
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

                      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

С О Д Р Ж И Н А  
 

  Стр. 
1324. Уредба за видот, начинот, обемот и 

ценовникот на здравствените прег-
леди на вработените ............................  2 

1325. Одлука за давање на користење на 
недвижна ствар на Агенцијата за 
катастар на недвижности - одделе-
ние за катастар на недвижности Ве-
лес .........................................................  40 

1326. Одлука за давање согласност на 
Годишната сметка и Извештајот за 
работа за 2012 година на Јавното 
претпријатие за водоснабдување 
Студенчица Другово ...........................  40 

1327. Одлука за давање согласност на 
Одлуката за употреба на вишокот 
на средства остварени со работење-
то на Јавното претпријатие за во-
доснабдување Студенчица Другово 
по Годишната сметка за 2012 годи-
на ..........................................................  40 

1328. Одлука за престанок и за давање 
на трајно користење на движни 
ствари на Кабинетот на Претседа-
телот на Република Македонија ........  40 

1329. Одлука за давање согласност на 
Годишен извештај за работа на Со-
ветот за унапредување и надзор на 
ревизијата  за 2012 година ..................  41 

  Стр. 
1330. Одлукa за давање согласност на 

Годишната програма за работа на 
Советот за унапредување и надзор 
на ревизијата за 2013 година .............. 41 

1331. Одлука за давање согласност на 
Финансискиот план за работа на 
Советот за унапредување и надзор 
на ревизијата за 2013 година .............. 41 

1332. Решение за изменување на Реше-
нието за именување на членови на 
Советот за безбедност и здравје при 
работа .................................................... 41 

1333. Програма за изменување на Прог-
рама за распределба на средства од 
игри на среќа и забавните игри за 
2013 година за финансирање на на-
ционалните спортски федерации, 
спортски клубови и проекти на 
Агенцијата за млади и спорт за 
унапредување на спортот во Репуб-
лика Македонија .................................. 41 

1334. Правилник за поблиските услови 
за вршење на одделна јавна услуга 
спроведување на  мерки и активно-
сти за спроведување на матичното 
книговодство, утврдување на генет-
скиот квалитет и приносот во сто-
чарството .............................................. 42 

Број 60 24 април 2013, среда година LXIX 



 Стр. 2 - Бр. 60                                                                             24 април 2013 
 

  Стр. 
1335. Правилник за начинот на пријаву-

вање во Регистарот и бришење од 
регистарот на производители на ви-
но, потребната документација, како 
и формата, содржината и начинот 
на водење на Регистарот .....................  42 

1336. Правилник за формата, содржина-
та и начинот на водење на региста-
рот на увозници на вино, формата и 
содржината на образецот на бара-
њето за запишување во Регистарот 
на увозници на вино како и потреб-
ната документација за упис во Ре-
гистарот на увозници на вино ............  45 

1337. Правилник за престанување на ва-
жењето на Правилникот за видот, 
начинот, обемот и ценовникот на 
здравствените прегледи на вработе-
ните .......................................................  47 

 

 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1324. 
Врз основа на член 22 став (2)  од Законот за без-

бедност и здравје при работа („Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 92/07, 136/11, 23/13 и 25/13), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 16.4.2013 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ВИДОТ, НАЧИНОТ, ОБЕМОТ И ЦЕНОВНИ-
КОТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА  

ВРАБОТЕНИТЕ 
 

Општа одредба 
 

Член 1 
Со оваа уредба се уредува видот, начинот, обемот и 

ценовникот на здравствените прегледи на вработените. 
 

Видови на здравствени прегледи 
 

Член 2 
Здравствените прегледи на вработените кои се вр-

шат од страна на овластените здравствени установи од 
областа на медицината на труд, при што се користат 
податоците од изјавата  за безбедност  на работодава-
чот, се вршат како: 

- претходни  прегледи, 
- периодични  прегледи,  
- насочени прегледи, и  
- систематски прегледи. 

 
Член 3 

Претходните прегледи се вршат заради утврдување 
на здравствената состојба и работната способност за 
извршување на работи на работни места на кои поради 
опасности и/или штетности по безбедноста и здравјето 
при работа, постои зголемен ризик од повреди и забо-
лувања, согласно стандардниот минимум и процената 
на ризикот на работното место и карактеристиките на 
дефинираните професионални штетности и опасности 
од Содржината на елементите за претходните и перио-
дичните здравствени прегледи и роковите за вршење 
на периодичните прегледи на вработените која е даде-
на во Прилог број 5 и е составен дел на оваа уредба. 

  Стр. 
1338. Правилник за изменување и до-

полнување на Правилникот за на-
чинот на вршење на технички прег-
лед ......................................................... 47 

1339. Правилник за содржината на пла-
нот за спречување на хаварии*........... 48 

1340. Решение од Комисијата за хартии 
од вредност на Република Македо-
нија...................................................... 49 

1341. Правилник за изменување на Пра-
вилникот за стручно оспособување, 
проверки, дозволи и овластувања на 
персоналот на контролата на летање ..  50 

1342. Правилник за стручно оспособува-
ње на друг стручен персонал .............. 50 

1343. Упатство за дополнување на Упат-
ството за начинот на вршење на 
надворешна контрола .......................... 60 

 Огласен дел....................................... 1-68 

 

 

 
Претходните прегледи се вршат: 
- пред вработување на одредено работно место со 

зголемен ризик; 
- при прекин  во обавувањето на работата на одре-

дено работно место со зголемен ризик, подолго од 12 
месеци; 

- пред преместување  на  друго работно место со 
зголемен ризик; и 

- при секое утврдување на нов ризик на работното 
место со зголемен  ризик на кое работи вработениот. 

 
Член 4 

Периодичните прегледи се вршат заради следење и 
оценување на  здравствената состојба и работната спо-
собност на вработените за вршење на работи на работ-
ните места на кои поради опасности и/или штетности 
по безбедноста и здравјето при работа, постои зголе-
мен ризик од повреди и заболувања, согласно стан-
дардниот минимум и процената на ризикот на работно-
то место и карактеристиките на дефинираните профе-
сионални штетности и опасности од Содржината на 
елементите за претходните и периодичните здравстве-
ни прегледи и роковите за вршење на периодичните 
прегледи на вработените која е дадена во Прилог број 5 
и е составен дел на оваа уредба.  

 
Член 5 

Насочените прегледи се вршат заради следење и 
оценување на здравствената состојба и работната спо-
собност на вработените за вршење на работи на работ-
ните места на кои поради опасности и/или штетности 
по безбедноста и здравјето при работа постои зголемен 
ризик од повреди и заболувања, согласно стандардниот 
минимум и процената на ризикот на работното место и 
карактеристиките на дефинираните професионални 
штетности и опасности од Содржината на елементите 
за претходните и периодичните здравствени прегледи и 
роковите за вршење на периодичните прегледи на вра-
ботените која е дадена во Прилог број 5 и е составен 
дел на оваа уредба. 

Насочените прегледи од став 1 на овој член се вр-
шат со насочени иследувања и испитувања, во завис-
ност од причината за упатувањето, и тоа: 

- по завршување на боледување,  по основ на тешка 
повреда  на работа или боледување во траење од нај-
малку три месеци; 
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- по заболувања или повреди кои не се во врска со 
работата - ако постои сомневање за намалена работна 
способност; 

- ако постои сомневање дека дошло до нарушување 
на здравјето на вработениот заради работа на одреде-
ното работно место; 

- ако се работи за вработен кој што во период од една 
година, се повредил при работата, три или повеќе пати; 

- ако се работи за вработен кој што во период од една 
година, поради болести или повреди поврзани со работ-
ното место, бил пет или повеќе пати болнички лекуван.  

 
Член 6 

Систематски прегледи се вршат согласно стандард-
ниот минимум, заради заштита и унапредување на 
здравјето и зачувување на работната способност, на се-
кој вработен кој работи на работно место кое според 
проценката на ризикот на работното место, не претста-
вува работно место со зголемен ризик.  

 
Начин и обем на вршење на здравствените  

прегледи 
 

Член 7 
Здравствените прегледи од членовите 3, 4, 5 и 6 на 

оваа уредба се вршат согласно стандардниот минимум 
од член 22 став 5 од Законот за безбедност и здравје при 
работа и Содржината на елементите за претходните и 
периодичните здравствени прегледи и роковите за врше-
ње на периодичните прегледи на вработените, која е да-
дена во Прилог број 5 и е составен дел на оваа уредба. 

При вршењето на периодичните прегледи, освен 
елементите од Содржината од став 1 на овој член, се 
зема во предвид и процената на ризикот на работното 
место и карактеристиките на дефинираните професио-
нални штетности и опасности и роковите за вршење на 
периодичните прегледи на вработените. 

По исклучок од став 2 на овој член, од страна на ов-
ластената здравствена установа од областа на медици-
ната на трудот, може да се препорача скратување на 
времето за вршење на следниот периодичен преглед.  

  
Член 8 

Ако при вршењето на здравствените прегледи од 
страна на овластената здравствена установа од областа 
на медицината на трудот, се утврди дека за оценувањето 
на здравствената состојба е неопходна претходна меди-
цинска документација, здравствената установа, истата 
може да ја побара од избраниот лекар на вработениот.  

Медицинската документација од став 1 на овој 
член, од страна на избраниот лекар на вработениот, се 
доставува до овластената здравствена установа  од об-
ласта на медицината на трудот, најдоцна три дена од 
денот на добивањето на барањето. 

Документацијата од став 2 на овој член, од страна 
на овластената здравствена установа се враќа на избра-
ниот лекар, наредниот ден од денот на приемот.  

 
Член 9 

Овластената здравствена установа од областа на ме-
дицината на трудот, при вршењето на здравствените 
прегледи, може да  ги користи  веќе постоечките резул-
тати од дијагностичките процедури, кои во моментот 
на вршењето на здравствениот преглед, не се постари 
од еден месец. 

Ако работодавачот ангажира друга овластена 
здравствена установа од областа на медицината на тру-
дот, таа  може најдоцна до осум дена од денот на анга-
жирањето да поднесе барање до претходно ангажира-
ната установа за медицина на труд да и биде доставена 
оригиналната медицинска документација за извршени-
те здравствени прегледи на вработените. 

Од страна на претходно ангажираната овластена 
здравствена установа по медицина на трудот, бараната 
документација се доставува на новоангажираната  

установа најдоцна 30 дена од денот на приемот на ба-
рањето, при што од страна на двете установи се соста-
вува записник за примопредавање на документацијата. 

 
Член 10 

Вработениот, се упатува на здравствен преглед од 
страна на работодавачот, со пополнет упат за претхо-
ден преглед, односно со пополнет упат за периодичен, 
насочен или систематски преглед, кои се дадени во 
прилозите број 1 и 2, и се составен дел на оваа уредба.  

Обрасците од став 1 на овој член се пополнуваат од 
страна на работодавачот, во два примерока, од кои ед-
ниот примерок се доставува до овластената здравстве-
на установа од областа на медицината на трудот, а вто-
риот примерок останува кај работодавачот. 

  
Член 11 

Извештајот за извршениот претходен преглед на 
вработениот, односно извештајот за периодичниот или 
насочениот или систематскиот преглед на вработениот 
се издава од страна на доктор, специјалист по медици-
на на трудот,  од овластената здравствена установа од 
областа на медицината на трудот, кои се дадени во 
прилозите број 3 и 4 и се составен дел на оваа уредба. 

Извештаите од став 1 на овој член се пополнуваат 
од страна на докторот специјалист по медицина на тру-
дот во три примерока, од кои од страна на овластената 
здравствена установа по еден примерок се доставува до 
работодавачот и вработениот, најдоцна 15 дена од де-
нот на извршениот здравствен преглед. 

Примерокот на извештајот кој од страна на овласте-
ната здравствена установа од областа на медицината на 
трудот се доставува до работодавачот,  не ги содржи 
точките 1. и 2. од извештајот од став 1 на овој член кои 
се однесуваат на податоците за мислењето за  здрав-
ствената состојба и работната способност и препораки-
те за вработениот.  

 
Член 12 

Здравствените прегледи се вршат во просториите 
на овластената здравствена установа од областа на ме-
дицината на трудот, а дел од прегледите може да се вр-
шат и во просториите на работодавачот, доколку се 
обезбедени просторните услови за вршење на здрав-
ствена дејност, согласно прописите од овласта на 
здравствената заштита. 

Вработениот се упатува на здравствен преглед од 
страна на работодавачот најдоцна 30 дена пред истекот 
на временскиот период од претходно извршениот 
здравствен преглед. 

 
Член 13 

Здравствените прегледи на вработените од дејно-
стите кои се уредени со посебни прописи, се вршат на 
начин како што е уредено со тие прописи. 

 
Член 14 

Висината на трошоците на здравствените прегледи 
на вработените во зависност од видот, начинот и обе-
мот е дадена како цени на пакети на здравствени прег-
леди на вработените за претходните, периодичните, на-
сочените и систематските прегледи, во Ценовникот на 
здравствените прегледи на вработените, кој е даден во  
Прилог број  6 и е составен дел  на оваа уредба. 

 
Член 15 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето  во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

 
Бр. 41-2299/1 Заменик на претседателот 

16 април 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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1325. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
20.4.2013 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА 
СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕ-
ДВИЖНОСТИ - ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КАТАСТАР НА  

НЕДВИЖНОСТИ ВЕЛЕС 
 

Член 1 
Cо оваа одлука недвижната ствар - деловен простор 

со вкупна површина од 37 м
2
 на КП 1766, кој се наоѓа 

на ул.ЈНА бб, зграда 1, влез 1, приземје, сопственост на 
Република Македонија, запишан во Имотен лист број 
25389 КО Велес, се дава на трајно користење без надо-
мест на Агенцијата за катастар на недвижности - одде-
ление за катастар на недвижности Велес. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.41-2209/1 Заменик на претседателот 

20 април 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1326. 
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 

претпријатија (,,Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10 и 
6/12), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 16.4.2013 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТА ЗА 2012 
ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА  
ВОДОСНАБДУВАЊЕ СТУДЕНЧИЦА ДРУГОВО 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка и Извештајот за работа за 2012 година на Јавно-
то претпријатие за водоснабдување Студенчица Друго-
во бр. 02-380/1-3/1, усвоени од Управниот одбор на ова 
јавно  претпријатие, на седницата,  одржана на 
20.2.2013 година . 

2.Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 41 - 2388/1 Заменик на претседателот 

16 април 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1327. 
Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните 

претпријатија (,,Службен весник на Република Македо-
нија“  бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10 и 
6/12), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 16.4.2013 година, донесе  

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УПОТРЕБА НА ВИШОКОТ НА СРЕДСТВА ОС-

ТВАРЕНИ СО РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО 

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ СТУ-

ДЕНЧИЦА ДРУГОВО  ПО ГОДИШНАТА СМЕТКА  

ЗА 2012 ГОДИНА 

 

 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

употреба на вишокот на стредства остварени со работе-

њето на Јавното претпријатие за водоснабдување Сту-

денчица Другово по Годишната сметка за 2012 година, 

бр. 02-380/1-3/2, донесена од Управниот одбор на ова  

јавно претпријатие, на седницата, одржана на 20.2.2013 

година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 41 - 2388/2 Заменик на претседателот 

16 април 2013 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

1328. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за корис-

тење и располагање со стварите на државните органи 

(„Службен весник  на Република Македонија“ бр. 

8/05, 150/07, 35/11 и 166/12), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 16.4.2013  го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАБИНЕТОТ НА 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Минис-

терство за одбрана му престанува користењето на 

движните ствари и тоа: 

- едно службено куче од расата шарпланински ов-

чар; 

- еден комплет свечена гардиска униформа, нов мо-

дел, која се состои од: гардиска капа, гардиско палто, 

офицерски еполети, офицерска екселбанда, гардиска 

кошула, гардиски панталони, гардиски чизми, гардиски 

ремен и гардиски ракавици.  

  

Член 2 

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

без надомест на трајно користење на Кабинетот на 

Претседателот на Република Македонија. 

 

Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со гене-

ралниот секретар на Кабинетот на Претседателот на 

Република Македонија, со кој се уредуваат правата и 

обврските за движните ствари кои се даваат на трајно 

користење. 



24 април 2013  Бр. 60 - Стр. 41 

 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

 
Бр. 41 - 2390/1 Заменик на претседателот 

16 април 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1329. 
Врз основа на член 13 алинеја 2 од Законот за реви-

зија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/2010 и 135/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 20.4.2013 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШЕН ИЗВЕ-
ШТАЈ ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВА-
ЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА  ЗА 2012 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот 

извештај за работа на Советот за унапредување и надзор 
на ревизијата за 2012 година, донесен од Советот, на 
седницата, одржана на 28.1.2013 година под бр. 02-22/2. 

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

 
Бр.41-2572/1 Заменик на претседателот 

20 април 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1330. 
Врз основа на член 13 став 1 алинеја 2 од Законот 

за ревизија („Службен весник иа Република Македони-
ја“ бр. 158/2010 и 135/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 20.4.2013 година, 
донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ ЗА УНА-
ПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА ЗА 

2013 ГОДИНА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Годишната 

програма за работа на Советот за унапредување и над-
зор на ревизијата за 2013 година, усвоена од Советот за 
унапредување и надзор на ревизијата, на седницата, 
одржана на 28.1.2013 година, под бр. 02-23/2. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.41-2573/1 Заменик на претседателот 

20 април 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

1331. 
Врз основа на член 13 алинеја 2 од Законот за реви-

зија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/2010 и 135/2011), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 20.4.2013 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 

ПЛАН ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВА-

ЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА ЗА 2013 ГОДИНА 
 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Финанси-

скиот план за работа на Советот за унапредување и 
надзор на ревизијата за 2013 година, донесен од Сове-

тот за унапредување и надзор на ревизијата, на седни-
цата, одржана на 28.1.2013 година, под број 02-24/3. 

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

 
Бр.41-2574/1 Заменик на претседателот 

20 април 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

1332. 

Врз основа на член 44 од Законот за безбедност и 

здравје при работа („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 92/2007, 136/2011, 23/2013 и 25/2013), 

Владата на Република Македонија, на седницата одр-

жана на 16.4.2013 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУ-

ВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕД-

НОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА 

 

1. Во Решението за именување на членови на Сове-

тот за безбедност и здравје при работа („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 131/2009, 69/2012 и 

36/2013), во точка 1 алинеја 5 се менува и гласи: 

- Павел Трендафилов претседател на Синдикатот за 

градежништво, индустрија и проектирање на Републи-

ка Македонија. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 41-2352/1 Претседател на Владата 

16 април 2013 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 

1333. 
Врз основа на член 16 ставови (5), (7) и (8) од Зако-

нот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 24/2011, 51/2011, 

148/2011 и 74/2012) и член 41 став (2) од Законот за из-
вршување на Буџетот на Република Македонија за 
2013 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 171/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 20.4.2013 година, донесе 
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П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАСПРЕДЕЛ-
БА НА СРЕДСТВА ОД ИГРИ НА СРЕЌА И ЗАБАВ-
НИТЕ ИГРИ ЗА 2013 ГОДИНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА НАЦИОНАЛНИТЕ СПОРТСКИ ФЕДЕРАЦИИ, 
СПОРТСКИ КЛУБОВИ И ПРОЕКТИ НА АГЕНЦИ-
ЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 

НА СПОРТОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Bo Програмата за распределба на средства од 

игри на среќа и забавните игри за 2013 година за фи-
нансирање на националните спортски федерации, 
спортски клубови и проекти на Агенцијата за млади и 
спорт за унапредување на спортот во Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 4/2013), во делот I. Програма 2, Потпрограма 20 
спорт, категорија 46 субвенции и трансфери, Раздел 
161.01 - Агенција за млади и спорт, ставка 463 - Тран-
сфер до невладини организации, во редот бр. 2 износот 
„12.250.000,00", се заменува со износот „6.250.000,00". 

Во  редот  „Вкупно"   износот  „30.500.000,00"  се  
заменува  со  износот „24.500.000,00". 

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
Бр.41-2625/1 Заменик на претседателот 

20 април 2013 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1334. 
Врз основа на член 59 став 2 од Законот за сточарс-

твото („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/08, 116/10 и 23/13), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОД-
ДЕЛНА ЈАВНА УСЛУГА СПРОВЕДУВАЊЕ НА  
МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА МАТИЧНОТО КНИГОВОДСТВО, УТВРДУВА-
ЊЕ НА ГЕНЕТСКИОТ КВАЛИТЕТ И ПРИНОСОТ  

ВО СТОЧАРСТВОТО 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-

ловите кои треба да ги исполни вршителот на задачите 
кои како јавни услуги се изведуваат во сточарството 
согласно член 62 алинеја 1 и 2 од Законот за сточарс-
твото. 

 
Член 2 

Поблиските просторни, технички и кадровски усло-
ви кои треба да ги исполни вршителот на јавната услу-
га спроведување на стручни задачи, мерки и активно-
сти од Заедничка основна програма за одгледување на 
добиток (во натамошниот текст: ЗОПОД) како и раз-
војно истражувачки задачи од подрачјето на изведува-
њето на програмите за одгледување за потребите на 
ЗОПОД се следните: 

1) Поседување на соодветен простор и тоа: 
- простории каде може да се реализираат лаборато-

риски анализи и испитувања за спроведување на ма-
тичното книговодство, мониторингот, утврдувањето на 
генетскиот квалитет и приносот во сточарството; 

- простор кој овозможува брза, стручна и квалитет-
на обработка на податоците по меѓународно прифатени 
и споредливи методи и 

- простор за работа каде е овозможено прибирање и 
чување  на податоци и нивна обработка. 

2) Соодветна техничка опременост и тоа: 
- да поседува Лидтинов бастум, Вилхенсов шестар, 

Импрегнирана добиточна пантлика и лабораториска 
опрема за анализа на хемискиот состав на суровото 
млеко која овозможува професионално и квалитетно 
прибирање на податоците за матичното книговодство, 
мониторингот, утврдувањето на генетскиот квалитет и 
приносот во сточарството согласно меѓународно при-
фатени и споредливи методи и  

- да поседува персонални компјутери и програмски 
пакети (хардвер и софтвер) кој овозможуваат брза, 
стручна и квалитетна обработка на податоците по ме-
ѓународно прифатени и споредливи методи. 

3) Соодветна кадровска екипираност и тоа: 
- да има вработено најмалку пет лица со научен сте-

пен доктор на науки од научна област биотехнички на-
уки, подрачје добиточно производство и пчеларство и 

- да има вработено најмалку пет лица дипломирани 
инжињери од научна област анимална биотехнологија - 
сточарство. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 08-9588/4 Министер за земјоделство, 

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

__________ 

1335. 
Врз oснова на член 30 став (25) од Законот за виното 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 50/10, 
53/11, 6/12 и 23/13), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕ ВО РЕГИСТА-
РОТ И БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛИ НА ВИНО, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕН-
ТАЦИЈА, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И  

НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на прија-

вување во Регистарот и бришење од Регистарот на про-
изводители на вино, потребната документација како и 
формата, содржината и начинот на водење на Региста-
рот. 

 
Член 2 

Производителот на вино пријавувањето за упис во 
Регистарот на производители на вино (во натамошниот 
текст: Регистарот) го врши со барање на образец во А4 
формат даден во Прилог кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

 
Член 3 

(1) Со пријавата од член 2 на овој правилник произ-
водителот на вино кој е правно лице до Министерство-
то за земјоделство, шумарство и водостопанство ги 
поднесува и следните документи: 
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- Извод за тековна состојба на правно лице издаде-
на од Централниот Регистар на Република Македонија 
кој не може да биде постар од 30 дена, 

- доказ за сопственост или договор за користење/за-
куп на објектите и опремата или доказ за поднесено ба-
рање за утврдување на правен статус на бесправен об-
јект до надлежната единица на локалната самоуправа, 

- спецификација за расположлива опрема согласно 
Правилникот за поблиските услови во поглед на про-
сториите и опремата за производство на вино,  

- известување за започнување со вршење на дејност 
издадено од Министерство за труд и социјална полити-
ка - Државен инспекторат за труд, 

- решение за регистрирање во Регистарот на објекти 
и оператори со храна со шифра на дејност „11.02 - Про-
изводство на вино од грозје“, издадено од Агенцијата  
за храна и ветеринарство, 

- изготвен извештај за извршен технички преглед 
од надзорен инженер, 

- изјава од одговорното лице во правното лице дека 
нема финансиски обврски за купено винско грозје во 
претходните години, 

- изјава од одговорното лице во правното лице дека 
нема финансиски обврски за купено винско грозје во 
претходните години на сопственикот на објектите и 
опремата за производство на вино, ако производителот 
на вино користи објекти и опрема за производство на ви-
но врз основа на договор за закуп, односно користење, 

- изјава од одговорното лице во правното лице дека 
во претходната година производителот на вино не бил 
избришан од Регистарот поради неплаќање на финан-
сиските обврски за купено винско грозје, 

- образец М1 и М2 за стручното лице и доказ за за-
вршено високо образование за истото,   

- записник од Државниот инспекторат за земјоделс-
тво за исполнување на условите согласно Правилникот 
за поблиските услови во поглед на просториите и опре-
мата за производство на вино, и 

- доказ за платени административни такси. 
(2) Документацијата од став (1) на овој член се до-

ставува во оригинал или копија заверена на нотар. 
 

Член 4 
(1) Со пријавата од член 2 на овој правилник произ-

водителот на вино кој е физичко лице до Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство ги 
поднесува и следните документи: 

- доказ за сопственост или договор за користење/за-
куп на објектите и опремата или доказ за поднесено ба-
рање за утврдување на правен статус на бесправен об-
јект до надлежната единица на локалната самоуправа, 

- спецификација за расположлива опрема согласно 
Правилникот за поблиските услови во поглед на про-
сториите и опремата за производство на вино,  

- решение за регистрирање во Регистарот на објекти 
и оператори со храна со шифра на дејност „11.02 - Про-
изводство на вино од грозје“, издадено од Агенцијата 
за храна и ветеринарство, 

- изготвен извештај за извршен технички преглед 
од надзорен инженер, 

- договор за ангажирање на стручното лице со завр-
шено високо образование од областа на винарството 
или лозарството доколку нема завршено високо обра-
зование од областа на винарството или лозарството, 

- записник од Државниот инспекторат за земјоделс-
тво за исполнување на условите согласно Правилникот 
за поблиските услови во поглед на просториите и опре-
мата за производство на вино и 

- доказ за платени административни такси. 
(2) Документацијата од став (1) на овој член се до-

ставува во оригинал или копија заверена на нотар. 
 

Член 5 
Заради ажурирање на евиденцијата на Регистарот, 

производителите на вино ги пријавуваат промените на 
податоците од член 7 на овој правилник во Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство во 
рок од 30 дена од нивното настанување. 

 
Член 6 

(1) Регистарот се води во пишана и во електронска 
форма.  

(2) Регистарот во пишана форма се води во папки 
по азбучен ред на општини каде што се наоѓа седиште-
то/адресата на производителите на вино. 

(3) Регистарот во електронска форма се води во 
excel формат. 

 
Член 7 

Регистарот ги содржи следниве податоци: 
- назив/име на производителот на вино, 
- седиште/адреса на производителот на вино, 
- адреса на главниот преработувачки капацитет, до-

колку е различна од адресата на седиштето, 
- ЕМБС / ЕМБГ на производителот на вино, 
- капацитет за прием и преработка на грозје (во то-

ни годишно), 
- капацитет за преработка и чување на вино (во ли-

три годишно), 
- капацитет на опрема за пакување на виното во ши-

шиња (во број на шишиња на ден), 
- површина под сопствени лозови насади (во хектари), 
- вкупна површина под лозови насади од постојани 

кооперанти (во хектари), 
- име и презиме на одговорното лице во правното 

лице, и 
- вкупен број на вработени. 
 

Член 8 
Производителот на вино се брише од Регистарот на 

производители на вино доколку со записник од Држав-
ниот инспекторат за земјоделство се утврди дека: 

- престанал да ги исполнува условите од членот 30 
став (1) од Законот за виното, или 

- не го доставил во пропишаниот рок извештајот од 
членот 30-a став (1) од Законот за виното, или  

- го доставил извештајот од членот 30-a став (1) од 
Законот за виното со различна или невистинита содр-
жина. 

 
Член 9 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
престанува да важи  Правилникот за начинот на прија-
вување во Регистарот на производители на вино како и 
формата, содржината и начинот на водење на Региста-
рот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
144/10, 113/11 и 4/12). 

 
Член 10 

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

 
Бр. 29-13207/1 Министер за земјоделство, 

15 април 2013 година шумарство и водостопанство, 
Скопје Љупчо Димовски, с.р. 
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1336. 

Врз oснова на член 36 став (4) од Законот за виното 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 50/10, 

53/11, 6/12 и 23/13), министерот за земјоделство, шу-

марство и водостопанство,  донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 

ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА УВОЗНИЦИ НА 

ВИНО, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕ-

ЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕ-

ГИСТАРОТ НА УВОЗНИЦИ НА ВИНО КАКО И 

ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС ВО  

РЕГИСТАРОТ НА УВОЗНИЦИ НА ВИНО 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на водење на Регистарот на увозници на 

вино, формата и содржината на образецот на барањето 

за запишување во Регистарот на увозници на вино, ка-

ко и потребната документација за упис во Регистарот 

на увозници на вино. 

 

Член 2 

Увозникот на вино пријавувањето за упис во Ре-

гистарот на увозници на вино (во натамошниот 

текст: Регистарот) го врши со барање на образец во 

А4 формат даден во Прилог кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 3 

(1) Со барањето од член 2 на овој правилник увоз-

никот на вино до Министерството за земјоделство, шу-

марство и водостопанство ги поднесува и следните до-

кументи: 

- Извод за тековна состојба на правно лице изда-

дена од Централниот Регистар на Република Маке-

донија кој не може да биде постар од 30 дена, со наз-

нака „Општа клаузула за бизнис“ и/или шифра на 

дејност „46.34 - Трговија на големо со пијалоци“ 

и/или „47.25 - Трговија на мало со пијалоци во спе-

цијализирани продавници“. 

- Известување за започнување на вршење на дејност 

издадено од Министерство за труд и социјална полити-

ка - Државен инспекторат за труд, 

- Пријава за исполнетост на минимално технички ус-

лови и други услови пропишани со закон за вршење на 

трговија на големо и мало заверена од Државен пазарен 

инспекторат - Министерство за економија и од надлеж-

ниот орган на општината односно Градот Скопје,  

- доказ за платени административни такси, и 

- доколку правниот субјект е регистриран за дејност 

„47.25 - Трговија на мало со пијалоци во специјализи-

рани продавници“ важечка Лиценца за продажба на ал-

кохолни пијалоци издадена од Министерството за еко-

номија. 

(2) Документацијата од став (1) на овој член се до-

ставува во оригинал или копија заверена на нотар. 

 

Член 4 

Заради ажурирање на евиденцијата на Регистарот, 

увозниците на вино ги пријават промените на подато-

ците од член 6 на овој правилник во Министерството 

за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од 

30 дена од нивното настанување. 

 

Член 5 

(1) Регистарот се води во пишана и во електронска 

форма.  

(2) Регистарот во пишана форма се води во папки 

по азбучен ред на општини каде што се наоѓа седиште-

то на увозниците на вино. 

(3) Регистарот во електронска форма се води во 

excel формат. 

 

Член 6 

Регистарот ги содржи следниве податоци: 

- назив на увозникот на вино, 

- седиште на увозникот на вино, 

- адреса на главниот капацитет за чување на вино 

на увозникот на вино,  

- ЕМБС на увозникот на вино,  

- капацитет за чување на вино во литри, 

- име и презиме на одговорното лице во правното 

лице, и 

- вкупен број на вработени лица. 

 

Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 29-13208/1 Министер за земјоделство, 

15 април 2013 година шумарство и водостопанство, 

Скопје Љупчо Димовски, с.р. 



 Стр. 46 - Бр. 60                                                                             24 април 2013 
 



24 април 2013  Бр. 60 - Стр. 47 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

1337. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за здравство 

во согласност со министерот за труд и социјална поли-
тика, донесe 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ВИДОТ, НАЧИНОТ, ОБЕМОТ И 

ЦЕНОВНИКОТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ  

НА ВРАБОТЕНИТЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за видот, начинот, обемот и ценовникот на здрав-

ствените прегледи на вработените („Службен весник 

на Република Македонија” бр. 171/10  и 60/12). 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 02-2825/1 Бр.07-2960/3 

23 април 2013 година 23 април 2013 година 

Скопје Скопје 

  

Министер за труд Министер 

и социјална политика, за здравство, 

Спиро Ристовски, с.р. Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 

ВРСКИ 

1338. 

Врз основа на член 92 став (2) од Законот за градење 

(„Службен весник на Република Македонија“ 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 И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ  

НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на вршење на технич-

киот преглед („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.24/11) во членот 8 став (2) алинеја 1 се брише. 

 

Член 2 

Членот 10 се менува и гласи: 

(1) Техничкиот преглед за градбите од втора кате-

горија согласно член 57 од Законот за градење, го врши 

надзорен инженер за вршење на надзор над изградбата 

за градби со соодветно овластување за надзор над из-

градбата на градби. 

(2) Надзорниот инженер врши преглед на докумен-

тацијата која изведувачот на градбата е должен да ја 

има на градилиштето согласно член 86 од Законот за 

градење. 

(3) Техничкиот преглед се врши на тој начин што 

надзорниот инженер визуелно и практично ја проверу-

ва исправноста и функционалноста на градбата во це-

лина а согласно одобрението за градење, основниот 

проект и проектот за изведена состојба ако таков про-

ект е одобрен од надлежен орган. 

(4) Проверката од став (3) на овој член се врши со 

преглед на основните комунално-технички приклучоци 

на градбата кои се наоѓаат вон или во градбата, сообра-

ќајаните решенија, како и преглед на внатрешните во-

дови, инсталации и опрема која е пропишана со норма-

тиви и стандарди како обврска во други прописи од со-

одветната област. 

 (5) Во текот на прегледот сите учесници во изград-

бата треба да даваат појаснувања кои ќе ги побара над-

зорниот инженер. 

 (6) Надзорниот инженер може да побара податоци 

и од надлежен градежен инспектор ако утврди дека за 

предметната градба е спроведен инспекциски надзор. 

(7)Надзорниот инженер при вршење на техничкиот 

преглед треба да утврди: 

- дали градбата е изградена согласно одобрението 

за градење, основниот проект и проектот на изведена 

состојба ако таков проект е одобрен; 

- дали градбата е со фасада и може да се употребува; 

- дали има одредени недостатоци кои ги нарушува-

ат основните барања на градбата кои се однесуваат на 

механичката отпорност, стабилност и сеизмичка за-

штита поради кои градбата не може да се стави во упо-

треба; 

- дали градбата има недостатоци кои треба да бидат 

отстранети; 

- дали градбата е приклучена на електроенергетска, 

водоводна, канализациона и патна инфраструктура; 

- дали се отстранети градби за подготвителни рабо-

ти ако такви градби биле поставени согласно член 72 

од Законот за градење и 

- дали инвеститорот ги регулирал имотно - правни-

те односи за целата градежна парцела доколку предмет 

на технички преглед се линиски инфраструктурни обје-

кти кои што се државни патишта, локални патишта и 

улици, за кои е издадено одобрение за градење соглас-

но член 59 став (17) од Законот за градење а инвестито-

рот ги нема во целост регулирано имотно-правните ра-

боти. 

(8) За извршениот технички преглед надзорниот ин-

женер изработува извештај за извршен технички прег-

лед во кој констатира дали градбата може да се стави 

во употреба. Ивештајот за извршен технички преглед 

се изработува во форма и содржина која е утврдена со 

Правилникот за формата и содржината на извештајот 

за извршен технички преглед од надзорен инженер за 

градбите од втора категорија. 
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(9) Извештајот за извршен технички преглед се до-

ставува до надлежниот орган кој го издал одобрението 

за градење.  

 

Член 3 

 По членот 10 се додава нов член 10-а кој гласи: 

 

„Член 10-а 

Доколку при вршењето на техничкиот преглед Ко-

мисијата за технички преглед односно надзорниот ин-

женер што врши технички преглед, констатираат дека 

не постојат докази за потекло на градежно–техничкиот 

камен, градежниот песок и чакал, должни се за тоа да 

го известат надлежниот орган кој го издал одобрението 

за градење, како и Државниот инспекторат за техничка 

инспекција.“ 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 01-3677/1 Mинистер 

22 април 2013 година за транспорт и врски, 

Скопје Миле Јанакиески, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 

СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

1339. 

Врз основа на член 147-а став (2) од Законот за жи-

вотната средина („Службен весник на Република Маке-

донија“ 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 СОДРЖИНАТА НА ПЛАНОТ ЗА 

СПРЕЧУВАЊЕ НА ХАВАРИИ
*
 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува содржината на 

Планот за спречување на хаварии. 

 

Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значење: 

1. „Спречување на хаварии“ се мерки и постапки на 

ниво на инсталација/ции и поширока заедница кои 

имаат за цел избегнување на хаварија, намалување на 

веројатноста за хаварија и минимизирање на последи-

ците од истата. 

                            
 Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 

96/82/EC од Европскиот Парламент од 9 декември 1996 година за 

контрола на опасностите од хаварии со присуство на опасни суп-

станции, CELEX бр.31996L0082 и Директивата 2003/105/ЕЗ од 
Европскиот Парламент  и на Советот од 16 декември 2003 за из-

менување на Директивата на Советот за контрола на опасностите 

од хаварии со присуство на опасни супстанции, CELEX 
бр.32003L0105 

2. „Повредливи објекти и добра“ се сите луѓе, фло-

ра, фауна, медиуми и област на животната средина кои 

може да трпат последици од хаварија. 

 

Член 3 

Планот за спречување на хаварии содржи информа-

ции, насоки и упатства (во понатамошниот текст: пода-

тоци) кои се организирани на начин што овозможуваат 

преземање на акции преку системот за безбедно упра-

вување кои ги вклучува организационата структура на 

инсталациите, одговорности, практики, процедури, 

процеси и ресурси за одредување и спроведување на 

целите и принципите.  

 

Член 4 

Системот за безбедно управување од член 3 од овој 

правилник содржи податоци за: 

1. Организација и персонал 

а) Општи податоци за операторот на инсталацијата, 

раководителите на инсталацијата и лицата кои се за-

должени за спроведување на политиката за спречување 

на хаварии; 

б) Организациона структура со надлежности, одго-

ворности и овластувања на лицата кои се вклучени во 

управувањето со хаварија; идентификација на потреба-

та од обука на персоналот и опис на обуката; 

в) Вклученоста на вработените и на други договор-

но ангажирани лица кои работат во инсталацијата, a 

имаат улога во поглед на безбедноста и 

г) Податоци и информации за инсталацијата/циите 

и локацијата, вклучувајќи: 

- Опис на локацијата со картографски приказ во 

адекватен размер; 

- Опис на инстацијата со ситуационен план и 

- Опис на технолошкиот процес со блок-шеми имај-

ќи го предвид аспектот на хаварија. 

2. Идентификација и евалуација на опасностите  

а) Попис на опасните супстанции кој треба да содржи: 

- Количините на опасните супстанции; 

- Име на секоја сустанција и нејзин Chemical 

Abstracts Service (CAS) број  и 

- Физички и хемиски својства, токсиколошки и еко-

токсиколошки информации за секоја од попишаните 

опасни супстанции во нормални услови и опис на мож-

ните ефекти од истите при акутна или хронична изло-

женост на луѓето и животната средина согласно Зако-

нот за хемикалии. 

б) Идентификација на сите критични точки во ин-

сталацијата (каде се опасните супстанции кои се произ-

ведуваат, користат, складираат, или на било кој начин 

со нив се ракува, вклучувајќи ги и објектите, опремата, 

цевоводите, машините, алатите, складовите и внатреш-

ниот транспорт) во однос на можноста за хаварија. 

в) Опис на можните хаварии во случај на нормални 

и вонредни услови на работа на инсталацијата: 

- Врз основа на идентификуваните критични точки 

и претходни искуства; 
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- Хаварии кои се случиле или биле избегнати во ми-

натото, како и опис на хавариите кои можат да се слу-

чат и 

- Последици од хаварии кои се случиле или биле 

избегнати во минатото. 

г) Идентификација на повредливите објекти и до-

бра на оддалеченост од 1000 метра од границата на ло-

кацијата: 

- Број на работници за кои се проценило дека би би-

ле загрозени во случај на хаварија во инсталацијата; 

- Проценка на бројот на луѓе надвор од инсталаци-

јата кои можат да бидат изложени на влијанието на ха-

варијата; 

- Идентификација на пред-училишни и училишни 

установи, здравствени установи, станбени објекти, тр-

говски и спортски центри и други објекти кои евенту-

ално може да бидат изложени на влијанијата од хава-

ријата и 

- Идентификација на други објекти и добра кои мо-

же да бидат изложени на ефектите на хаваријата, како 

рушење, палење или загадување (сообраќајници, при-

родно и културно наследство). 

д) Проценка на можното ниво на хаваријата: 

- I ниво на хаварија кога последици од хаваријата 

не се очекуваат надвор од инсталацијата; 

- II ниво на хаварија кога последиците на хаваријата 

не се очекуваат надвор од инсталацијата; 

- III ниво на хаварија кога последиците на хаварија-

та може да се прошират надвор од границите на инста-

лацијата; 

- IV ниво на хаварија кога последиците на хаварија-

та може да се прошират на територијата на регионот и 

- V ниво на хаварија кога последиците на хаварија-

та може да се прошират надвор од границите на Репуб-

лика Македонија. 

3.Оперативна контрола 

- Упатства за работа и одржување; 

- Упатства за редовно и вонредно прекинување на 

активностите; 

- Упатства за пуштање во работа на инсталацијата 

или дел од инсталацијата и 

- Документи за интерна редовна проверка и преглед 

на инсталацијата, а по потреба и периодочни проверки, 

вклучувајќи и табеларен приказ (атести, извештај за 

прегледите, сертификати, записници и др.).  

4. Управување со промена 

- Усвојување и имплементација на процедури за 

планирање на промени на одредена инсталација, про-

цес или склад, или изградба на нова инсталација, про-

цес или склад. 

5. Планирање на вонредни состојби 

- Усвојување и имплементација на процедури за 

предвидување на опасности со анализа;   

- Тестирање и ревидирање на Плановите за итни 

случаи во однос на предвидените опасности и   

- Обука на вработените кои се одговорни за спрове-

дување на плановите за вонредни состојби која треба 

да ги опфати сите вработени во инсталацијата, вклучу-

вајќи ги оние кои се договорно ангажирани. 

6. Следење на извршувањето на работата  

- Усвојување и имплементација на процедури за ре-

довна оценка на усогласеност на целите на Планот за 

спречување на хаварии и системот за безбедно управу-

вање со редовната работа на инсталацијата;  

- Усвојување и имплементација на механизам за ко-

рекција на откриените неусогласености и 

- Процедурите за редовна оценка треба да го опфа-

тат системот на операторот за информирање во случај 

на хаварија или за избегнати хаварии, посебно за оние 

каде причина е неспроведување на мерките за спречу-

вање на хаварии, нивно истражување и преземање 

активности врз основа на стекнатите искуства.  

7. Ревизија и преглед  

- Усвојување и имплементација на постапки за пер-

иодична систематска проценка на Планот за спречува-

ње на хаварии и ефикасноста и соодветноста на систе-

мот за безбедно управување и  

- Усвојување и имплементација на документиран 

преглед на резултатите на Планот на спречување на ха-

варии и системот за безбедно управување кој треба да 

биде соодветно ажуриран. 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 

јануари 2014 година. 

 

Бр. 07-1153/4 Министер за животна средина 

12 април 2013 година и просторно планирање, 

Скопје Абилаќим Адеми, с.р. 

__________ 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1340. 

Врз основа на член 43 од Законот за преземање на 

акционерските друштва („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 4/2002, 37/2002, 36/2007, 67/2010 и 

35/2011), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на ден 

17.4.2013 година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Се утврдува за успешна понудата за откуп на ак-

ции издадени од Фабрика Карпош АД Скопје дадена од 

Градежен Институт Македонија АД Скопје, со седиште 

во Скопје на ул. „Дрезденска“ бр. 52. 

2. Се задолжува понудувачот од точка 1, ова реше-

ние да го објави на начин како што е објавена понудата 

за откуп. 
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3. Решението влегува во сила со денот на донесува-

њето. 

4. Жалбата изјавена против ова решение не го одло-

жува неговото извршување. 

5. Решението ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 

УП 1 Број 07-9 Комисија за хартии од вредност 

17 април 2013 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

   

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО 

ВОЗДУХОПЛОВСТВО 

1341. 

Врз основа на член 136 став 7 и 8, член 138 став 6, 

член 139 став 2 и член 144 од Законот за воздухоплов-

ство („Службен  весник на Република Македонија” бр. 

14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12 и 155/12), дире-

кторот на Агенцијата за цивилно воздухопловство, до-

несе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНО 

ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ, ДОЗВОЛИ И ОВЛА-

СТУВАЊА  НА ПЕРСОНАЛОТ НА  КОНТРОЛАТА  

НА ЛЕТАЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за стручно оспособување, провер-

ки, дозволи и овластувања на персоналот на контрола-

та на летање („Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 86/10), во членот 10 став (1) точка 1), зборо-

вите: “, но не повеќе од 25 години” се бришат. 

 

Член 2 

Во членот 14 во ставовите (3) и (4) зборовите: „шест 

месеци” се заменуваат со зборовите: „18 месеци”. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

   

Бр.10-533/3 Директор 

10 април 2013 година на Агенција за цивилно 

Скопје воздухопловство, 

 д-р Дејан Мојсоски, с.р. 

__________ 

1342. 

Врз основа на член 136 став (7) и (8) и член 144 од 

Законот за воздухопловство („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр. 14/06,  24/07, 103/08, 67/10, 

24/12, 80/12 и 155/12), директорот на Агенцијата за ци-

вилно воздухопловство, донесе 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ НА ДРУГ  

СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат начинот на вр-

шење на обуката за стекнување на стручна оспособе-

ност, како и посебните услови во однос на потребниот 

кадар за обука, опремата и другите посебни услови не-

опходни за безбедно и уредно работење на организаци-

ите или центрите за обука, формата, содржината, еви-

денцијата и начинот на издавање, продолжување, обно-

вување и промена на уверенијата за вршење на обука 

на организациите или центрите за обука, како и крите-

риумите, начин и постапка за признавање на завршена 

обука и програмите за обука во странство на другиот 

стручен персонал во воздухопловството. 

 

Член 2 

Одделните изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значење: 

1) Друг стручен персонал во воздухопловството 

(во натамошниот текст: друг стручен персонал) се про-

фесионални пожарникари, персоналот за прифаќање и 

испраќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и 

пошта, лица за опслужување на воздухоплови со гори-

во и мазиво, медицински лица, лица за обезбедување 

од дејствија на незаконско постапување и лица кои ја 

одржуваат аеродромската инфраструктура, односно 

маневарските површини, објектите и инсталациите на 

аеродром од значење за безбедноста на воздушниот со-

обраќај и 

2) Потврда за завршена обука е документ со кој 

се докажува дека лицето успешно ја завршило обуката 

и дека е оспособено за вршење на работите од надлеж-

ност на соодветниот друг стручен персонал. 

 

II. УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБУКА НА ДРУГ 

СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ 

 

Член 3 

(1) Стручната оспособеност на друг стручен персо-

нал се стекнува во овластени организации или центри 

за обука кои треба да ги исполнуваат посебните услови 

пропишани со овој правилник. 

  

Член 4 

(1) За да вршат обука на друг стручен персонал, ор-

ганизациите или центрите за обука треба да имаат уве-

рение, издадено од страна на Агенцијата за цивилно 

воздухопловство (во натамошниот текст: Агенцијата).  

(2) За добивање на уверението од став (1) на овој 

член организациите или центрите за обука треба да 

имаат:  

- одобрена програма за обука на соодветниот друг 

стручен персонал со методологија на спроведување на 

проверката на знаењето и начин на оценување на стек-

натото знаење; 
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- тестови за спроведување на проверката на знаење-

то одобрени од страна на Агенцијата; 

- стручен кадар кој ќе ја спроведува обуката соглас-

но одобрената програма за обука кој има соодветно 

стручно образование (средно или високо), потврда за 

завршена обука за друг стручен персонал за кој ќе ја 

спроведува обуката и најмалку пет години работно 

искуство во вршење на работни задачи за кои ја спро-

ведува обуката; 

- детали за управувачката структура со поединечни 

одговорности, квалификации, искуство и слично; 

- соодветни простории, опрема и средства кои овоз-

можуваат успешно спроведување на теоретскиот, од-

носно практичниот дел од обуката, зависно од видот на 

обуката за која се користат, а во согласност со одобре-

ната програма за обука, меѓународните стандарди и 

препорачани практики на ICAO, како и во согласност 

со соодветните правила содржани во IATA Airport 

Handling Manual, IATA DGR manual, АЕА training 

recommendations for De-Icing/Anti-Icing of Aircrafts on the 

groung, IATA fuel quality pool и други прирачници на 

IАТА, ACI, и на други воздухопловни организации и 

- евиденција на извршените обуки на кандидатите 

за обука и досиеја за инструкторите и 

- соодветна и ажурирана стручна литература сог-

ласно одобрената програма за обука и меѓународните 

стандарди и препорачани практики на ICAO, и соод-

ветните правила содржани во IATA Airport Handling 

Manual, IATA DGR manual, АЕА training 

recommendations for De-Icing/Anti-Icing of Aircrafts on 

the groung, IATA fuel quality pool и други прирачници 

на IАТА, ACI, и на други воздухопловни организации. 

(3) По исклучок од став (2) алинеја 3 на овој член 

стручниот кадар кој ќе ја спроведува обуката согласно 

одобрената програма за обука на лица за обезбедување 

од дејствија на незаконско постапување треба да ги ис-

полнува условите пропишани со Националната програ-

ма за обука за обезбедување од дејствија на незаконско 

постапување. 

 

Член 5 

(1) За издавање, продолжување, обновување или 

промена на уверението за вршење на обука на друг 

стручен персонал, организациите или центрите за обу-

ка поднесуваат барање до Агенцијата, со кое се прило-

жуваат докази дека се исполнети условите за добивање 

на уверение наведени во член 4 на овој правилник. 

(2) Барањето за продолжување на уверението се 

поднесува најмалку 30 дена пред истекот на важноста 

на уверението, а за обновување најдоцна 30 дена по 

истекот на важноста на уверението. 

(3) Доколку организацијата или центарот за обука 

не поднесе барање за продолжување или обновување 

во роковите утврдени во став (2) на овој член, уверени-

ето се смета за повлечено. 

 

Член 6 

(1) Агенцијата по приемот на барањето, формира 

тим за спроведување на постапката за издавање, про-

должување, обновување или промена на уверението за 

вршење на обука на друг стручен персонал 

(Certification team) (во понатамошниот текст: тим за 

сертификација) кој врши проверка дали е уплатена ад-

министративна такса и надоместокот за издавање, про-

должување, обновување или промена на уверението за 

вршење обука пропишан со Тарифникот на Агенцијата, 

проверка на приложената документација (Document 

Evaluation), како и оперативна проверка (Initial 

inspection) со цел да се утврди дали организацијата или 

центарот за обука ги исполнува условите и техничките 

можности за вршење на обука на друг стручен персонал. 

(2) При извршување на проверките од став (1) на 

овој член, тимот за сертификација користи листи за 

проверка претходно изготвени согласно документаци-

јата и податоците кои се проверуваат. 

(3) Доколку од проверките од став (1) на овој член,  

тимот за сертификација утврди дека одредена органи-

зација или центар за обука ги исполнува условите за 

вршење обука на друг стручен персонал, во рок од 45 

дена од денот на поднесување на барањето Агенцијата 

донесува решение за издавање, продолжување, обнову-

вање или промена кое заедно со уверението за вршење 

на обука му се доставуваат на барателот. 

(4) Доколку тимот за сертификација утврди дека 

одредена организација или центар за обука не ги ис-

полнува условите за вршење на обука на друг стручен 

персонал, Агенцијата донесува решение за одбивање 

на барањето за издавање, продолжување, обновување 

или промена на уверението за вршење на обука кое ги 

содржи причините за одбивање. 

 

Член 7 

(1) На организации или центри за обука, уверението 

за вршење на обука на друг стручен персонал, им се из-

дава на образец даден во Прилог 1 кој е составен дел на 

овој правилник. 

(2) Уверението од став (1) на овој член може да се 

издаде за вршење на обука на еден или повеќе видови 

на друг стручен персонал. 

(3) Уверението од став (1) на овој член се издава со 

рок на важење од три години.  

(4) За издадените уверенија за вршење на обука на 

друг стручен персонал, Агенцијата води евиденција. 

(5) Евиденцијата од став (3) на овој член содржи 

податоци за работа на организацијата или центарот кој 

врши обука на друг стручен персонал, како и контакт 

телефони и адреси на одговорните лица. 

 

Член 8 

(1) Организациите или центрите за обука на друг 

стручен персонал водат посебно досие за секој канди-

дат кој посетувал обука во кое се наведуваат личните 

податоци на кандидатот и податоци за траење на обу-

ката, податоци за стручниот кадар кој ја вршел обука-

та, за положените испити, степенот на оспособување и 

видот на работите за кои кандидатот се обучувал. 

(2) Организациите или центрите за обука на друг 

стручен персонал водат евиденција за извршените обу-

ки и за издадените потврди за завршена обука. 
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III. СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ НА ДРУГИОТ 

СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ 

 

1. Персонал за обезбедување од дејствија  

на незаконско постапување 

 

1.1 Услови за прием на кандидати за стручно  

оспособување 

 

Член 9 

За да биде примен на обука за стручно оспособува-

ње на персонал за обезбедување од дејствија на неза-

конско постапување кандидатот треба да ги исполнува 

следните услови: 

1. има најмалку 18 години возраст; 

2. има завршено најмалку средно образование; 

3. има лиценца за обезбедување на лица и имот или 

доказ за завршена обука за обезбедување во Полициска 

Академија или во безбедносните служби на Армијата 

на Република Македонија; 

4. има лекарско уверение за здравствена способност 

- класа 4 и 

5. има потврда за познавање на англиски јазик нај-

малку на ниво A2 согласно Заедничката европска рефе-

рентна рамка за јазици (Common European Framework 

of Reference for Languages), дадена во Прилог 2 кој е 

составен дел на овој правилник и 

6. да има позитивна безбедносна проверка за лице 

(background check) согласно Национaлната програма за 

воздухопловна безбедност.  

 

1.2 Начин на вршење на обука 

 

Член 10 

Обуката за стручно оспособување за персоналот за 

обезбедување од дејствија на незаконско постапување 

се врши на начин и во постапка утврдени со Национал-

ната програма за обука за обезбедување од дејствија на 

незаконско постапување. 

   

Член 11 

(1) Обуката за стручно оспособување за персоналот 

за обезбедување од дејствија на незаконско постапува-

ње се завршува со проверка на знаење во организација 

или центар за обука на начин и во постапка утврдени 

со Националната програма за обука за обезбедување од 

дејствија на незаконско постапување. 

(2) Проверкaта на знаењето од став (1) на овој член 

ја спроведува комисија на организацијата или центарот 

за обука составена од три члена од кои еден е претседа-

тел на комисијата. 

(3) Организацијата или центарот за обука на друг 

стручен персонал ја известува Агенцијата за сесиите во 

кои се вршат проверките на знаењето од став (1) на 

овој член најмалку пет дена пред нивното одржување.  

(4) Организацијата или центарот за обука на друг 

стручен персонал ја известува Агенцијата месечно за 

спроведените проверки на знаењето од став (1) на овој 

член. 

Член 12 

(1) Организациите или центрите за обука му изда-

ваат на кандидатот кој успешно ја завршил проверка-

та на знаењето, потврда за обуката која е успешно за-

вршена. 

(2) Потврдата од став (1) на овој член содржи: име 

на организацијата или центарот за обука, лични пода-

тоци за кандидатот, податоци за обуката која што ја за-

вршил кандидатот, датум на почеток и завршување на 

обуката, оценки по предметите и општиот успех на 

кандидатот, рок на важност и потпис на овластен прет-

ставник на организацијата или центарот за обука со кој 

се потврдува дека кандидатот успешно ја завршил обу-

ката пропишана со овој правилник и дека е компетен-

тен да ги извршува на прифатливо ниво задачите повр-

зани со обезбедување од дејствија на незаконско поста-

пување. 

 

2. Професионални пожарникари  

во воздухопловството 

 

2.1 Услови за прием на кандидати за  

стручно оспособување 

 

Член 13 

За да биде примен на обука за стручно оспособува-

ње на професионални пожарникари во воздухоплов-

ството кандидатот треба: 

1. да има најмалку 18 години возраст; 

2. да има завршено најмалку средно образование;  

3. да има доказ дека е професионален пожарникар 

согласно Законот за пожарникарство; 

4. да има лекарско уверение за здравствена способ-

ност - класа 4; 

5. да има потврда за познавање на англиски јазик 

најмалку на ниво A2 согласно Заедничката европска 

референтна рамка за јазици (Common European 

Framework of Reference for Languages), дадена во При-

лог 2 кој е составен дел на овој правилник и 

6. да има позитивна безбедносна проверка за лице 

(background check) согласно Национaлната програма за 

воздухопловна безбедност.  

 

2.2 Начин на вршење на обука 

 

Член 14 

(1) Обуката за стручно оспособување на професи-

онални пожарникари во воздухопловството се состои 

од две фази - почетна и повторна обука и се врши на 

начин и во постапка утврдена со Airport Services 

Manual – Doc. 9137 – AN/898, Part 1, Chapter 14 и 

Annex 14 на ICAO. 

(2) Повторната обука од став (1) на овој член се 

спроведува во овластена организација или центар за 

обука на секои две години како и во случај кога имате-

лот на потврдата од член 17 став (1) на овој правилник 

има прекин подолг од 12 месеци во вршење на работни 

задачи на професионален пожарникар во воздухоплов-

ството. 
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Член 15 

(1) Почетната обука од член 14 на овој правилник 

се завршува со проверка на знаењето, на која кандида-

тот треба да покаже успех од најмалку 80% за секој 

предмет поединечно и 80% од практичниот дел од 

предметите за кои е предвиден таков дел.  

(2) Проверката од став (1) на овој член опфаќа тео-

ретски дел кој се одвива преку тест и практичен дел кој 

опфаќа проверка на оспособеноста за  извршување на 

работни задачи на професионален пожарникар во воз-

духопловството. 

(3) Повторната обука од член 14 на овој правилник 

завршува со проверка на знаењето на која кандидатот 

треба да покаже успех од најмалку 80% по секој пред-

мет посебно. 

  

Член 16 

(1) Проверката на знаењето од член 15 на овој пра-

вилник ја спроведува комисија на организацијата или 

центарот за обука составена од три члена од кои еден е 

претседател.  

(2) Организацијата или центарот за обука на друг 

стручен персонал ја известува Агенцијата за сесиите во 

кои се вршат проверките на знаењето од став (1) на 

овој член најмалку пет дена пред нивното одржување.  

(3) Организацијата или центарот за обука на друг стру-

чен персонал ја известува Агенцијата месечно за спроведе-

ните проверки на знаењето од став (1) на овој член. 

 

Член 17 

(1) Организациите или центрите за обука му издава-

ат на кандидатот кој успешно ја завршил проверката на 

знаењето, потврда за обуката која е успешно завршена. 

(2) Потврдата од став (1) на овој член содржи: име 

на организацијата или центарот за обука, лични пода-

тоци за кандидатот, податоци за обуката која што ја за-

вршил кандидатот, датум на почеток и завршување на 

обуката, оценки по предметите и општиот успех на 

кандидатот, рок на важност и потпис на овластен прет-

ставник на организацијата или центарот за обука со кој 

се потврдува дека кандидатот успешно ја завршил обу-

ката пропишана со овој правилник и дека е компетен-

тен да ги извршува на прифатливо ниво задачите повр-

зани со противпожарна заштита на аеродром. 

 

Член 18 

Врз основа на издадената потврда за завршена обука 

за професионални пожарникари во воздухопловството 

лицето имател на потврдата може да извршува работни 

задачи на противпожарна заштита на аеродром. 

 

3. Лица за опслужување на воздухоплови со гориво 

и мазиво 

 

3.1 Услови за прием на кандидати за стручно  

оспособување 

 

Член 19 

За да биде примен на обука за стручно оспособува-

ње за опслужување на воздухоплови со гориво и мази-

во, кандидатот треба: 

1. да има најмалку 20 години возраст;  

2. да има положено возачки испит (Е-категорија); 

3. да има завршено најмалку средно образование – 

техничка насока;  

4. да има лекарско уверение за здравствена способ-

ност - класа 4; 

5. да има потврда за познавање на англиски јазик 

најмалку на ниво A2 согласно Заедничката европска 

референтна рамка за јазици (Common European 

Framework of Reference for Languages), дадена во При-

лог 2 кој е составен дел на овој правилник и 

6. да има позитивна безбедносна проверка за лице 

(background check) согласно Национaлната програма за 

воздухопловна безбедност.  

  

3.2 Начин на вршење на обука 

 

Член 20 

(1) Обуката за стручно оспособување на лица за 

опслужување на воздухоплови со гориво и мазиво се 

состои од две фази - почетна и повторна обука и се вр-

ши на начин и во постапка утврдена со IATA fuel 

quality pool. 

(2) Повторната обука од став (1) на овој член се 

спроведува во овластена организација или центар за 

обука на секои две години како и во случај кога имате-

лот на потврдата од член 23 став (1) на овој правилник 

има прекин подолг од 12 месеци во вршење на работни 

задачи поврзани со опслужување на воздухоплови со 

гориво и мазиво. 

 

Член 21 

(1) Почетната обука од член 20 на овој правилник 

се завршува со проверка на знаењето на која кандида-

тот треба да покаже успех од минимум 80% за секој 

предмет поединечно и 80% од практичниот дел од 

предметите за кои е предвиден таков дел.  

(2) Континуираната обука завршува со проверка на 

знаењето на која кандидатот треба да покаже успех од 

најмалку 80% по секој предмет поединечно и 100% на 

практичниот дел од предметите за кои е предвиден та-

ков дел.  

 

Член 22 

(1) Проверката на знаењето од член 21 на овој пра-

вилник ја спроведува комисија на организацијата или 

центарот за обука составена од три члена од кои еден е 

претседател.  

(2) Организацијата или центарот за обука на друг 

стручен персонал ја известува Агенцијата за сесиите во 

кои се вршат проверките на знаењето од став (1) на 

овој член најмалку пет дена пред нивното одржување.  

(3) Организацијата или центарот за обука на друг 

стручен персонал ја известува Агенцијата месечно за 

спроведените проверки на знаењето од став (1) на овој 

член. 

 

Член 23 

(1) Организациите или центрите за обука му издава-

ат на кандидатот кој успешно ја завршил проверката на 

знаењето, потврда за обуката која е успешно завршена. 
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(2) Потврдата од став (1) на овој член содржи: име 

на организацијата или центарот за обука, лични пода-

тоци за кандидатот, податоци за обуката која што ја 

завршил кандидатот, датум на почеток и завршување 

на обуката, оценки по предметите и општиот успех на 

кандидатот, рок на важност и потпис на овластен 

претставник на организацијата или центарот за обука 

со кој се потврдува дека кандидатот успешно ја завр-

шил обуката пропишана со овој правилник и дека е 

компетентен да ги извршува на прифатливо ниво за-

дачите поврзани со опслужување на воздухоплов со 

гориво и мазиво. 

 

4. Лица кои ја одржуваат аеродромската инфра-

структура, односно маневарските површини,  

објектите и инсталациите на аеродром од значење 

за безбедноста на воздушниот сообраќај 

 

4.1 Услови за прием на кандидати за стручно  

оспособување 

 

Член 24 

За да биде примен на обука за стручно оспособува-

ње за одржување аеродромската инфраструктура, од-

носно маневарските површини, објектите и инсталаци-

ите на аеродром од значење за безбедноста на воздуш-

ниот сообраќај кандидатот треба: 

1. да има најмалку 18 години возраст; 

2. да има завршено најмалку средно техничко обра-

зование од областа на работите за кои кандидатот ќе се 

обучува;  

3. да има лекарско уверение за здравствена способ-

ност - класа 4; 

4. да има потврда за познавање на англиски јазик 

најмалку на ниво A2 согласно Заедничката европска 

референтна рамка за јазици (Common European 

Framework of Reference for Languages), дадена во При-

лог 2 кој е составен дел на овој правилник; 

5. да има позитивна безбедносна проверка за лице 

(background check) согласно Национaлната програма за 

воздухопловна безбедност и  

6. да има потврда од производителот на опремата 

или инсталациите за завршена практична обука и оспо-

собеност за одржување и ракување со истите во случај 

кога кандидатот се обучува за извршување на работи 

кои опфаќаат одржување на опрема или инсталации на 

аеродром. 

 

4.2 Начин на вршење на обука 

 

Член 25 

(1) Обуката за стручно оспособување на лица за 

одржување на аеродромската инфраструктура, односно 

маневарските површини, објектите и инсталациите на 

аеродром од значење за безбедноста на воздушниот со-

обраќај се состои од две фази – почетна и повторна 

обука и се врши на начин и во постапка утврдени во 

програмата за одржување на аеродроми, одобрeна од 

Агенцијата. 

(2) Програмата од став (1) на овој член организаци-

јата или центарот за обука ја изготвува согласно меѓу-

народни стандарди и документи содржани во Annex 14 

на ICAO, Волумен 1, делови 3, 5, 7, 8, 9 и 10, како и 

Прирачникот за аеродромот.   

(3) Повторната обука од став (1) на овој член се 

спроведува во овластена организација или центар за 

обука на секои две години како и во случај кога имате-

лот на потврдата од член 28 став (1) на овој правилник 

има прекин подолг од 12 месеци во вршење на работни 

задачи поврзани со одржување на аеродромската ин-

фраструктура, односно маневарските површини, обје-

ктите и инсталациите на аеродром од значење за без-

бедноста на воздушниот сообраќај. 

 

Член 26 

(1) Почетната обука од член 25 на овој правилник 

се завршува со проверка на знаењето на која  кандида-

тот треба да покаже успех од минимум 80% за секој 

предмет поединечно.  

(2) Проверката од став (11) на овој член опфаќа тео-

ретски дел кој се одвива преку тест и практичен дел кој 

опфаќа проверка на оспособеноста за извршување на 

работни задачи поврзани со одржување на уредите, об-

јектите и инсталациите во рамките на аеродромот. 

(3) Обемот и содржината на проверката од став (2) 

на овој член се определува во зависност од природата 

на работите за кои кандидатот се обучувал. 

(4) Повторната обука од член 25 на овој правилник 

се завршува со проверка на знаењето на која  кандида-

тот треба да покаже успех од најмалку 80 % по секој 

предмет посебно. 

 

Член 27 

(1) Проверката на знаењето од член 26 на овој пра-

вилник ја спроведува комисија на организацијата или 

центарот за обука составена од три члена од кои еден е 

претседател.  

(2) Организацијата или центарот за обука на друг 

стручен персонал ја известува Агенцијата за сесиите во 

кои се вршат проверките на знаењето од став (1) на 

овој член најмалку пет дена пред нивното одржување.  

(3) Организацијата или центарот за обука на друг 

стручен персонал ја известува Агенцијата месечно за 

спроведените проверки на знаењето од став (1) на овој 

член. 

 

Член 28 

(1) Организациите или центрите за обука му издава-

ат на кандидатот кој успешно ја завршил проверката на 

знаењето, потврда за обуката која е успешно завршена. 

(2) Потврдата од став (1) на овој член содржи: име 

на организацијата или центарот за обука, лични пода-

тоци за кандидатот, податоци за обуката која што ја за-

вршил кандидатот, датум на почеток и завршување на 

обуката, оценки по предметите и општиот успех на 

кандидатот, рок на важност и потпис на овластен прет-

ставник на организацијата или центарот за обука со кој 

се потврдува дека кандидатот успешно ја завршил обу-
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ката пропишана со овој правилник и дека е компетен-

тен да ги извршува на прифатливо ниво задачите повр-

зани со одржување аеродромската инфраструктура, од-

носно маневарските површини, објектите и инсталаци-

ите на аеродром од значење за безбедноста на воздуш-

ниот сообраќај. 

  

5. Персонал за прифаќање и испраќање на  

воздухоплови, патници, багаж и стока 

 

5.1 Услови за прием на кандидати за стручно  

оспособување 

 

Член 29 

За да биде примен на обука за стручно оспособува-

ње за персонал за прифаќање и испраќање на воздухоп-

лови, патници, багаж и стока, кандидатот треба: 

1. да има најмалку 18 години возраст; 

2. да има завршено најмалку средно образование;  

3. да има лекарско уверение за здравствена способ-

ност - класа 4; 

4. да има потврда за познавање на англиски јазик 

најмалку на ниво A2 согласно Заедничката европска 

референтна рамка за јазици (Common European 

Framework of Reference for Languages), дадена во При-

лог 2 кој е составен дел на овој правилник и воздухоп-

ловна терминологија на англиски јазик, а за контроло-

ри на опслужување на воздухоплов, балансери на воз-

духоплов и референти за прифат и отпрема на патници 

и багаж, англиски јазик  за ниво Б1 согласно Заеднич-

ката европска референтна рамка за јазици (Common 

European Framework of Reference for Languages), дадена 

во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник и воз-

духопловна терминологија на англиски јазик и 

5. да има позитивна безбедносна проверка за лице 

(background check) согласно Национaлната програма за 

воздухопловна безбедност.  

 

5.2 Начин на вршење на обука 

 

Член 30 

(1) Обуката за стручно оспособување на персонал 

за прифат и отпрема се состои од две фази – почетна и 

повторна обука и се спроведува на начин и во постапка 

утврдени согласно IATA Airport Handling Manual, 

IATA DGR manual и АЕА training recommendations for 

De-Icing/Anti-Icing of Aircrafts on the groung. 

(2) Континуираната обука од став (1) на овој член 

се спроведува во овластена организација или центар за 

обука на секои две години како и во случај кога имате-

лот на потврдата од член 33 став (1) на овој правилник 

има прекин подолг од 12 месеци во вршење на работни 

задачи на прфаќање и испраќање на воздухоплов, пат-

ници, багаж и стока. 

 

Член 31 

(1) Почетната обука од член 30 на овој правилник 

се завршува со проверка на знаењето на која кандида-

тот треба да покаже успех од минимум 80% за секој 

предмет поединечно и 100% од практичниот дел од 

предметите за кои е предвиден таков дел.  

(2) Повторната обука од член 30 на овој правилник 

завршува со проверка на знаењето на која кандидатот 

треба да покаже успех од најмалку 80% по секој пред-

мет посебно. 

 

Член 32 

(1) Проверката на знаењето од член 31 на овој пра-

вилник ја спроведува комисија на организацијата или 

центарот за обука составена од три члена од кои еден е 

претседател.  

(2) Организацијата или центарот за обука на друг 

стручен персонал ја известува Агенцијата за сесиите во 

кои се вршат проверките на знаењето од став (1) на 

овој член најмалку пет дена пред нивното одржување.  

(3) Организацијата или центарот за обука на друг 

стручен персонал ја известува Агенцијата месечно за 

спроведените проверки на знаењето од став (1) на овој 

член. 

 

Член 33 

(1) Организациите или центрите за обука му изда-

ваат на кандидатот кој успешно ја завршил проверка-

та на знаењето, потврда за обуката која е успешно за-

вршена. 

(2) Потврдата од став (1) на овој член содржи: име 

на организацијата или центарот за обука, лични пода-

тоци за кандидатот, податоци за обуката која што ја за-

вршил кандидатот, датум на почеток и завршување на 

обуката, оценки по предметите и општиот успех на 

кандидатот, рок на важност и потпис на овластен прет-

ставник на организацијата или центарот за обука со кој 

се потврдува дека кандидатот успешно ја завршил обу-

ката пропишана со овој правилник и дека е компетен-

тен да ги извршува на прифатливо ниво задачите повр-

зани со прифаќање и испраќање на воздухоплови, пат-

ници, багаж и стока. 

  

V. КРИТЕРИУМИ, НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ПРИЗ-

НАВАЊЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ОБУКА  И ЗАВРШЕНА 

ОБУКА ВО СТРАНСТВО ЗА  ДРУГИОТ СТРУЧЕН 

ПЕРСОНАЛ 

 

Член 34 

(1) Завршена обука и програми за обука во странс-

тво на лица за обезбедување од дејствија на незаконско 

постапување се признаваат доколку се изготвени или 

спроведени согласно програма која како минимум ги 

задоволува барањата пропишани во Националната про-

грама за обука за обезбедување од дејствија на неза-

конско постапување и доколку е спроведена обука за 

диференцијалните предметите. 

(2) Завршена обука и програми за обука во странс-

тво на професионални пожарникари се признаваат до-

колку се изготвени или спроведени согласно  Airport 

Services Manual – Doc. 9137 – AN/898 Part 1 и Annex 14 

на ICAO и доколку е спроведена обука за диференци-

јалните предмети. 
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(3) Завршена обука и програми за обука во странс-

тво на лица кои ја одржуваат аеродромската инфра-

структура, односно маневарските површини, објектите 

и инсталациите на аеродром од значење за безбедноста 

на воздушниот сообраќај и лица за опслужување на 

воздухоплови со гориво и мазиво се признаваат докол-

ку се изготвени или спроведени согласно одредбите на 

овој правилник и доколку е спроведена обука за дифе-

ренцијалните предмети.  

(4) Завршена обука и програми за обука во странство 

на персонал за прифаќање и испраќање на воздухопло-

ви, патници, багаж и стока  се признаваат доколку се из-

готвени или спроведени согласно одредбите на овој пра-

вилник, меѓународните стандарди и препорачани пра-

ктики на ICAO, како и во согласност со правилата на 

IATA Airport Handling Manual, IATA DGR manual, АЕА 

training recommendations for De-Icing/Anti-Icing of 

Aircrafts on the groung и други прирачници на IАТА, 

ACI, и други воздухопловни органи зациии доколку е 

спроведена обука за диференцијалните предмети.  

 

Член 35 

(1) Лицето кандидат за признавање на завршена 

обука и програма за обука во странство поднесува ба-

рање до Агенцијата. 

(2) Со барањето од став (1) на овој член се доставу-

ваат следните документи: 

- доказ дека центарот или организацијата за обука е 

овластена од националната воздухопловна власт за 

спроведување на обука за соодветниот друг стручен 

персонал; 

- програма за обука според која е обучуван канди-

датот; 

- доказ дека е завршена обуката и 

- доказ за уплатен надоместок за признавање утвр-

ден во Тарифникот на Агенцијата. 

(3) Агенцијата врши увид во доставената докумен-

тација за исполнетост на критериумите за признавање 

на завршената обука во странство. 

(4) Доколку се утврди дека се исполнети критериу-

мите за признавање, Агенцијата со решение ја призна-

ва завршената обука, односно програмата за обука. 

(5) Доколку се утврди дека не се исполнети крите-

риумите за признавање, Агенцијата со решение го од-

бива барањето за признавање. 

 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 36 

(1) Лицата кои до денот на отпочнување на приме-

ната на овој правилник се стекнале со дозвола за рабо-

ти на противпожарната заштита на аеродроми и возду-

хоплови согласно Правилникот за стручна подготовка, 

испити и дозволи за работа на стручниот персонал кој 

врши работи од значење на безбедноста на воздушната 

пловидба („Службен весник на СФРЈ” бр. 64/80, 69/80 

и 63/81) во рок од 24 месеци од денот на отпочнување 

на примената на овој правилник треба да ја завршат по-

вторната обука од член 14 на овој правилник. 

(2) Лицата кои до денот на отпочнување на приме-

ната на овој правилник вршеле работи на снабдување 

на воздухоплови со гориво и мазиво согласно Правил-

никот за  стручна подготовка, испити и дозволи за ра-

бота на стручниот персонал кој врши работи од значе-

ње на безбедноста на воздушната пловидба („Службен 

весник на СФРЈ” бр. 64/80, 69/80 и 63/81) во рок од 24 

месеци од денот на отпочнување на примената на овој 

правилник треба да ја завршат повторната обука од 

член 20 на овој правилник. 

(3) Лицата кои до денот на отпочнување на приме-

ната на овој правилник вршеле работи на одржување 

на аеродромската инфраструктура, односно маневар-

ските површини, објектите и инсталациите на аеро-

дром од значење за безбедноста на воздушниот сообра-

ќај во рок од 24 месеци од денот на отпочнување на 

примената на овој правилник треба да ја завршат обу-

ката од член 25 на овој правилник. 

(4) Лицата кои до денот на отпочнување на приме-

ната на овој правилник се стекнале со дозвола за персо-

нал за прифаќање и испраќање на воздухоплови, пат-

ници, багаж и стока согласно Правилникот за стручно 

оспособување, проверки и стекнување на дозволи и ов-

ластувања на персоналот за прифаќање и испраќање на 

воздухоплови, патници, багаж, стока и пошта (“Служ-

бен весник на Република Македонија” бр. 92/10) во рок 

од 24 месеци од денот на отпочнување на примената на 

овој правилник треба да ја завршат континуираната 

обука од член 30 на овој правилник. 

 

Член 37 

Со денот на отпочнување на примената на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за стручно ос-

пособување, проверки и уверенија за стручна оспосо-

беност на персоналот кој врши обезбедување од дејс-

твија на незаконско постапување („Службен весник на 

Република Македонија” бр. 151/07) и Правилникот за 

стручно оспособување, проверки и стекнување на доз-

воли и овластувања на персоналот за прифаќање и ис-

праќање на воздухоплови, патници, багаж, стока и по-

шта („Службен весник на Република Македонија” бр. 

92/10). 

 

Член 38 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 мај 

2013 година. 

 

Бр. 10-622/3 Директор 

11 април 2013 година на Агенција за цивилно 

Скопје воздухопловство, 

 д-р Дејан Мојсоски, с.р. 



24 април 2013  Бр. 60 - Стр. 57 

 
 



 Стр. 58 - Бр. 60                                                                             24 април 2013 
 



24 април 2013  Бр. 60 - Стр. 59 

 
 

     
       
        
                                                                                                
 
 
 
 



 Стр. 60 - Бр. 60                                                                             24 април 2013 
 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

1343. 

Врз основа на член 41 став 1 алинеја 1 и член 41 – а алинеја 4 од Законот за заштита на личните податоци 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 7/05, 103/08, 124/10 и 135/11), а во врска со членовите 25 и 

35-ѓ од Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработка-

та на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/09 и 158/10), директорот на Ди-

рекцијата за заштита на личните податоци, донесе  

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ  

НА ВРШЕЊЕ НА НАДВОРЕШНА КОНТРОЛА 

 

1. Во Упатството за начинот на вршење на надворешна контрола („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 76/12) по точката 8 се додава нова точка 8-а која гласи: 

„8-а. Телото кое врши контрола е должно да има воспоставено методологија за начинот на вршење на кон-

трола на системот за заштита на личните податоци во согласност прописите за заштита на личните податоци и 

одредбите на ова упатство.“ 

2. Во точката 19 во ставот 2 се додава нова реченица која гласи: 

„При документирање на мислењето за извршената контрола, лицето кое врши контрола задолжително пра-

ви проценка на степенот на усогласеност на воспоставениот систем за заштита на личните податоци кај кон-

тролорот.“ 

3. Во точката 21 се додава нов став 2 кој гласи: 

„Во случај кога Дирекцијата за заштита на личните податоци ќе констатира дека не се применети правила-

та за обезбедување на целосна систематска, непристрасна и независна контрола на системот за заштита на лич-

ните податоци кој што е воспоставен кај контролорот, тогаш доставениот Извештај од ставот 1 на оваа точка, 

може да го врати на телото кое ја извршило контролата, за да изврши повторна надворешна контрола во сог-

ласност прописите за заштита на личните податоци и одредбите на ова упатство. Трошоците за повторната 

надворешна контрола паѓаат на товар на телото кое ја извршило контролата.“ 

4. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

        Бр. 02-908/1  

19 април 2013 година                                                         Директор, 

            Скопје Димитар Ѓеорѓиевски, с.р. 
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