоа:  

- За дијагностика во нуклеарна  

  медицина....................................... 35.000,00 денари, 

- За дијагностика и терапија во  

  нуклеарна медицина ...................35.000,00 денари и 

- За друга намена ............................25.000,00 денари. 

2) Затворени извори на јонизирачко зрачење, вклу-

чувајќи уреди за техничка контрола, уреди за гама де-

фектоскопија, уреди за гама-терапија и слично: 

- категорија 1 на радиоактивни  

  извори .............................25.000,00 денари по извор, 

- категорија 2 на радиоактивни  

  извори ..........................20.000,00 денари по извор, 
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- категорија 3 на радиоактивни  

  извори .............................10.000,00 денари по извор, 

- категорија 4 на радиоактивни  

  извори ............................8.000,00 денари по извор и 

- категорија 5 на радиоактивни  

  извори ..........................5.000,00 денари по извор. 

3) Акцелератор................ 45.000,00 денари по извор. 

4) Медицински рентген апарати: 

a) во стоматологија: 

- за снимање на заби......5.000,00 денари по апарат и 

- за панорамско снимање на заби  

  и вилица......................10.000,00 денари по апарат. 

б) во медицината: 

- компјутеризирана  

  томографија..................45.000,00 денари по апарат, 

- интервентна радиологија......20.000,00 денари по апарат, 

- рентген апарат за снимање дојки  

(мамографија)...................9.000,00 денари по апарат, 

- рентген апарати за терапевтска  

  намена........................20.000,00 денари по апарат, 

- рентген апарат за снимање на густина на минера-

ли во коски......... ..................8.000,00 денари по апарат и 

- останати рентген апарати за графија  

  и скопија ………….......20.000,00 денари по апарат, 

5) рентген апарати во ветеринарна  

    медицина ……............20.000,00 денари по апарат, 

6) Индустриски рентген апарати: 

- рентген дефектоскопи…..20.000,00 денари по апарат и 

- останати........................15.000,00 денари по апарат. 

 
Член 4 

Висината на трошокот за издавање на дозвола за 

симнување и безбедно и сигурно складирање изнесува 

и тоа за: 

1) радиоактивен  

    громобран.................... 10.000,00 денари по извор, 

2) јонизационен јавувач  

    на пожар...........................100,00 денари по извор и 

3) друг радиоактивен  

    извор................................4.000,00 денари по извор. 

Член 5 

Висината на трошокот за издавање на дозвола за 

транзит на радиоактивен и нуклеарен материјал и ради-

оактивен и нуклеарен отпад низ територијата на Репуб-

лика Македонија изнесува 40.000,00 денари. 

 
Член 6 

Висината на трошокот за издавање на дозвола за 

вршење на дејност складирање на ниско и средноакти-

вен радиоактивен отпад изнесува 45.000,00 денари.  

 

Член 7 

Висината на трошокот за издавање на лиценца из-

несува и тоа за: 

1) овластен стручен технички  

    сервис..........................................70.000,00 денари и 

2) за вршење на деконтаминација…....30.000,00 денари. 

 

Член 8 

Висината на трошокот за изменување и дополнува-

ње на дозволата или лиценцата изнесува 50% од виси-

ната на трошокот за добивање на нова дозвола, однос-

но нова лиценца.  

 

Член 9 

Висината на трошокот за обновување на дозволата 

или лиценцата изнесува исто како и висината на тро-

шокот за издавање на нова дозвола или лиценца. 

 

Член 10 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за висината на тро-

шоците за издавање на дозволи и лиценци („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 112/10 и 132/11).  

  

Член 11 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 01-257/1  

23 септември 2016 година Директор, 

Скопје д-р Нузи Шахин, с.р. 
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