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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

879. 
Врз основа на член 9 од Законот за печатот на Ре-

публика Македонија и печатите на државните органи 
во Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 86/08), министерот за правда до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, ГОЛЕМИНАТА И СОДРЖИНАТА 
НА ПЕЧАТИТЕ, НАЧИНОТ НА НИВНОТО ЧУВА-
ЊЕ И УПОТРЕБА, КАКО И ЗА ШТЕМБИЛИТЕ  

НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
 

I. Предмет на уредување 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, големи-

ната и содржината на печатите, начинот на нивното чу-
вање и употреба, како и за штембилите на државните 
органи.  

 
II. Печат на државните органи 

 
Член 2 

Печатот на државните органи има облик на круг, во 
средината е грбот на Република Северна Македонија, а 
околу него во првиот концентричен круг е испишано 
името на Република Северна Македонија, а во вториот 
концентричен круг се испишани називот и седиштето 
на државниот орган. 

Големината на печатот од став 1 на овој член, кој е 
испишан на македонски јазик и неговото кирилско 
писмо, е со пречник од 32 мм или 40 мм.  

Големината на печатот од став 1 на овој член, кој е 
испишан согласно член 7 став 3 од Законот за употреба 
на јазиците („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 7/19), на македонски јазик и неговото кирил-
ско писмо, како и на јазикот кој го зборуваат најмалку 
20% од граѓаните и неговото писмо, е со пречник од 32 
мм или 40 мм.             

Печатот на државните органи се изработува од 
гума, пластика, метал или од друг соодветен материјал.  
 

III. Печат со помал обем 
 

Член 3 
Државните органи можат да имаат печат со помал 

обем (во натамошниот текст: мал печат). 
Малиот печат има иста пишана содржина, како и 

печатот од член 2 од овој правилник, со тоа што нази-
вот на државниот орган може да биде испишан со скра-
тен текст, од кој недвосмислено се гледа на кој држа-
вен орган припаѓа.  

Големината на малиот печат на државните органи 
со пречник од 28 мм.  

 
IV. Начинот на чување и употреба на печатот 

 
Член 4 

Државните органи водат евиденција за печатите 
кои ги имаат. 

Евиденцијата од став 1 на овој член, содржи: реден 
број; број и датум на одлуката со која е набавен печа-
тот; отпечаток на печатот; почеток на употреба; потпис 
на задолженото лице за употреба на печатот; негово 
ставање вон употреба; и забелешка. 

Печатот се предава на задолженото лице за него-
во користење и за тоа се составува посебен запис-
ник. 

Записникот од став 3 на овој член, го потпишува-
ат лицето што го предава и лицето што го прима пе-
чатот.  

Печатот се чува и се употребува во просториите на 
државниот орган.  

По исклучок од став 5 на овој член, ако се презема 
службено дејствие надвор од службените простории 
печатот може да се употребува и надвор од седиштето 
на органот. 

Печатот се става на актот од левата страна на пот-
писот на овластеното лице за потпис. 

 
V. Штембил на државните органи 

 
Член 5 

Штембилот на државните органи (во натамошниот 
текст: штембилот), се употребува за евидентирање на 
акти и други писмена на органот.  

Штембилот има форма на правоаголник, го содржи 
името на Република Северна Македонија, називот на 
државниот орган и неговото седиште, кои се испишу-
ваат хоризонтално едно под друго, а под нив се остава 
празен простор за впишување на број на актот, на дру-
ги писмена и на датумот на негово издавање.    

Штембилот се изработува од гума, пластика, метал 
или од друг соодветен материјал.  

Големината на штембилот кој е испишан на маке-
донски јазик и неговото кирилско писмо, е со димен-
зии 60 х 30мм.  

Големината на штембилот кој е испишан согласно 
член 7 став 3 од Законот за употреба на јазиците 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/19), 
на македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и 
на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните 
и неговото писмо, името на Република Северна Маке-
донија, е со димензии 65 х 40 мм. 

Отпечатокот од штембилот се става во заглавието 
на актот и на другите писмена, од неговата лева страна 
или може да биде отпечатен и во заглавието на актот 
или на другите писмена. 

Државниот орган може по  потреба да има повеќе 
штембили со иста содржина. 

Штембилот се чува на ист начин, како што се чува 
и печатот на државниот орган.  

 
VI. Преодна и завршна одредба 

 
Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата, големи-
ната и содржината на печатите, начинот на нивното чу-
вање и употреба, како и за штембилите на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 149/09 и 44/19). 

 
Член 7 

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

 
Бр. 01-1256/3  

20 март 2019 година Министер за правда, 
Скопје д - р Рената Дескоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

880. 

Врз основа на член 165 став (7) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 

149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15,226/15, 30/16, 31/16,  39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18) министе-

рот за транспорт и врски донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ 

ПЛАТЕН НАЛОГ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.214/16) Прилогот 1, Прилогот 2, Прилогот 3 и Прилогот 4 се заменуваат со нови Прилог 1, 

Прилог 2, Прилог 3 и Прилог 4 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 Северна Македонија“. 

 

        Бр. 01-2539/1                                                                           Министер 

14 март 2019 година                                                                             за транспорт и врски, 

             Скопје Горан Сугарески, с.р. 
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881. 

Врз основа на член 55 став (6) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 

149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15,226/15, 30/16, 31/16,  39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18), министе-

рот за транспорт и врски донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА НОСТРИФИКАЦИЈА, СОДРЖИНАТА 

НА ПИСМЕНИОТ ИЗВЕШТАЈ, СОГЛАСНОСТА ЗА НОСТРИФИКАЦИЈА И НАЧИНОТ НА ЗАВЕРУВАЊЕ  

НА ПРОЕКТИТЕ ОД СТРАНА НА КОМИСИЈА 

 

Член 1 

Во Правилникот за постапката за нострификација, содржината на писмениот извештај, согласноста за нос-

трификација и начинот на заверување на проектите од страна на комисија („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.153/09) во член 4 став 2 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Член 2 

Прилогот се заменува со нов Прилог 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“. 

 

        Бр. 01-2541/1                                                                           Министер 

14 март 2019 година                                                                             за транспорт и врски, 

            Скопје Горан Сугарески, с.р. 
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882. 

Врз основа на член 9 став (3) од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 

190/17), министерот за транспорт и врски донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЗАПИСНИКОТ 

ЗА ИЗВРШЕН УВИД НА САМОТО МЕСТО СО ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА БЕСПРАВНИОТ  

ОБЈЕКТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на записникот за извршен увид на самото место со технички по-

датоци за бесправниот објект („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/11) Прилогот 1 се заменува 

со нов Прилог 1, 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 Северна Македонија“. 

 

        Бр. 01-2542/1                                                                        Министер 

14 март 2019 година                                                                             за транспорт и врски, 

          Скопје Горан Сугарески, с.р. 
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883. 

Врз основа на член 118 став (7) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), министерот за транспорт и 

врски донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ 

ПЛАТЕН НАЛОГ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 214/16) Прилогот 1, Прилогот 2, Прилогот 3 и Прилогот 4 се заменуваат со нови Прилог 1, 

Прилог 2, Прилог 3 и Прилог 4 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 

Северна Македонија“. 

 

       Бр. 01-2553/1                                                                           Министер 

14 март 2019 година                                                                            за транспорт и врски, 

            Скопје Горан Сугарески, с.р. 
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884. 

Врз основа на член 70 став 11 и член 70-е став 4 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 

193/15, 31/16 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА  НАЧИНОТ НА СТЕКНУВАЊЕ ЗВАЊЕ УПРАВУВАЧ 

НА ЧАМЕЦ, ПЛАНОТ И ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ ЗВАЊЕ УПРА-

ВУВАЧ НА ЧАМЕЦ, ОБРАЗЕЦОТ  НА УВЕРЕНИЕТО ЗА СТЕКНАТОТО ЗВАЊЕ  И НАЧИНОТ НА  

БОДИРАЊЕ НА  ПРВИОТ – ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на стекнување звање управувач на чамец, планот и програмата за полагање ис-

пит за стекнување звање управувач на чамец, образецот на уверението за стекнатото звање и начинот на боди-

рање на  првиот – теоретски дел од испитот („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/14), во чле-

нот 8 во ставовите 3 и 5 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите:  „Република Северна 

Македонија“. 

 

Член 2 

Прилогот 2 се заменува со нов Прилoг 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 Републи-

ка Северна Македонија“. 

 

      Бр. 01-2556/1                                                                              Министер 

14 март 2019 година                                                                             за транспорт и врски, 

          Скопје Горан Сугарески, с.р. 
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ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

885. 

Д О Г О В О Р 

ЗА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА 

 

Склучен помеѓу: 

 

ДОГОВОРНИ СТРАНИ  

1. Општина Кавадарци – Локална Самоуправа, со 

седиште на Плоштад Маршал Тито бр.2 Кавадарци  

претставувана од Градоначалникот на Општина Кава-

дарци м-р Митко Јанчев како давател на услуги  (во по-

натамошен текст - давателот) и  

1. Општина Демир Капија  – Локална Самоуправа, 

со седиште на ул. „11-ти Октомври“ бб Демир Капија 

претставувана од Градоначалникот на Општина Демир 

Капија Лазар Петров како корисник на услуги (во по-

натамошниот текст – корисникот). 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ 

 

Член 1 

Предмет на овој Договор е воспоставување на меѓу-

општинска соработка помеѓу двете договорни оп-

штини, согласно член 14 од Законот за локална самоуп-

рава („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 9 став 2 али-

неја 2 и член 29 од Законот за меѓуопштинска соработ-

ка („Сл. весник на РМ“ бр.79/09), Одлуката за прифаќа-

ње на предлог за воспоставување на меѓуопштинска 

соработка бр.08-326/5 од 31.1.2019 година („Сл. глас-

ник на Општина Кавадарци“ бр.31/2019) и Одлука за 

воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу 

Општина Кавадарци и Општина Демир Капија бр.08-

815/12 од 19.2.2019 година („Сл. гласник на Општина 

Кавадарци“ бр.32/2019), за вршење услуги од страна на 

општинската администрација на Општина Кавадарци 

за потребите на Општина Демир Капија и тоа - корис-

тење на услуги од овластен проценувач  за процена на 

пазарна вредност на недвижен имот за пресметување 

на данок на имот за територијата на Општина Демир 

Капија. 

 

Член 2 

Извршувањето на услугите утврдени во член 1 од 

овој Договор, ќе биде евидентирано во спецификација 

во која ќе биде наведена висината на реално направе-

ните патни и дневни трошоци  на давателите на услу-

гите. 

 

Член 3 

Договорните страни се договорија работите и ра-

ботните задачи да ги врши овластен проценувач за про-

цена на недвижен имот од Општина Кавадарци - Одде-

лението за администрирање на даноци. 

Член 4 

Висината на надоместокот за извршената услуга од 

администрацијата на давателот, е пресметана согласно 

извршените финансиски анализи на патни и дневни 

трошоци  кои настанува при извршување на работните 

задачи на администрацијата. 

 

Член 5 

Корисникот надоместокот ќе го плати на ж-ска на 

давателот по добивање на фактура, која ќе претставува 

збир на извршени услуги за текот на еден месец. 

 

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ 

 

Член 6 

Давателот се обврзува услугите кои ќе бидат побарани 

од корисникот наведени во член 1 од овој Договор, да ги 

извршува согласно законските прописи, професионално, 

континуирано, ефикасно, уредно и навремено. 

 

Член 7 

Корисникот на услугата се обврзува за навремено 

извршување на работите кои ќе бидат побарани, и да 

води уредна документација. 

Корисникот може во секое време да се информира 

за начинот и времето на извршување и при тоа има 

увид во документацијата со која се води целокупната 

постапка. 

 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 8 

Овој договор може да се раскине по слободна волја 

на една од договорните страни, по претходно известу-

вање на една од страните во рок од 30 дена. 

 

Член 9 

За се што не е регулирано со овој Договор важат и 

ќе се применуваат одердбите од Законот за облигацио-

ни односи. 

 

Член 10 

Овој Договор е составен во 4 (четири) еднообразни 

примероци, од кои по 2 (два) за секоја договорна страна. 

 

Член 11 

Овој договор влегува во сила со денот на потпишу-

вање од страна на двете договорни страни. 

 
Општина Кавадарци Општина Демир Капија 

Градоначалник, Градоначалник, 

м-р Митко Јанчев, с.р. Лазар Петров, с.р. 

  

Бр. 10-1219/1 Бр. 09-34/3 

28 февруари 2019 година 4 март 2019 година 

Кавадарци Демир Капија 



 Стр. 28 - Бр. 61                                                                                        22 март 2019 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

879. 

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, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството за труд и социјална политика 

 

О Б Ј А В У В А 

 

1. Стапката на трошоците на живот за месец февруари 2019 година, во однос на месец јануари 2019 го-

дина, изнесува 100. 

2. Исплатата на платите за месец февруари 2019 година, во однос на месец јануари 2019 година, работода-

вачите 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 

 за труд и социјална политика, 

 Мила Царовска, с.р. 
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