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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1849. 

Врз основа на член 54 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 25.5.2011 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ   

НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерството за здравство, му престанува користењето на движ-

ните ствари - учебници на македонски и албански јазик од реномирани странски автори од областа на медицината 
и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 



Стр. 4 - Бр. 74 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 јуни 2011 
 

Член 2
Движните ствари од  член  1  на оваа одлука  се даваат на трајно користење на Министерството за образова-

ние и наука. 
 

Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со Министерот за образование и наука за правата и обврските за 

движите ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно користење.  
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 
 

     Бр.51-2802/1                                                                                                                     Заменик на претседателот 
25 мај 2011 година                                                                                                                на Владата на Република 

  Скопје                                                                                                                                        Македонија, 
                                                                                                                                            м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_____________ 
      

1850. 
Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10 и 24/11), Владата на Република Македонија, во својство на Со-
брание на Акционерското друштво, на седницата, одржана на  25.5.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АКЦИОНЕРСКОТО  
ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА СРЕЌА АД – СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ,  

ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2010 ДО 31.12.2010 ГОДИНА 
    
1.  Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за работењето на Акционерското за приредување игри 

на среќа АД – Скопје, во државна сопственост, Државна лотарија на Македонија за 2010 година, бр. 02-1221/10 
од 15.04.2011 година, усвоен од Управниот одбор на Друштвото, на седницата одржана на 15.04.2011 година.  

 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

     Бр.51-2886/2                                                                                                            Заменик на претседателот 
25 мај 2011 година                                                                                                        на Владата на Република 

   Скопје                                                                                                                              Македонија,  
                                                                                                                               м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
1851. 

Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за трговски друштва („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10 и 24/11), Владата на Република Македонија, во својство на Со-
брание на Акционерското друштво, на седницата, одржана на 25.5.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ, РЕВИДИРАНИ  
ОД ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ ИГРИ НА  
СРЕЌА АД – СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2010 ДО 31.12.2010 ГОДИНА 
    
1.  Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка и финансиските извештаи, ревидирани од овластен реви-

зор, за периодот од 1.1.2010 до 31.12.2010 година на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД 
– Скопје, во државна сопственост, Државна лотарија на Македонија бр. 02-1221/6 од 15.4.2011 година, усвоени 
од Управниот одбор на Друштвото, на седницата одржана на 15.4.2011 година.  

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
     Бр.51-2886/1                                                                                                                Заменик на претседателот 
25 мај 2011 година                                                                                                            на Владата на Република 

   Скопје                                                                                                                                    Македонија,  
                                                                                                                                   м-р Владимир Пешевски, с.р. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 74 - Стр. 5 

1852. 
Врз основа на член 91 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 25.5.2011 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижна 
ствар-објект кој се наоѓа  на ул. „Димитрие Чуповски “ 
бр.9 во Скопје на КП 11952 КО Центар 1 и тоа:  

- Зграда бр.1, намена на зградата В4, влез 1, кат по-
друм, намена на посебен дел од зградата ДП  во повр-
шина од: ДП 263 м2; ПП 49 м2;  

- Зграда бр.1, намена на зградата В4, влез 1, кат 
приземје, намена на посебен дел од зградата ДП во по-
вршина од: ДП 112 м2, ПП 89 м2,  

- Зграда бр.1, намена на зградата В4, влез 1, кат 1, 
намена на посебен дел од зградата ДП во површина од: 
ДП 281м2, ПП 71 м2;  

- Зграда 1, намена на зградата В4, влез 1, кат 2, на-
мена  на посебен дел од зградата ДП во површина од: 
ДП 286 м2, ПП 71 м2;  

- Зграда бр.1, намена на зградата В4, влез 1, кат 3, 
намена на посебен дел од зградата ДП  во површина 
од: ДП 294 м2, ПП 60 м2,  

- Зграда бр.1, намена на зградата В4, влез 1, кат 4, 
намена на посебен дел од зградата ДП во површина од: 
ДП 285 м2, ПП 68 м2,  

- Зграда бр.1, намена на зградата В4, влез 1, кат 5, 
намена на посебен дел од зградата ДП  во површина 
од: ДП 285 м2, ПП 68 м2 и 

- Зграда бр.1, намена на зградата В4, влез 1, кат 6, 
намена на посебен дел од зградата ДП  во површина 
од: ПП 32 м2, 

во корист на Република Македонија во Јавната кни-
га за запишување на правата на недвижностите.  

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
     Бр.51-2920/1                   Заменик на претседателот 
25 мај 2011 година              на Владата на Република 

   Скопје                                    Македонија,  
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
1853. 

Врз основа на член 70 од Законот за високото обра-
зование („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 35/2008, 103/2008, 83/2009, 99/2009, 115/2010, 
17/2011 и 51/2011), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 31 мај 2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА ОДБОРОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА И ЕВАЛУАЦИЈА  

НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
1. За претседател и членови на Одборот за акреди-

тација и евалуација на високото образование се имену-
ваат: 

а) за претседател: 
- д-р Михаил Петковски 
б) за членови: 
- д-р Имер Исмаили, 
- м-р Ардит Мемети, 
- д-р Марија Ташева, 
- д-р Бранислав Саркањац, 
- д-р Миколај Кузиновски, 
- д-р Александар Стојков, 
- д-р Владо Поповски, 
- д-р Томе Неновски. 
2. Со именувањето на претседателот и членовите на 

Одборот за акредитација и евалуација на високото 
образование на досегашниот претседател и членовите 
на Одборот за акредитација на високото образование 
им престанува мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
    Бр. 22-1640/4                   Заменик на претседателот 
31 мај 2011 година                на Владата на Република 
          Скопје                                    Македонија, 
                                          м-р Владимир Пешевски, с.р. 



Стр. 6 - Бр. 74 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 јуни 2011 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
1854. 

 
С П И С О К 

НА ПОСТАВЕНИ СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧИ СО РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРОТ ЗА ПРАВДА  
ПО СПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊЕТО НА СТРАНСКИ ЈАЗИК 

(ПО ОГЛАСОТ ОД 14.4.2011 ГОДИНА) 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
1855. 

Врз основа на  член 37-а став 2 и 9 од  Законот за 
безбедност на производите („Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 33/06, 63/07, 24 /11 и 51/11), 
министерот за економија, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ  НА 
ЕВИДЕНЦИЈА  ЗА  СПРОВЕДЕНАТА  ЕДУКАЦИЈА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на поканата за едукација, начинот на спроведу-
вање на едукацијата и начинот на водење на евиденци-
ја за спроведената едукација.  

 
Член 2 

Поканата за едукација од член 1 од овој правилник 
се изготвува на образец со формат А4 во три идентич-
ни примероци изработени од тенка индиго  хартија  во 
бела боја. 

Поканата за едукација содржи: 
- грб на Република Македонија и назив на органот 

кој ја спроведува едукацијата; 
- назив на поканата и број; 
- податоци за лицето кое се повикува на едукација 

(име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење и функција-
та што ја врши во правното лице); 

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

јата; 
- кратко означување на предметот на поканата и 

одредбата во која е направена неправилноста; 
- законска одредба во која е утврден недостатокот; 
- име и презиме на инспекторот кој ја врши едука-

цијата;  
- место и датум на издавање на поканата;  
- место за печат ; и  
- напомена дека доколку лицето или субјектот не се 

јави на закажаната едукација ќе се смета дека истата е 
спроведена; 

Образецот на поканата за едукација е даден во При-
лог кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Едукацијата се врши преку државните пазарни инс-
пектори и раководните државни службеници  во  Инс-
пекторатот. 

Едукацијата се врши во најблиските простории на 
инспекторатот до местото на сторување на прекршокот 
или местото каде се наоѓа седиштето, односно живеа-
лиштето на контролираниот субјект. 

По исклучок од став 2 на овој член едукацијата мо-
же да се врши во деловните простории на контролира-
ниот субјект доколку одговорното лице на правното 
лице е присутно при вршење на инспекцискиот надзор. 

Едукацијата се врши два пати во неделата, а по по-
треба и повеќе пати. 

 
Член 4 

Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврде-
ни исти или истородни  неправилности за еден или по-
веќе субјекти. 

За спроведената едукација се составува записник 
кој содржи: 

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

цијата ; 
- адреса  на живеење; 
- работното место на кое е распореден во правното 

лице; 
- назив и седиште на правното лице;  
- датумот, местото и времето за спроведување по-

стапката за едукација; 
- име и презиме на  државниот пазарен инспектор, 

односно раководен државен службеник во Инспектора-
тот, што ја спроведува едукацијата; 

- укажување на одредбата во која е утврдена непра-
вилноста за која се спроведува едукација и на мерките 
кои следат доколку не се отстрани неправилноста во 
дадениот рок; и 

- укажување дека доколку инспекторот при инспек-
циски надзор утврди неправилност за која е спроведена 
едукација ќе бидат веднаш превземени соодветни  
законски мерки. 

Евиденцијата за спроведената едукација се води 
рачно и во  електронска форма. 

 
Член 5 

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

 
    Бр. 25-4404/3               
27 мај 2011 година                              Министер, 

  Скопје                              Фатмир Бесими, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
1856. 

Врз основа на член 122 став (5) од Законот за хеми-
калии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
145/10), министерот за здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕТОДИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БИОРАЗ-
ГРАДЛИВОСТА НА ПОВРШИНСКО АКТИВНИ-
ТЕ СУПСТАНЦИИ ВО ДЕТЕРГЕНТИТЕ, КАКО И 
РЕФЕРЕНТНИТЕ МЕТОДИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ И 

АНАЛИЗА НА ДЕТЕРГЕНТИТЕ(∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат методите за 

утврдување на биоразградливоста на површинско 
активните супстанции (во натамошниот текст: ПАС) во 
детергентите и референтните методи за испитување и 
анализа  на детергентите. 

 
Член 2 

Одделни поими употребени во овој правилник го 
имаат следното значање: 

1) аналитички реагенс (Analyticalе grade reagent – 
AR) е реагенс со висок или доволен степен на чистота 
што е потребен за изведување на аналитичките методи; 

2) детергент за индустриски или професионални це-
ли е детергент што го користат само стручни лица, а 
што не се користи во домаќинството; 

3) состојка на детергентот е секоја хемиска суп-
станција, со синтетичко или природно потекло намене-
та за мешање во детергенти; 

4) инхерентна биоразградливост е разградување на 
површински активната супстанција (ПАС) со користе-
ње на адаптиран инокулум во период подолг од 28 дена 
до 60% разградување на молекулата на сурфактантот  
во јаглероден диоксид, вода и минерални соли (мине-
рализација); 

5) аеробна биоразградливост (минерализација) е до-
колку под дејството на микроорганизми во период од 
28 дена доаѓа до потполно разложување на 60% од мо-
лекулата во: јаглерод диоксид, вода и минерални соли; 

6) примарна биоразградливост е доколку под дејс-
тво на микроорганизми доаѓа до структурни промени 
на 80% од молекулата во период од три часа, при што 
ПАС го губи површински активното својство. 

 

                            
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕЗ) 
бр. 648/2004 на Европскиот парламент и на Советот од 31 март 
2004 година за детергенти, CELEX бр. 32004R0648. 

Член 3 
Во детергенти се сметаат и помошни смеси за пере-

ње кои содржат површински активни супстанции 
(ПАС), и тоа: 

- помошно средство за перење – средство наменето 
за претперење, плакнење или избелување на облека, 
перење во домаќинството, и др; 

- омекнувач за перење – средство наменето за  про-
мена на чувство при допир на ткаенината  што се кори-
сти во завршниот процес на перење ткаенина; 

- смеса за чистење – средство наменето за чистење 
во домаќинството и за друго чистење на површини (ка-
ко на пр. материјали, производи, машини, механички 
алати, превозни средства и нивни додатоци, инстру-
менти, апаратура, и др.); 

- останати средства за чистење и перење – средства 
наменети за сите други процеси за перење и чистење. 

 
Содржина на техничкото досие за ПАС 

 
Член 4 

    Техничкото досие за ПАС содржи податоци по-
требни за издавање одобрение за користење ПАС што 
не ги исполнуваат условите за конечна аеробна биораз-
градливост. 

Техничкото досие за ПАС содржи:  
1. идентификација на ПАС; 
2. резултати од испитувањето на биоразградливоста 

на ПАС; 
3. информации за ПАС; 
4. количини на ПАС што се користат во детергентите; 
5. предвидени начини на користење; 
6. потенцијално тешко разградливи метаболити; 
7. резултати од дополнителни испитувања и 
8. предлог за процена на ризик на ПАС. 
 

Член 5 
Идентификацијата на ПАС содржи: име на ПАС, 

хемиско име и/или име по IUPAK номенклатура, ко-
мерцијално име, синоним, САЅ- број и ЕС број ( ако е 
достапен ), податоци кои се однесуваaт на молекулска-
та и структурната формула како и податоци за составот 
на ПАС. 

 
Член 6 

Резултатите од испитувањето на биоразградливоста 
на ПАС содржат: податоци за конечна аеробна или 
примарна биоразградливост, за степенот на биораз-
градливоста што е добиен со испитување, користење 
инокулум, содржината на сурфактантот што се користи 
во методите на испитувањето, терминот на методите со 
кои е испитувана биоразградливоста и името на рефе-
рентните лаборатории кои работеле на тоа испитување. 
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Член 7 
Информациите за ПАС, содржат: физичко–хемиски 

својства од кои треба да бидат вклучени: агрегатната 
состојба, точката на топење, точката на вриење, рела-
тивната густина, коефицијентот на распределба окта-
нол/вода, критична мицеларна концентрација, раствор-
ливост во вода и рН вредноста. 

 
Член 8 

Количините на ПАС што се користат во детерген-
тите содржат: податоци за количината на ПАС присут-
ни во секој вид детергент или помошни средства за чи-
стење во кои таа ПАС се употребува. 

 
Член 9 

 Предвидените начини на користење содржат: пода-
тоци врз основа на кои се врши процена, како влијае 
таа ПАС во детергентот врз животната средина, пода-
тоци за социјално – економско оправдано користење на 
ПАС, за условите на користење, за вкупно користени 
количини на ПАС, за достапност и примена на алтерна-
тивни решенија земајќи во предвид неговиот работен и 
економски ефект и процена на важни податоци за жи-
вотната средина.  

 
Член 10 

Потенцијално тешко разградливите метаболити 
што се добиваат со биоразградливоста на ПАС, содр-
жат: податоци за токсичноста на тешко разградливите 
метаболити. 

 
Член 11 

Ако идентитетот на метаболитот од член 10 од овој 
правилник не може да се утврди, се доставуваат допол-
нителни податоци за течноста што се добива за време 
на биоразградливоста и тоа за физичко – хемиските 
својства на течноста (растворливост во вода, коефици-
ент на распределба октанол/ вода (Log Po/w) и др.) и 
останати податоци добиени за време на испитувањето, 
како и името на аналитичките  методи  што се користат 
во овие испитувања. 

 
Член 12 

Испитувањата што се прават за добивање податоци 
за техничко досие од член 11 од овој правилник се пра-
ват со постапка на постепено спроведување на испиту-
вањето, со што се обезбедува максимално користење 
на ин витро методи и други методи што не се примену-
ваат врз животните. 

Член 13 
Кога врз основ на резултатите од испитувањата на 

биоразградливоста на ПАС од член 6 од овој правил-
ник се докажува дека ПАС ги исполнува условите за 
примарна биоразградливост, се организираат дополни-
телни испитувања за таа ПАС. 

 
Член 14 

 Дополнителните испитувања содржат резултати  
од испитување на: 

1. инхерентна биоразградливост; 
2. биоразградливост на ПАС со метод на симулаци-

ја на активна тиња; 
3.токсичноста на течноста што произлегува од био-

разградливоста на испитаниот ПАС. 
Резултатите од испитувањата од став 1 точка 1 на 

овој член содржат и податоци за предадаптивен иноку-
лум. 

 
Член 15 

Методи за утврдување на биоразградливоста на 
ПАС во детергентите се следните: 

- методи за испитување конечна аеробна биораз-
градливост (минерализација) за ПАС во детергентите и 

- методи за испитување на примарната биоразград-
ливост за ПАС во детергентите. 

Референтни методи за испитување и анализа на де-
тергентите се следните: 

- референтна метода за лабораториско определува-
ње на примарна биоразградливост на ПАС,  

- одредување анјонски ПАС во тестови за биораз-
градливост и  

- одредување на нејонски ПАС во тестови за био-
разградливост. 

 Методите од ставовите 1 и 2 на овој член се дадени 
во Прилогот кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 16 

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

 
 Бр. 15-2251/1                                    

27 април 2011 година                           Министер, 
     Скопје                           д-р Бујар Османи, с.р.                          
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

1857. 
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 79/2009, 36/11 и 51/11), министерот за труд и со-
цијална политика, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕН-
ТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СВЕТИ НИКОЛЕ 

 
1.Се дава согласност на Статутарната Одлука за из-

менување и дополнување Статутот на ЈУ Меѓуопштин-
ски центар за социјална работа Свети Николе, број 
0101-496/1 донесен од Управниот одбор на Јавната 
установа, на седницата одржана на 4.5.2011  година . 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник  на Републи-
ка Македонија“. 
                                                                                                   

Бр. 10-3826/2 
30 мај 2011 година                                 Министер, 

   Скопје                                     Џељаљ Бајрами, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

1858. 
Врз основа на член 421 став 1 алинеја 1 од Законот 

за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен 
весник на Република Македонија“ број 54/07, 86/08, 
98/08, 64/09, 161/09, 36/11 и 51/11), министерот за 
транспорт и врски во согласност со министерот за вна-
трешни работи донесе  

 
П Р А В И Л Н И K 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СО-
ОБРАЌАЈНИТЕ ЗНАЦИ, ОПРЕМА И СИГНАЛИ-

ЗАЦИЈА НА ПАТОТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за сообраќајните знаци, опрема и 

сигнализација на патот („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 47/10 и 31/11) во член 24 став 1 по 
точка 35 се додава нова точка 35.1 која гласи:  

„ 35.1) знак „помош на пат“ (332.1), означува теле-
фонски број на субјект кој дава службени информации 
за состојбата на патиштата, служба за давање помош во 
случај на дефект на возило и работилница за поправка 
на возила.“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   332.1 
 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

  
            Бр.01-7517/1 
      31 мај 2011 година 
                 Скопје 

             Бр.07-45621/1 
        1 јуни 2011 година 
                Скопје 

Министер за транспорт 
и врски, 

Миле Јанакиески, с.р.

Министер за внатрешни  
работи, 

м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
__________ 

1859. 
Врз основа на член 30 став 10 од Законот за работ-

ното време, задолжителните одмори на мобилните ра-
ботници и возачите во патниот сообраќај и уредите за 
запишување во патниот сообраќај („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.161/09, 17/11 и 54/11), ми-
нистерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
ЗАРАДИ НЕИЗДАДЕНА МЕМОРИСКА КАРТИЧ-
КА ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДБИВАЊЕ  НА  БАРАЊЕТО  ЗА  ИЗДАВАЊЕ 

НА МЕМОРИСКА КАРТИЧКА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на барањето заради неиздадена мемориска кар-
тичка односно недонесување на решение за одбивање 
на барањето за издавање на мемориска картичка во ро-
кот утврден во член 30 став 8 од Законот за работното 
време, задолжителните одмори на мобилните работни-
ци и возачите во патниот сообраќај и уредите за запи-
шување во патниот сообраќај. 

 
Член 2 

Барањето од член 1 од овој Правилник се поднесува 
на образец „Барање заради неиздадена мемориска кар-
тичка односно барањето за донесување на решение за-
ради неиздавање на мемориска картичка“ во формат А-
4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел 
на овој правилник. 

Образецот содржи: назив на органот до кој се под-
несува барањето, место за број и датум, во средишниот 
дел назив на барањето, назив на правното лице однос-
но име и презиме на физичкото лице – подносител на 
барањето, седиште на правното лице односно адреса на 
физичкото лице – подносител на барањето, краток опис 
поради што се поднесува барањето и место за потпис 
на подносителот на барањето.    

Кон барањето од став 1 на овој член се поднесува 
копие од барањето за издавање мемориска картичка. 

 
Член 4 

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

 
    Бр. 01-7266/1               
25 мај 2011 година                               Министер, 

  Скопје                           Миле Јанакиески, с.р. 
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Врз основа на член 30 став 28 од Законот за работното време, задолжителните одмори на мобилните ра-

ботници и возачите во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.161/09, 17/11 и 54/11), министерот за транспорт и врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ  

ПО ПОДНЕСЕНА ЖАЛБА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на известувањето за недонесување на решение 

по поднесена жалба во рокот утврден во член 30 став 27 од Законот за работното време, задолжителните од-

мори на мобилните работници и возачите во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообра-

ќај. 

 

Член 2 

Известувањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Известување за недонесување на 

решение по поднесена жалба“ кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

Образецот е со формат А 4 во бела боја кој содржи: назив на органот до кој се поднесува известувањето, 

место за број и датум, во средишниот дел назив на известувањето, назив на правното лице односно име и 

презиме на физичкото лице – подносител на известувањето, седиште на правното лице односно адреса на 

физичкото лице – подносител на известувањето, краток опис поради што се поднесува известувањето и ме-

сто за потпис на подносителот на известувањето.    

  

Член 3 

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

лика Македонија“. 

 

     Бр. 01-7268/1                                      

25 мај 2011 година                                               Министер, 

       Скопје                                                    Миле Јанакиески, с.р. 

1860. 
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Врз основа на член 10 став 25 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11 и 53/11), министерот за транспорт и 

врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА НЕДОНЕСУВАЊЕ НА 

РЕШЕНИЕ ПО ПОДНЕСЕНА ЖАЛБА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на известувањето за недонесување на решение 

по поднесена жалба во рокот утврден во член 10 став 23 од Законот за превоз во патниот сообраќај. 

 

Член 2 

Известувањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Известување за недонесување на 

решение по поднесена жалба“ кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

Образецот е со формат А4 во бела боја кој содржи: назив на органот до кој се поднесува известувањето, 

место за број и датум, во средишниот дел назив на известувањето, назив на правното лице односно име и 

презиме на физичкото лице – подносител на известувањето, седиште на правното лице односно адреса на 

физичкото лице – подносител на известувањето, краток опис поради што се поднесува известувањето и 

место за потпис на подносителот на известувањето.    

  

Член 3 

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

лика Македонија“. 

 

 

    Бр. 01-7274/1               

25 мај 2011 година                                             Министер, 

  Скопје                                            Миле Јанакиески, с.р. 
 

1861. 
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1862. 

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, 

донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И  СОДРЖИНАТА НА  БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ  

НА ЛИЦЕНЦА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за издавање на лиценца согласно 

член 10 став 1 од Законот за превоз во патниот сообраќај. 

 

Член 2 

Барањето за издавање на лиценца, се поднесува  на образец „Барање за издавање на лиценца“ во формат 

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

Образецот содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, место за број и датум, во 

средишниот дел називот на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото 

лице – подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице – 

подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на 

подносителот на барањето.    

 

Член 3 

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

лика Македонија“. 

 

    Бр. 01-7273/1               

25 мај 2011 година                                              Министер, 

  Скопје                                          Миле Јанакиески, с.р. 
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Врз основа на член 92 став 4 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА НЕДОНЕСУВАЊЕ  

НА РЕШЕНИЕ ПО ПОДНЕСЕНА ЖАЛБА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на известувањето за недонесување на решение 

по поднесена жалба во рокот утврден во член 92 став 2 од Законот за превоз во патниот сообраќај. 

 

Член 2 

Известувањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Известување за недонесување на 

решение по поднесена жалба“ кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

Образецот е со формат А 4 во бела боја кој содржи: назив на органот до кој се поднесува известувањето, 

место за број и датум, во средишниот дел назив на известувањето, назив на правното лице односно име и 

презиме на физичкото лице – подносител на известувањето, седиште на правното лице односно адреса на 

физичкото лице – подносител на известувањето, краток опис поради што се поднесува известувањето и ме-

сто за потпис на подносителот на известувањето.    

  

Член 3 

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

лика Македонија“. 

 

     Бр. 01-7275/1                                      

25 мај 2011 година                                            Министер, 

        Скопје                                                Миле Јанакиески, с.р. 

1863. 
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Врз основа на член 92 став 4 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, 

донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО  ЗА НЕДОНЕСУВАЊЕ 

НА РЕШЕНИЕ ПО ПОДНЕСЕНА ЖАЛБА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на известувањето за недонесување на решение 

по поднесена жалба во рокот утврден во член 92 став 2 од Законот за превоз во патниот сообраќај. 

 

Член 2 

Известувањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Известување за недонесување на 

решение по поднесена жалба“ кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

Образецот е со формат А 4 во бела боја кој содржи: назив на органот до кој се поднесува известувањето, 

место за број и датум, во средишниот дел назив на известувањето, назив на правното лице односно име и 

презиме на физичкото лице – подносител на известувањето, седиште на правното лице односно адреса на 

физичкото лице – подносител на известувањето, краток опис поради што се поднесува известувањето и 

место за потпис на подносителот на известувањето.    

  

Член 3 

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

лика Македонија“. 

 

    Бр. 01-7276/1                                                Министер  

25 мај 2011 година                                    за транспорт и врски, 

  Скопје                                           Миле Јанакиески, с.р. 
 

1864. 
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Врз основа на член 41 став (6) од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА  

ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА  

ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздадена дозвола однос-

но недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола во рокот утврден во член 41 

став (4) од Законот за јавните патишта. 

 

Член 2 

Барањето од член 1 од овој Правилник се поднесува на образец „Барање заради неиздадена дозвола 

односно недонесување на решение за одбивање на барањето издавање на дозвола“ во формат А-4 во бела 

боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

Образецот содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, место за број и датум, во средишни-

от дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице – подносител 

на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице – подносител на барањето, кра-

ток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот на барањето.    

Кон барањето од став 1 на овој член се поднесува копие од барањето за издавање дозвола. 

 

Член 4 

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

лика Македонија“. 

 

    Бр. 01-7282/1               

25 мај 2011 година                                             Министер, 

  Скопје                                            Миле Јанакиески, с.р. 

1865. 
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Стр. 58 - Бр. 74 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 јуни 2011 
 

Врз основа на член 41 став (26) од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА 

ОДНОСНО НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА 

ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради неиздадена дозвола недоне-

сување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола во рокот утврден согласно член 41 

став (4) од Законот за јавните патишта. 

 

Член 2 

Барањето од член 1 од овој Правилник се поднесува на образец „Барање заради неиздадена дозвола од-

носно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола“ во формат А-4 во бела 

боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

 Образецот содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, место за број и датум, во средишни-

от дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице – подносител 

на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице – подносител на барањето, кра-

ток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот на барањето.    

Кон барањето од став 1 на овој член се поднесува копие од барањето за издавање дозвола. 

 

Член 4 

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

лика Македонија“. 

 

     Бр. 01-7283/1                                      

25 мај 2011 година                                              Министер, 

      Скопје                                                    Миле Јанакиески, с.р. 

1866. 
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Стр. 60 - Бр. 74 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 јуни 2011 
 

Врз основа на член 41 став (46) од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА НЕДОНЕСУВАЊЕ  

НА РЕШЕНИЕ ПО ПОДНЕСЕНА ЖАЛБА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на известувањето за недонесување на решение 

по поднесена жалба во рокот утврден во член 41 став (44) од Законот за јавните патишта. 

 

Член 2 

Известувањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Известување за недонесување на 

решение по поднесена жалба“ кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

Образецот е со формат А4 во бела боја кој содржи: назив на органот до кој се поднесува известувањето, 

место за број и датум, во средишниот дел назив на известувањето, назив на правното лице односно име и 

презиме на физичкото лице – подносител на известувањето, седиште на правното лице односно адреса на 

физичкото лице – подносител на известувањето, краток опис поради што се поднесува известувањето и ме-

сто за потпис на подносителот на известувањето.    

  

Член 3 

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

лика Македонија“. 

  

     Бр. 01-7284/1              

25 мај 2011 година                                                Министер, 

          Скопје                                                Миле Јанакиески, с.р. 

1867. 



2 јуни 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 74 - Стр. 61 



Стр. 62 - Бр. 74 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 јуни 2011 
 

Врз основа на член 72 став (6) од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА НЕДОНЕСУВАЊЕ  

НА РЕШЕНИЕ ПО ПОДНЕСЕНА ЖАЛБА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на известувањето за недонесување на решение 

по поднесена жалба во рокот утврден согласно член 72 став (4) од Законот за јавните патишта. 

 

Член 2 

Известувањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Известување за недонесување на 

решение по поднесена жалба“ кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

Образецот е со формат А 4 во бела боја кој содржи: назив на органот до кој се поднесува известувањето, 

место за број и датум, во средишниот дел назив на известувањето, назив на правното лице односно име и 

презиме на физичкото лице – подносител на известувањето, седиште на правното лице односно адреса на 

физичкото лице – подносител на известувањето, краток опис поради што се поднесува известувањето и ме-

сто за потпис на подносителот на известувањето.    

  

Член 3 

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

лика Македонија“. 

  

     Бр. 01-7285/1               

25 мај 2011 година                                                Министер, 

         Скопје                                                   Миле Јанакиески, с.р. 

1868. 
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Стр. 64 - Бр. 74 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 јуни 2011 
 

Врз основа на член 72 став (23) од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА НЕДОНЕСУВАЊЕ  

НА РЕШЕНИЕ ПО ПОДНЕСЕНА ЖАЛБА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на известувањето за недонесување на решение 

по поднесена жалба во рокот утврден согласно член 72 став (21) од Законот за јавните патишта. 

 

Член 2 

Известувањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Известување за недонесување на 

решение по поднесена жалба“ кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

Образецот е со формат А 4 во бела боја кој содржи: назив на органот до кој се поднесува известувањето, 

место за број и датум, во средишниот дел назив на известувањето, назив на правното лице односно име и 

презиме на физичкото лице – подносител на известувањето, седиште на правното лице односно адреса на 

физичкото лице – подносител на известувањето, краток опис поради што се поднесува известувањето и ме-

сто за потпис на подносителот на известувањето.    

  

Член 3 

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

лика Македонија“. 

  

     Бр.01-7286/1                     

25 мај 2011 година                                                  Министер, 

         Скопје                                                 Миле Јанакиески, с.р. 

1869. 
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Стр. 66 - Бр. 74 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 јуни 2011 
 

Врз основа на член 7-д став 4 од Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот соо-

браќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/07, 147/08, 161/09, 17/11 и 54/11), министерот за 

транспорт и врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ 

СООБРАЌАЈ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за врше-

ње на превоз на опасни материи во патниот сообраќај согласно член 7-д став 1 од Законот за превоз на 

опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај. 

  

Член 2 

Барањето за издавање на одобрение за вршење на превоз на опасни материи во патниот сообраќај се 

поднесува  на образец „Барање за издавање на одобрение за вршење на превоз на опасни материи во патни-

от сообраќај“ во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

Образецот содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, место за број и датум, во средишни-

от дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице – подносител 

на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице – подносител на барањето, кра-

ток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот на барањето.    

 

Член 3 

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

лика Македонија“. 

 

    Бр. 01-7289/1             

25 мај 2011 година                                                 Министер, 

         Скопје                                                   Миле Јанакиески, с.р. 

1870. 
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Стр. 68 - Бр. 74 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2 јуни 2011 
 

Врз основа на член 92 став 22 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11 и 53/11), министерот за транспорт и врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА НЕДОНЕСУВАЊЕ   

НА РЕШЕНИЕ ПО ПОДНЕСЕНА ЖАЛБА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на известувањето за недонесување на решение по 

поднесена жалба во рокот утврден во член 92 став 20 од Законот за превоз во патниот сообраќај. 

 

Член 2 

Известувањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Известување за недонесување на реше-

ние по поднесена жалба“ кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

Образецот е со формат А4 во бела боја кој содржи: назив на органот до кој се поднесува известувањето, ме-

сто за број и датум, во средишниот дел назив на известувањето, назив на правното лице односно име и презиме 

на физичкото лице – подносител на известувањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото 

лице – подносител на известувањето, краток опис поради што се поднесува известувањето и место за потпис на 

подносителот на известувањето.    

  

Член 3 

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

Македонија“. 

 

    Бр. 01-7290/1            

25 мај 2011 година                                                          Министер, 

  Скопје                                                         Миле Јанакиески, с.р. 

1871. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

1872. 
Врз основа на член 38 став (16) од Законот за упра-

вување со отпадот („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.68/2004, 107/2007, 102/2008 и 143/2008, 

124/2010 и 51/2011), министерот за животна средина и 

просторно планирање, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ 

ИСПОЛНУВААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА ШТО ВРШАТ 

СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОГРАМАТА ЗА 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКАТА КАКО  И ФОР-

МАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА  ЗА 

УЧЕСТВО ВО ОБУКА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУ-

ВАЊЕ ЗА  УПРАВУВАЊЕ И/ИЛИ ПОСТАПУВАЊЕ   

СО ОТПАД 

 

Член 1 

Со овој правилник  се пропишуваат  поблиските ус-

лови што треба да ги исполнуваат правните лица што 

вршат стручно оспособување,  програмата за спроведу-

вање на обуката како  и формата и содржината на по-

тврдата  за учество во обука за стручно оспособување 

за  управување и/или постапување  со отпад. 

 

Член 2 

За добивање на овластување за вршење на обука за 

полагање на стручен испит за  управување и/или поста-

пување со отпад , правното лице треба да располага со: 

1.  простор опремен за одржување на обука по слу-

шател ( 1 х 4 m2 ) според стандардите за обука; 

2. работен простор (катедра, маса) за обучувачи; 

3. работен простор (маса) за секој кандидат што се 

обучува; 

4. аудиовизуелна опрема за следење на процесот на 

обука и  

5. стручна литература наменета за обука и учебни 

помагала за спроведување на практична настава.  

Член 3 

Обуката за полагање на стручен испит  за управува-

ње и/или постапување со отпад се врши  според  Про-

грама за спроведување на обука за полагање на стручен 

испит  за управување и/или постапување со отпад  која 

е дадена  во Прилог 1 кој е составен дел на овој пра-

вилник. 

 

Член 4 

Програмата за обуката за полагање на стручен  ис-

питот за управување и/или постапување со отпад се ре-

ализира во вкупно траење од 50  часови и тоа со след-

ниот број на часови:  

1) 20  часа - општи прописи  и правила за управува-

ње и постапување со  отпад и 

2) 30 часа - прописи за управување и  постапување 

со посебни текови на отпад. 

 

Член 5 

На кандидатот кој редовно ја  посетувал обуката за 

полагање на стручен испит  за управување и/или поста-

пување со отпад му се издава потврда за учество во 

обука за стручно оспособување за  управување и/или 

постапување  со отпад. 

Потврдата за учество во обука за стручно оспособу-

вање за  управување и/или постапување  со отпад се из-

дава на образец во А4 - формат на бела хартија. 

Формата и содржината на потврдата од став 1 на 

овој член е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на 

овој правилник. 

                                                              

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

 Бр. 07-4185/4             Министер за животна средина 

27 мај 2011 година                и просторно планирање, 

      Скопје                         д-р Неџати Јакупи, с.р. 
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1873. 
Врз основа на член 72 став 10 од Закон за управува-

ње со отпадот („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 68/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10 и 51/11), 
министерот за животна средина и просторно планира-
ње, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ КАКО И ФОРМАТА 
И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА БАЗАТА 
НА ПОДАТОЦИ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПОВТОРНАТА 
УПОТРЕБА И ПРЕРАБОТКА НА ИСКОРИСТЕ-
НИТЕ ВОЗИЛА И НА ЦЕЛИТЕ КОИ ТРЕБА ДА 
СЕ ПОСТИГНАТ СО ПОВТОРНА УПОТРЕБА И 
ПРЕРАБОТКА НА ИСКОРИСТЕНИТЕ ВОЗИЛА(∗) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на воде-
ње како и формата и содржината на обрасците на база-
та на податоци за следење на повторната употреба и 
преработка на искористените возила и на целите кои 
треба да се постигнат со повторна употреба и прерабо-
тка на искористените возила. 

 
Член  2 

Базата на податоци за следење на повторната упо-
треба и преработка на искористените возила се води во 
пишана или електронска форма на обрасците кои се во 
формат А-4 во бела боја и тоа: 

- Образец за материјали што се добиваат од раскло-
пување и уништување на искористени возила (во тони 
годишно), даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој 
правилник; 

- Образец за материјали што се добиваат од дробе-
ње на искористени возила (во тони годишно), даден во 
Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник; 

- Образец за следење на искористени возила и нив-
ни делови настанати во Република Македонија и изве-
зени за натамошно постапување со нив (во тони го-
дишно), даден во Прилог 3 кој е составен дел на овој 
правилник  и 

                            
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Одлуката на 
Комисијата од 1 април 2005 година за утврдување на де-
тални правила за следење на целите за повторна употреба/ 
преработка и повторна употреба/рециклирање утврдени со 
Директивата на Европскиот парламент и на Советот за ис-
користени возила 2000/53/EC, CELEX број 32005D0293. 

- Образец за вкупна повторна употреба, обнову-
вање и преработка на искористени возила настанати 
во Република Македонија и постапување со нив во 
или надвор од Република Македонија (во тони го-
дишно), даден во Прилог 4 кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член  3 

Образецот од член 2 алинеја 1  на овој правилник ги 
содржи следните податоци: 

1. Материјали од расклопување и уништување: 
- Акумулатори  
- Течности (без гориво)  
- Филтри за масло  
- Други материјали што се добиваат од расклопува-

ње (без гориво)  
- Катализатори  
- Составни делови од метал 
- Гуми  
- Големи пластични делови 
- Стакло  
- Други материјали што се добиваат од уништување 
2. Повторна употреба (A); 
3. Рециклирање (B1); 
4. Енергија добиена со преработка (C1); 
5. Вкупна преработка (D1 = B1+C1); 
6. Остаток од процес на преработка E1. 

 
Член  4 

Образецот од член 2 алинеја 2 на овој правилник ги 
содржи следните податоци: 

1. Материјали што се добиваат од дробење; 
- Железни парчиња (челик)  
- Материјали од обоени метали (алуминиум, бакар, 

цинк, олово итн.)  
- Лесни фракции од дробење (SLF)  
- Друго  
- Вкупно  
2. Рециклирање (B2); 
3. Енергија добиена со преработка (C2); 
4. Вкупна преработка (D2 = B2 + C2); 
5. Остаток од процес на преработка E2. 

 
Член  5 

Образецот од член 2 алинеја 3  на овој правилник ги 
содржи следните податоци: 
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1. Вкупна тежина на  искористени возила што се из-
везуваат кон земјата; 

2. Вкупно рециклирање на искористени возила и 
нивни делови кои се извезуваат (F1); 

3. Вкупна преработка на искористени возила и нив-
ни делови кои се извезуваат (F2); 

4. Вкупен остаток од процес на преработка на иско-
ристени возила и нивни делови кои се извезуваат (F3). 

 
Член  6 

Образецот од член 2 алинеја 4  на овој правилник ги 
содржи следните податоци: 

1. Повторна употреба (A); 
2. Вкупно рециклирање (B1 + B2 + F1); 
3. Вкупна преработка (D1 + D2 + F2); 
4. Вкупна повторна употреба и  рециклирање (X1 = 

A + B1 + B2 + F1); 
5. Вкупна повторна употреба и  преработка (X2 = A 

+ D1 + D2 + F2); 
6. W (вкупен број на искористени возила); 
7. W1 (вкупна тежина на возилото). 

 
Член  7 

При комплетирање на обрасците од член 2 на 
овој правилник може да се користат и податоци на 
основа на претпоставка за просечниот процент на 
повторно употребувани, рециклирани и преработени 
метали од искористени возила (во натамошниот 
текст “претпоставена количина на метал”). Претпо-
ставката треба да биде поддржана со детални пода-
тоци коишто го објаснуваат претпоставениот про-
цент на повторна употреба, рециклирање и прерабо-
тка на металите. Овие податоци треба да бидат ва-
лидни во однос на најмалку 95 % искористени вози-
ла од Република Македонија. 

 

Член  8 

Податоците од член 7 на овој правилник треба да 

содржат анализа на:  

(a) постојниот пазар на возила во Република Маке-

донија; 

(б) искористените возила во Република Македонија 

и на 

(в) материјалите и составните делови од искористе-

ните возила вклучени во претпоставката од член 7 на 

овој правилник за да се избегне двојно броење. 

 

Член 9 

За искористени возила или нивни материјали или 

делови за коишто центарот за третман издал Потврда 

за преземање на искористено возило за уништување и 

кои се извезени во други земји - членки на Европската 

унија, или во трети земји за натамошен третман, овој 

третман треба да се смета дека е спроведен од страна 

на Република Македонија за да се земе предвид во 

вкупната количина на искористени возила или нивни 

материјали или делови од Европската унија, доколку 

постои доказ дека рециклирањето и/или преработката 

се спроведени согласно прописите за постапување со 

искористени возила.  

Искористените возила за кои што друга земја - 

членка или трета земја издала Потврда за преземање на 

искористено возило за уништување и кои се увезени во 

Република Македонија за рециклирање и/или прерабо-

тка, не се сметаат како рециклирани и/или преработени 

од страна на Република Македонија. 

Во случај на извоз во трети земји, Министерство за 

животна средина и просторно планирање ќе утврди да-

ли е потребна дополнителна документација за да се до-

каже дека материјалите всушност се рециклирани или 

преработени. 

 

Член  10 

Овој правилник ќе отпочне да се применува со де-

нот на пристапувањето на Република Македонија во 

Европската унија. 

 

Член 11 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

     Бр. 07-4983/1               Министер за животна средина 

19 мај 2011 година                и просторно планирање, 

   Скопје                            д-р Неџати Јакупи, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1874. 
Комисијата за хартии од вредност на Република 

Македонија врз основа на член 94, член 95 став 1 и 
член 107 од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008 и 57/2010), 
постапувајќи по барањето на Фершпед Брокер АД 
Скопје број 03-02/35 од 10.3.2011 година, на седницата 
одржана на ден 13.5.2011 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ МЕНУВА точка 2 од Решението за издавање 

дозвола за работење со хартии од вредност на Ферш-
пед Брокер АД Скопје бр. 08-УП1-13 од 5.3.2010 годи-
на и гласи: 

„Согласно член 94 од Законот за хартии од вред-
ност, Брокерската куќа Фершпед Брокер АД Скопје ќе 
ги врши следните видови услуги со хартии од вред-
ност:  

- купување и продавање на хартии од вредност по 
налог и за сметка на клиентот и  

- дејствување како покровител при котација.“ 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
   Број УП1-08-32         Комисија за хартии од вредност 
13 мај 2011 година           на Република Македонија 

   Скопје                                Претседател, 
                               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
1875. 

Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија врз основа на член 94, член 95 став 1 и 
член 107 од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на РМ“ бр.95/2005, 25/2007, 07/2008 и 57/2010), 
постапувајќи по барањето на Алта Виста Брокер АД 
Скопје број 23/2011 од 28.3.2011 година, на продолже-
нието на седницата одржана на ден 18.5.2011 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. СЕ МЕНУВА точка 2 од Решението за издавање 

дозвола за работење со хартии од вредност на Алта Ви-
ста Брокер АД Скопје бр. 08-2018/3 од 26.12.2006 годи-
на и гласи: 

„Согласно член 94 од Законот за хартии од вред-
ност, Брокерската куќа Алта Виста Брокер АД Скопје 
ќе ги врши следните видови услуги со хартии од вред-
ност:  

- купување и продавање на хартии од вредност по 
налог и за сметка на клиентот и  

- дејствување како покровител при котација.“ 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
   Број УП1-08-47         Комисија за хартии од вредност 
13 мај 2011 година           на Република Македонија 

   Скопје                                Претседател, 
                               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
1876. 

Врз основа на член 190 и член 152-б од Законот за 
хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 
95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за хар-
тии од вредност на Република Македонија, на својата 
седница одржана на ден 13.5.2011 година, го донесе 
следниот 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОТРЕБНАТА ДОПОЛНИТЕЛНА ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУ-
ВАЊЕ НА КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО ВО БРО-
КЕРСКА КУЌА, БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ  
ИЛИ ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

 
Предмет на уредување 

 
Член 1 

Со Правилникот за потребната дополнителна доку-
ментација за добивање согласност за стекнување на 
квалификувано учество во брокерска куќа, берза на 
хартии од вредност или депозитар за хартии од вред-
ност (во понатамошниот текст: Правилник) се пропи-
шува потребната дополнителна документација за доби-
вање согласност за стекнување на квалификувано учес-
тво во брокерска куќа, берза на хартии од вредност или 
депозитар за хартии од вредност. 

    
Барање за добивање согласност за стекнување на 
квалификувано учество во  брокерска куќа, берза 
на хартии од вредност или депозитар за хартии  

од вредност 
 

Член 2 
(1) Барањето за добивање согласност за стекнување 

на квалификувано учество во  брокерска куќа, берза на 
хартии од вредност или депозитар за хартии од вред-
ност (во понатамошниот текст: Барање за стекнување 
квалификувано учество) се поднесува до Комисијата за 
хартии од вредност на Република Македонија (во пона-
тамошниот текст: Комисија) во форма и содржина 
утврдена со пропишаниот образец: “Барање за добива-
ње согласност за стекнување на квалификувано учес-
тво во  брокерска куќа, берза на хартии од вредност 
или депозитар за хартии од вредност” (Образец 
БК/БХВ/ДХВ-Б-СКУ), даден во Прилог 1 кој е соста-
вен дел на овој правилник.   
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(2) Образецот  БК/БХВ/ДХВ-Б-СКУ треба да е по-
полнет електронски, уредно, читливо, без корекции и 
треба да ја содржи во прилог документацијата пропи-
шана со член 3 на овој правилник. Образецот за бара-
њето мора да биде целосно пополнет.  

(3) Барањето за стекнување квалификувано учество 
го поднесува до Комисијата и го потпишува лицето кое 
има намера директно или индиректно, постапно или 
одеднаш, да се стекне со акции чиј вкупен кумулативен 
износ надминува 10%, 20%, 30% и 50% од вкупно из-
дадените акции на брокерска куќа, берза на хартии од 
вредност или депозитар за хартии од вредност со право 
на глас, без оглед на тоа дали акциите ги стекнува само 
или заедно со други поврзани лица.  

(4) Доколку при основањето на брокерска куќа, 
берза на хартии од вредност или депозитар за хартии 
од вредност некој од основачите се стекнува со квали-
фикувано учество во истите, барањето за стекнување 
квалификувано учество се поднесува заедно со барање-
то за дозвола за работење на брокерска куќа, берза на 
хартии од вредност или депозитар за хартии од вред-
ност заедно со целокупната документација која се од-
несува на добивање дозвола за работење, а согласно 
член 106, член 85 или член 43 од Законот за хартии од 
вредност и соодветните правилници донесени врз ос-
нова на овие членови. 

(5) Барање за стекнување квалификувано учество 
до Комисијата поднесува и лице кое врз основа на од-
лука на надлежен орган во согласност со закон стекна-
ло постапно или одеднаш акции чиј вкупен кумулати-
вен износ надминува 10%, 20%, 30% и 50% од вкупно 
издадените акции на брокерска куќа, берза на хартии 
од вредност или депозитар за хартии од вредност со 
право на глас, без оглед на тоа дали акциите ги стекну-
ва само или заедно со други поврзани лица, при што во 
овој случај барањето се поднесува во рок од десет ка-
лендарски дена од конечноста, односно правосилноста 
на одлуката и од Комисијата се бара согласност за на-
станатата промена. 

 
Документација кон барањето за стекнување 

квалификувано учество 
 

Член 3 
(1) Кон барањето за стекнување квалификувано 

учество лицата од став 3 и став 4 на членот 2 од овој 
правилник ја приложуваат документацијата пропишана 
со член 152-б став (2) од Законот за хартии од вредност 
и дополнителната документација пропишана со овој 
Правилник. 

 (2) При поднесување на барањето за стекнување 
квалификувано учество се поднесува и доказ за платен 
надоместок на Комисијата за разгледување и одлучува-
ње по барањето за стекнување квалификувано учество, 
согласно Тарифникот за утврдување на висината на на-
доместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија. 

Документација која се однесува на физичко лице 
кое има намера да стекне односно кое врз основа  
на одлука на надлежен орган во согласност со  
закон стекнало квалификувано учество во  

брокерска куќа или берза на хартии од вредност 
 

Член 4 
(1) Во случај кога лицето кое има намера да се стек-

не со квалификувано учество во брокерска куќа или 
берза на хартии од вредност е физичко лице, кон бара-
њето за стекнување со квалификувано учество до Ко-
мисијата се поднесува следната документација: 

1. Кратка биографија и копија од личната карта, од-
носно копија од пасошот (за странско физичко лице) на 
физичкото лице од став 1 на овој член; 

2. Доказ од надлежниот суд дека против физичкото 
лице од став 1 на овој член е/не е изречена прекршочна 
санкција забрана за вршење на професија, дејност или 
должност;  

3. Доказ за потеклото на средствата од кои физич-
кото лице од став 1 на овој член би ја извршила уплата-
та на акциите за чие стекнување се бара согласност 
(доказ во пропишана законска форма за наследство, за 
висината на платата и приходите остварени по други 
основи, за купродажба, за кредит, за заем, за депозит во 
банка и друг соодветен доказ); 

4. Доказ за финансиската состојба на физичкото ли-
це од став 1 на овој член; 

5. Список на правни лица во кои физичкото лице од 
став 1 на овој член поседува, директно или индирект-
но, повеќе од 10% од акциите, односно уделите;  

6. Доказ (извод од состојбата на сметката на имате-
лот на сметка, извод од регистрацијата на правното ли-
це од регистарот, и сл.) од надлежната институција, со 
кој се докажува сопственоста на физичкото лице од 
став 1, директно или индиректно, на повеќе од 10% од 
акциите, односно уделите во други правни лица;  

7. Список на лица со кои физичкото лице од став 1 
на овој член има воспоставено и одржува значајни де-
ловни врски со опис на природата на тие деловни вр-
ски; 

8. Опис на инвестициската политика на физичкото 
лице од став 1 на овој член во врска со инвестирањето 
во финансиски институции, заедно со опис на интере-
сот за управување со истите; 

9. Опис на инвестициската и управувачката страте-
гија на физичкото лице од став 1 на овој член во врска 
со квалификуваното учество во брокерска куќа или 
берза на хартии од вредност за чие стекнување бара 
согласност, која ќе содржи посебен осврт на следните 
податоци: големината на учеството за кое постои наме-
ра да се стекне; способноста на физичкото лице од став 
1 на овој член да се стекне со финансиски средства во 
иднина; неговиот интегритет (деловна етика); изворот 
на инвестираниот капитал; финансискиот потенцијал 
на идниот имател на квалификувано учество и други 
податоци врз основа на кои може да се оцени дали фи-
зичкото лице од став 1 на овој член ги исполнува усло-
вите за стекнување на квалификувано учество во сог-
ласност со закон и овој правилник; 
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10. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член 
дадена под целосна морална, материјална и кривична 
одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е ак-
ционер во друга брокерска куќа односно акционер со 
квалификувано учество во берза на хартии од вред-
ност, ниту пак лица поврзани со него се акционери во 
друга брокерска куќа односно акционери со квалифи-
кувано учество во берза на хартии од вредност, на те-
риторијата на Република Македонија; 

11. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член 
дадена под целосна морална, материјална и кривична 
одговорност и заверена кај нотар, за потеклото на 
средствата што се вложуваат, односно основата за 
стекнување акции во брокерската куќа или берзата на 
хартии од вредност;  

12. Изјава дадена од физичкото лице од став 1 на 
овој член под целосна морална, материјална и кривич-
на одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не 
бил директор, претседател или член на орган на упра-
вување на правно лице против кое била поведена пред-
стечајна, стечајна или ликвидациона постапка; 

13. Изјава дадена од физичкото лице од став 1 на 
овој член под целосна морална, материјална и кривич-
на одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не 
бил директор, претседател или член на орган на упра-
вување на правно лице чија сметка кај носителот на 
правниот промет е блокирана;  

14. Изјава дадена од физичкото лице од став 1 на 
овој член под целосна морална, материјална и кривич-
на одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е 
осуден со правосилна судска пресуда за сторено кри-
вично дело предизвикување стечај на правно лице;  

15. Потврда од надлежна институција за редовно 
плаќање на јавните давачки (даноци и други придонеси 
за кои со закон е утврдена обврска за плаќање); 

16. Изјава дадена од физичкото лице од став 1 на 
овој член под целосна морална, материјална и кривич-
на одговорност и заверена кај нотар дека не постои не-
кое од ограничувањата од член 152-а став 2 алинеа 4 и 
5 од Законот за хартии од вредност; 

17. Доказ од надлежниот суд дека физичкото лице 
од став 1 на овој член не е осудено со казна затвор за 
кривични дела од областа на банкарството, финансии-
те, работните односи, имотот, мито и корупција;  

18. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член 
дадена под целосна морална, материјална и кривична 
одговорност и заверена кај нотар за постоење односно 
непостоење на негова меѓусебна поврзаност со остана-
тите акционери на брокерската куќа или берзата на 
хартии од вредност и со акционери на друга брокерска 
куќа односно акционери со квалификувано учество во 
берза на хартии од вредност согласно критериумите за 
поврзани лица утврдени во член 2 став 1 точка 31 и 
точка 32 од Законот за хартии од вредност и правилни-
кот за одредување на условите за поврзани лица од 
истиот закон; 

19. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член 
дадена под целосна морална, кривична и материјална 
одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е член 
на орган на управување, ниту вработен во друга бро-
керска куќа или берза на хартии од вредност и дека не 
е поврзано лице со лица кои се членови на орган на 
управување или вработени во друга брокерска куќа или 
берза на хартии од вредност; 

20. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член 
дадена под целосна морална, материјална и кривична 
одговорност и заверена кај нотар дека не дал лажна ин-
формација во документите кои се доставуваат кон ба-
рањето за стекнување на квалификувано учество сог-
ласно закон и овој правилник односно дека согласно 
сознанијата на физичкото лице од став 1 на овој член 
податоците наведени во документите кои се доставува-
ат кон барањето за стекнување квалификувано учество 
согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, 
вистинити и дадени во согласност со закон и дека не е  
прикриена ниедна информација која може да влијае на 
одлуката на Комисијата за издавање на согласност за 
стекнување на квалификувано учество во брокерската 
куќа или берзата на хартии од вредност и  

(2) Документот од став 1 точка 1 на овој член се 
поднесува до Комисијата во форма и содржина утврде-
на со пропишаниот образец: „Биографски податоци за 
физичкото лице кое има намера да стекне квалифику-
вано учество во брокерската куќа или берзата на хар-
тии од вредност“ (Образец БК/БХВ-БП), даден во При-
лог 2 кој е составен дел на овој правилник.  

(3) Документацијата од став 1 точка 10, 12, 13, 14, 
16, 18, 19 и 20 се поднесува во форма и содржина утвр-
дена со пропишаниот образец: „ Изјава на физичко ли-
це” (Образец БК/БХВ-И-ФЛ), даден во Прилог 3 кој е 
составен дел на овој Правилник и е заверен кај нотар.   

 
Документација која се однесува на правно лице  
кое има намера да стекне односно кое врз основа  
на одлука на надлежен орган во согласност со  
закон стекнало квалификувано учество во  
брокерска куќа, берза на хартии од вредност  

или депозитар за хартии од вредност 
 

Член 5 
(1) Во случај кога лицето кое има намера да се стек-

не со квалификувано учество во брокерската куќа, бер-
зата на хартии од вредност или депозитарот за хартии 
од вредност е правно лице, кон барањето за стекнување 
со квалификувано учество до Комисијата се поднесува 
следната документација: 

1. Одлука на надлежниот орган на правното лице од 
став 1 на овој член за стекнување квалификувано учес-
тво во брокерската куќа, берзата на хартии од вредност 
или депозитарот за хартии од вредност; 

2. Извод од регистрацијата на правното лице од 
став 1 на овој член од регистарот кој ја одразува пос-
ледната фактичка состојба (потврда за правното лице - 
тековна состојба) и извод од акционерската книга во 
зависност од правниот облик на правното лице од став 
1 на овој член; 
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3. Статут или друг основачки акт на правното лице 
од став 1 на овој член во зависност од неговиот правен 
облик; 

4. Доказ од надлежниот суд дека против правното 
лице од став 1 на овој член е/не е изречена прекршочна 
санкција забрана за вршење на дејност;  

5. Доказ за потеклото на средствата од кои правно-
то лице од став 1 на овој член би ја извршило уплатата 
на акциите за чие стекнување се бара согласност (реви-
зорски извештај, завршна сметка, друг доказ во пропи-
шана законска форма за кредит, за заем, за подарок или 
друг соодветен доказ); 

6. Доказ за финансиската состојба на лицето од став 
1 на овој член (целосните ревидирани финансиски из-
вештаи за последните две години заедно со мислењето 
од овластениот ревизор и белешките кон финансиските 
извештаи и Извод од состојбата на сметките на лицето 
од став 1 на овој член кај носителот на платниот про-
мет); 

7. Список на лица кои во правното лице од став 1 на 
овој член поседуваат, директно или индиректно, пове-
ќе од 10% од акциите, односно уделите, вклучувајќи 
податоци за бројот на акции или удели кои ги поседу-
ваат и процентот кој го претставуваат во вкупниот број 
на акции односно удели на правното лице од став 1 на 
овој член, како и процентот кој го претставуваат во 
гласачката структура; 

8. Список на членовите на органите на управување 
на правното лице од став 1 на овој член; 

9. Список на правни лица во кои правното лице од 
став 1 на овој член поседува, директно или индирект-
но, повеќе од 10% од акциите, односно уделите;  

10. Доказ (извод од состојбата на сметката на има-
телот на сметка, извод од регистрацијата на правното 
лице од регистарот, и сл.) од надлежната институција, 
со кој се докажува сопственоста на правното лице од 
став 1, директно или индиректно, на повеќе од 10% од 
акциите, односно уделите во други правни лица;  

11. Список на лица со кои правното лице од став 1 
на овој член има воспоставено и одржува значајни де-
ловни врски со опис на природата на тие деловни вр-
ски; 

12. Опис на инвестициската политика на правното 
лице од став 1 на овој член во врска со инвестирањето 
во финансиски институции, заедно со опис на интере-
сот за управување со истите; 

13. Опис на инвестициската и управувачката стра-
тегија на правното лице од став 1 на овој член во врска 
со квалификуваното учество во брокерската куќа, бер-
зата на хартии од вредност или депозитарот за хартии 
од вредност за чие стекнување бара согласност, која ќе 
содржи посебен осврт на следните податоци: големи-
ната на учеството за кое постои намера да се стекне; 
способноста на правното лице од став 1 на овој член да 
се стекне со финансиски средства во иднина; неговиот 
интегритет (деловна етика); неговиот систем за управу-
вање со ризици; изворот на инвестираниот капитал; 

финансискиот потенцијал на идниот имател на квали-
фикувано учество и други податоци врз основа на кои 
може да се оцени дали правното лице од став 1 на овој 
член ги исполнува условите за стекнување на квалифи-
кувано учество во согласност со закон и овој правил-
ник; 

14. Изјава на овластеното лице во правното лице од 
став 1 на овој член дадена под целосна морална, мате-
ријална и кривична одговорност и заверена кај нотар, 
дека истото не е акционер во друга брокерска куќа од-
носно акционер со квалификувано учество во берза на 
хартии од вредност или депозитар за хартии од вред-
ност, ниту пак лица поврзани со него се акционери во 
друга брокерска куќа односно акционер со квалифику-
вано учество во берза на хартии од вредност или депо-
зитар за хартии од вредност, на територијата на Репуб-
лика Македонија; 

15. Изјава на овластеното лице во правното лице од 
став 1 на овој член дадена под целосна морална, мате-
ријална и кривична одговорност и заверена кај нотар, 
за потеклото на средствата што се вложуваат, односно 
основата за стекнување акции во брокерската куќа, 
берзата на хартии од вредност или депозитарот за хар-
тии од вредност;  

16. Потврда од надлежна институција за редовно 
плаќање на јавните давачки (даноци и други придонеси 
за кои со закон е утврдена обврска за плаќање); 

17. Потврда од надлежни институции дека против 
правното лице од став 1 на овој член не е поведена сте-
чајна или ликвидациона постапка; 

18. Изјава дадена од овластеното лице во правното 
лице од став 1 на овој член под целосна морална, мате-
ријална и кривична одговорност и заверена кај нотар 
дека не постои некое од ограничувањата од член 152-а 
став 2 алинеја 4 и 5 од Законот за хартии од вредност; 

19. Изјава на овластеното лице во правното лице од 
став 1 на овој член дадена под целосна морална, мате-
ријална и кривична одговорност и заверена кај нотар за 
постоење односно непостоење на негова меѓусебна по-
врзаност со останатите акционери на брокерската куќа, 
берзата на хартии од вредност или депозитарот за хар-
тии од вредност и со акционери на друга брокерска ку-
ќа односно акционери со квалификувано учество во 
берза на хартии од вредност или депозитар за хартии 
од вредност согласно критериумите за поврзани лица 
утврдени во член 2 став 1 точка 30 од Законот за хар-
тии од вредност и правилникот за одредување на усло-
вите за поврзани лица од истиот закон; 

20. Изјава на овластеното лице во правното лице од 
став 1 на овој член дадена под целосна морална, мате-
ријална и кривична одговорност и заверена кај нотар 
дека не дал лажна информација во документите кои се 
доставуваат кон барањето за стекнување на квалифику-
вано учество согласно закон и овој правилник односно 
дека согласно сознанијата на правното лице од став 1 
на овој член податоците наведени во документите кои 
се доставуваат кон барањето за стекнување квалифику-
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вано учество согласно закон и овој правилник, се це-
лосни, точни, вистинити и дадени во согласност со за-
кон и дека не е прикриена ниедна информација која 
може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање 
на согласност за стекнување на квалификувано учество 
во брокерската куќа, берзата на хартии од вредност или 
депозитарот за хартии од вредност; 

21. Доказ за добиена претходна согласност односно 
мислење за стекнување на квалификувано учество во 
брокерска куќа, берза на хартии од вредност или депо-
зитар за хартии од вредност од соодветна институција 
во случај кога со закон е утврдена обврска за добивање 
претходна согласност односно мислење за вложување 
во брокерска куќа, берза на хартии од вредност или де-
позитар за хартии од вредност и  

22. Доказ од надлежниот суд дека на правното лице 
од став 1 на овој член не му е изречена споредна казна:  

- забрана за добивање дозвола за работење на бро-
керска куќа, берза на хартии од вредност или депози-
тар за хартии од вредност,  

- одземање на дозвола за работење на брокерска ку-
ќа, берза на хартии од вредност или депозитар за хар-
тии од вредност,  

- привремена или трајна забрана за вршење на рабо-
ти со хартии од вредност и  

- забрана за основање на нови правни лица.  
(2) Документацијата од став 1 точка 14, 18, 19 и 20 

на овој член се поднесува во форма и содржина утврде-
на со пропишаниот образец: „ Изјава на правно лице” 
(Образец БК/БХВ/ДХВ-И-ПЛ), даден во Прилог 4 кој е 
составен дел на овој Правилник и е заверен  кај нотар.  

 
Друга документација 

 
Член 6 

(1) Лицето од член 4 и член 5 на овој правилник кое 
има намера да стекне акции чиј вкупен кумулативен 
износ надминува 50% од вкупно издадените акции со 
право на глас на брокерската куќа, берзата на хартии 
од вредност или депозитарот за хартии од вредност, 
покрај документите од овие членови, е должно во при-
лог на барањето за стекнување квалификувано учество 
да достави и сопствен развоен план за работењето на 
брокерската куќа, берзата на хартии од вредност или 
депозитарот за хартии од вредност во кое истото има 
намера да стекне квалификувано учество. 

(2) Доколку лицето од член 4 и член 5 на овој пра-
вилник е странско лице, а стекнувањето на квалифику-
вано учество во брокерска куќа, берза на хартии од 
вредност или депозитар за хартии од вредност соглас-
но Законот за хартии од вредност од страна на тоа лице 
претставува активност што е предмет на супервизија на 
надлежен  орган во државата каде што е регистрирано 
истото, во прилог на барањето за стекнување квалифи-
кувано учество треба да се поднесе и согласност или 
мислење од надлежниот орган за трансакцијата за стек-
нување на квалификувано учество во брокерска куќа, 
берза на хартии од вредност или депозитар за хартии 
од вредност, односно известување од лицето од членот 

4 и членот 5 на овој правилник дека не е потребна сог-
ласност за реализирање на трансакцијата согласно со 
законодавството на државата каде што лицето е реги-
стрирано. 

 
Поднесување на документацијата 

 
Член 7 

(1) Документацијата која се поднесува до Комисија-
та кон барањето за стекнување квалификувано учество, 
не треба да биде постара од 30 дена сметано од денот 
на поднесување на барањето за стекнување на квали-
фикувано учество до Комисијата и треба да биде доста-
вена во оригинал или нотарски заверен препис на ори-
гиналот, а доколку не е напишана на македонски јазик, 
треба да биде доставена и во нотарски заверен превод 
од страна на овластен судски преведувач. 

 (2) За одлучување по поднесеното барање за стек-
нување на квалификувано учество, Комисијата може да 
побара прецизирање на веќе доставената документаци-
ја, доставување на дополнителна документација, а мо-
же да ја користи и документацијата со која располага 
Комисијата. 

 
Постапување по барањето за стекнување  

квалификувано учество 
 

Член 8 
(1) Комисијата донесува решение по однос на  бара-

њето за добивање на согласност за стекнување на ква-
лификувано учество во брокерска куќа, берза на хар-
тии од вредност или депозитар за хартии од вредност 
во рок од 60 календарски дена од денот на приемот на 
барањето. 

(2) Комисијата пристапува кон мериторно одлучу-
вање по барањето за стекнување квалификувано учес-
тво, откако подносителот до Комисијата ќе ја достави 
целокупната документација пропишана со закон и овој 
правилник.  

 (3) Во случај на поднесување на непотполно, неу-
редно или барање со формално правни недостатоци, 
Комисијата ќе му одреди на подносителот рок во кој е 
потребно да ја дополни документацијата, при што ќе го 
предупреди за последиците од непостапувањето. До-
колку подносителот не ја дополни документацијата и 
не ги отстрани недостатоците на барањето во определе-
ниот рок ќе се смета дека подносителот се откажал од 
барањето, а Комисијата ќе донесе заклучок со кој се за-
пира постапката поведена по барањето.  

 
Член 9 

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

 
Бр.01-626/3             Комисија за хартии од вредност  

13 мај 2011 година           на Република Македонија 
   Скопје                                Претседател, 
                               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 
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ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИАЦИОНА СИГУРНОСТ 
1877. 

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за максимал-
но дозволени количини на радионуклиди во храна, вода, воздух, земјиште, производи и суровини од живо-
тинско и растително потекло и предмети за општа употреба („Службен весник на Република Македонија бр. 
163/09 и 58/11) е направенa техничка грешкa, поради што се дава  

 
И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНИ КОЛИЧИНИ НА РАДИОНУКЛИДИ 
ВО ХРАНА, ВОДА, ВОЗДУХ, ЗЕМЈИШТЕ, ПРОИЗВОДИ И СУРОВИНИ ОД ЖИВОТИНСКО 

И РАСТИТЕЛНО  ПОТЕКЛО  И  ПРЕДМЕТИ  ЗА  ОПШТА 
УПОТРЕБА 

 
Во Правилникот за максимално дозволени количини на радионуклиди во храна, вода, воздух, земји-

ште, производи и суровини од животинско и растително потекло и предмети за општа употреба („Служ-
бен весник на Република Македонија бр. 163/09 и 58/11) во членот 11 по зборот „изнесуваат“ треба да 
се додаде „3,7 · 10-2 Bq/g“. 

 
Бр.01-333/2       

27 мај 2011 година                                                  Директор, 
   Скопје                                                     д-р Нузи Шахин, с.р. 
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