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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3222.
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 2008 година,
донесе
РЕЗОЛУЦИЈА
ЗА ПРИОРИТЕТИТЕ ВО 2009 ГОДИНА ЗА ПРИСТАПУВАЊЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА
Потврдувајќи ја стратешката и консензуалната
определба на сите политички субјекти и на граѓаните
за пристапување на Република Македонија кон Европската унија,
Изразувајќи ја готовноста за исполнување на политичките и другите критериуми и на заедничките европски стандарди, како услови за интегрирање во Унијата,
Афирмирајќи ја досегашната успешна соработка на
Собранието на Република Македонија со Европскиот
парламент,
Имајќи ги предвид документите на Собранието на
Република Македонија: Декларацијата за развој на односите на Република Македонија со Европската унија
од 1998 година, Декларацијата за подигнување на нивото на односите на Република Македонија со Европската унија од 2000 година, Декларацијата за поднесување барање за членство на Република Македонија во
Европската унија од 2004 година, Резолуцијата за приоритетите за пристапувањето на Република Македонија
во Европската унија и отворањето преговори за членство во Европската унија,
Свесни за фактот дека критериумите воспоставени
од страна на Европскиот совет во Копенхаген во 1993
година се клучни за пристапување во Европската унија,
Почитувајќи ги обврските од Спогодбата за асоцијација и стабилизација меѓу Република Македонија и
Европската унија, која влезе во сила во 2004 година,
Оценувајќи дека приоритетните цели во 2009 година за Република Македонија, како земја со кандидатски
статус, во насока на нејзиното пристапување кон
Европската унија, треба да бидат добивањето датум за
започнување на преговори и за визната либерализација,
Повикувајќи се на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија со која се потврдува определбата Република Македонија да биде
целосно подготвена за членство во ЕУ до 2010 година,
Имајќи ги предвид расправите во Националниот совет за евроинтеграции, Комисијата за европски прашања и во другите работни тела по Извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија во 2008 година,
Собранието на Република Македонија
1. Смета дека од витален интерес за Република Македонија е во 2009 година, со исклучителна политичка
посветеност, да се интензивира дијалогот и партнерството со институциите на Европската унија и со другите земји членки, во насока на зацврстување на нејзината позиција во исполнување на приоритетите за интегрирање во ЕУ.
2. Го изразува задоволството од соработката меѓу
Собранието на Република Македонија и Европскиот
парламент што се одвива на повеќе нивоа и го поттикнува нејзиното унапредување во сите области од заемен интерес.
3. Констатира дека оцените и коментарите содржани во Извештајот се одраз на реалните состојби во Република Македонија за постигнатите резултати во 2008
година, во процесот на нејзино интегрирање во Европската унија.
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4. Укажува на потребата од континуирана поддршка на активностите на сите надлежни субјекти, со цел
за исполнување на поставените критериуми и заокружување на приоритетните задачи за започнување на
преговори со Европската унија и за визна либерализација.
5. Се залага надлежните субјекти, со сета сериозност и критичност, да ги анализираат забелешките во
Извештајот и да се обврзат за надминување на слабостите, особено во делот на политичките критериуми за
членство во Унијата.
6. Го поздравува донесувањето на Акциониот план
на Владата на Република Македонија за реализација на
препораките содржани во Извештајот на Европската
комисија за напредокот на Република Македонија во
2008 година и ги повикува работните тела да го разгледаат и да дадат конструктивен придонес, согласно со
нивниот делокруг.
7. Ја поддржува Владата, во континуитет, да ги презема потребните активности за целосна имплементација на Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу
Република Македонија и Европската унија.
8. Ја поддржува Владата во ревизијата на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија да ги вгради препораките содржани во Извештајот.
9. Ја изразува готовноста во својата работа и во работата на работните тела да даде приоритет на разгледувањето на законите со кои се усогласува националното законодавство со правото на Европската унија.
10. Го нагласува значењето на континуираните реформски процеси во сите области од општественото
живеење, како и од засилување на административните
капацитети, потребни за целосно и ефикасно спроведување на реформите.
11. Смета дека во исполнувањето на поставените
задачи е потребно постојано позитивно да се афирмира
Република Македонија, како идна членка на Унијата.
12. Укажува на потребата да продолжат транспарентно да се одвиваат процесите на пристапување на
Република Македонија кон Европската унија, при што
да се засилат комуникациите со јавноста, да се вклучи
цивилниот сектор и да се активираат сите други потенцијали на општеството.
13. Ја потенцира улогата на Република Македонија
во унапредувањето на регионалната соработка и соработката со државите членки на ЕУ, особено со оние
што нè поддржуваат на патот на нашето интегрирање
во Унијата.
14. Ја повикува Владата редовно и сеопфатно да го
известува Собранието за сите аспекти на пристапниот
процес.
15. Оваа резолуција да се достави до Владата на Република Македонија, претседателот на Европскиот
парламент, претседавачот на Советот на министри на
Европската унија и Европскиот совет, претседателот и
членовите на Европската комисија и претседателите на
земјите членки на Европската унија.
16. Оваа резолуција ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-5520/1
Претседател
15 декември 2008 година на Собранието на Република
Скопје
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3223.
По извршеното срамнување со изворниот текст
утврдено е дека во текстот на Законот за изменување и
дополнување на Изборниот законик („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 136/2008), е направена
грешка, поради што се дава
ИСПРАВКА
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК
Во членот 71 ставот 4 треба да гласи:
„Ставовите (2), (3), (4) и (5) стануваат ставови (3),
(4), (5) и (6), а во ставот (3) кој станува став (4) зборовите: „жалба до Врховниот суд на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „тужба до Управниот
суд“.“
Ставот 5 треба да гласи:
„Во ставот (4) кој станува став (5) зборовите: „Врховниот суд на Република Македонија“ се заменуваат
со зборовите: „Управниот суд“, а зборот „жалбата“ се
заменува со зборот „тужбата“.
Бр. 10-5460/2
Од Законодавно-правната
12 декември 2008 година
комисија на Собранието на
Скопје
Република Македонија
____________
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3224.
Врз основа на член 13, став (1) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08 и 130/08),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.12.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА СО ПЛАНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ
ПЛАН НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ ЗА 2008 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата
за изменување и дополнување на Годишната програма
со Планот за изменување и дополнување на Финансискиот план на Дирекцијата за технолошки индустриски
развојни зони за 2008 година бр. 02-1557/6 и бр. 021557/7 од 17.11.2008 година, донесени од Управниот
одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на седницата одржана на 17.11.2008 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-3044/1
Претседател на Владата
9 декември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
____________
3225.
Врз основа на член 9 од Законот за стопанисување
со станбен и деловен простор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
2/94), Владата на Република Македонија, на седницата
одржана на 9.12.2008 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ЈАВНОТО
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2008 ГОДИНА БРОЈ 02-15177/5-2
ОД 29.09.2008 ГОДИНА
1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за измена на Финансискиот план на
Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и
деловен простор на Република Македонија за 2008 година бр. 02-15177/5-2 од 29.09.2008 година, донесена
од Управниот одбор на ова јавно претпријатие.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-5525/1
Претседател на Владата
9 декември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
____________
3226.
Врз основа на член 91, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.12.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСНИОТ ГЕНЕРАЛЕН
КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО
РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ЛИОН
Член 1
Република Македонија го затвора Почесниот генерален конзулат во Република Франција, со седиште во
Лион.
Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-6257/1
9 декември 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
____________

3227.
Врз основа на член 91, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91) и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.12.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСНИОТ КОНЗУЛАТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА
ТУРЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО БУРСА
Член 1
Република Македонија го затвора Почесниот конзулат во Република Турција, со седиште во Бурса.
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Член 2
Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-6258/1
9 декември 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3228.
Врз основа на член 50, став (7) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02,
85/03, 40/04, 113/05, 29/07, 88/08), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 9.12.2008 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТ НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статут на
Агенцијата за супервизија на капитално финансирано
пензиско осигурување бр. 01-1479/5 од 4.12.2008 година, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седницата одржана на 3.10.2008 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.
Бр. 19-6305/1
Претседател на Владата
9 декември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
___________
3229.
Врз основа на член 56, став (4) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02,
85/03, 40/04, 113/05, 29/07, 88/08), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 9.12.2008 година,
донесе
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3230.
Врз основа на член 56, став (4) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.
29/02, 85/03, 40/04, 113/05, 29/07 и 88/08), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
9.12.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА МАКСИМАЛНАТА ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ОД
ПРИДОНЕСИТЕ УПЛАТЕНИ ВО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН
ПЕНЗИСКИ ФОНД КОЈ ГО НАПЛАТУВА ДРУШТВОТО КОЕ УПРАВУВА СО ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ
ПЕНЗИСКИ ФОНД ЗА 2008 И 2009 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за
максималната висина на надоместокот од придонесите
уплатени во задолжителен пензиски фонд кој го наплатува друштвото кое управува со задолжителниот пензиски фонд за 2008 и 2009 година, донесена од Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капиталното финансирано пензиско осигурување, на седницата
одржана на 20.10.2008 година, под број 02-1558/12.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-6307/1
Претседател на Владата
9 декември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
______________
3231.
Врз основа на член 40 од Законот за научно-истражувачка дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2008 и 103/2008), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 2 декември 2008
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО И ИНЖЕНЕРСКА СЕИЗМОЛОГИЈА
ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
- СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката
за утврдување на висината на надоместоците што ги
наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиските друштва, донесена од Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капиталното финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана на 20.10.2008 година,
под број 02-1558/4 од 20.10.2008 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.

1. За претставници во Советот на ЈНУ Институт за
земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје се
определуваат:
- Академик Љупчо Коцарев – Македонска академија на науките и уметностите – Скопје;
- Проф.д-р Славе Јакимовски – Машински факултет
– Скопје и
- Проф. д-р Јордан Шикоски – Државен универзитет Тетово – Тетово.
2. Со определувањето на новите претставници во
Советот на ЈНУ Институт за земјотресно инженерство
и инженерска сеизмологија при Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ – Скопје на досегашните претставници им престанува мандатот.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6306/1
9 декември 2008 година
Скопје

Бр. 33–4927/4
2 декември 2008 година
Скопје

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО ГИ НАПЛАТУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО
ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПЕНЗИСКИТЕ
ДРУШТВА

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
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3232.
Врз основа на член 158 од Законот за заштита на
културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/2004 и 115/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 декември 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
1. За претседател на Националниот совет за културното наследство се именува м-р Елизабета Канческа –
Милевска, министер за култура.
2. Од должноста член на Националниот совет за
културното наследство се разрешува д-р Метин Изети,
а за член се именува Бехиџудин Шехапи, директор на
ЈУ Национален Конзерваторски центар – Скопје.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33–5210/2
Претседател на Владата
2 декември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
_____________
3233.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 2 декември 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
1. Љатиф Аљиљи се разрешува од должноста заменик на директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „ Службен весник на Република Македонија“ .
Бр. 33–5225/2
Претседател на Владата
2 декември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
_____________
3234.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 декември 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ
НА КООРДИНАТИВНОТО ТЕЛО ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И КООРДИНАЦИЈА ЗА СВЕТСКАТА ИЗЛОЖБА ВО ШАНГАЈ ВО 2010 ГОДИНА – ЕКСПО
ШАНГАЈ 2010
1. За претседател и членови на Координативното
тело за организација и координација за Светската изложба во Шангај во 2010 година – ЕКСПО Шангај
2010 се именуваат:
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а) за претседател
- Исмаил Ебипи, државен советник во Министерството за економија
б) за членови:
- Зорица Ташковска, помошник раководител на сектор во Министерството за надворешни работи,
- Ели Чакар, државен советник во Министерството
за локална самоуправа,
- Борис Јосифовски, советник во Министерството за
култура,
- Виктор Мизо, директор на Агенцијата за странски
инвестиции на Република Македонија,
- Виолета Дракуловска, раководител на сектор во
Министерството за животна средина и просторно планирање,
- Гордана Сусулеска, советник во Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.
2. Со именувањето на претседателот и членовите на
Координативното тело за организација и координација
за Светската изложба во Шангај во 2010 година – ЕКСПО Шангај 2010 на досегашните им престанува мандатот.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33–5730/2
Претседател на Владата
2 декември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
_____________
3235.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 2
декември 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ВОДОСТОПАНСТВО
„ЛИСИЧЕ“ - ВЕЛЕС
1. Се разрешува Бејан Мемедов од должноста член
на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче“ – Велес, на негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33–5908/2
Претседател на Владата
2 декември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
_____________
3236.
Врз основа на член 38 став 1, 3 и 5 од Законот за
ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник
на Република Македонија“ бр.37/98 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
2 декември 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ – ПРЕТСТАВНИЦИ
НА ОСНОВАЧОТ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА
ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „ДОНЕ
БОЖИНОВ “ ВО ПРОБИШТИП
1. За членови - претставници на основачот на
Управниот одбор на Државниот студентски дом „Доне
Божинов“ во Пробиштип се именуваат:
- Игор Масанов,
- Никола Пасков,
- Жаклина Јачевска,
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- Драги Митевски,
- Благој Игнатовски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33–5938/2
Претседател на Владата
2 декември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
_____________
3237.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008 и 82/2008) и член 3 од Одлуката за образување Советодавен комитет на Проектот
за катастар и регистрација на недвижности („Службен
весник на Република Македонија“ бр.86/2005), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 2
декември 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА СОВЕТОДАВНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈИШНА ПОЛИТИКА НА ПРОЕКТОТ ЗА КАТАСТАР И
РЕГИСТРАЦИЈА НА НЕДВИЖНОСТИ
1. За членови и нивни заменици на Советодавниот
комитет за земјишна политика на Проектот за катастар
и регистрација на недвижности се именуваат:
а) за членови:
- Ибрахим Ибрахими, заменик на министерот за
правда;
- д-р Снежана Костадиноска Милошеска, државен
секретар во Министерството за финансии;
- д-р Неџати Јакупи, министер за животна средина
и просторно планирање;
- м-р Пене Пенев, државен советник за територијална организација во Министерството за локална самоуправа;
- Димитар Димовски, раководител на Секторот за
документирање и управување со градежно земјиште во
Министерството за транспорт и врски;
- Васко Арсов, раководител на Секторот за земјишна политика во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Љупчо Георгиевски, директор на Агенцијата за катастар на недвижности;
- Соња Јаневска, раководител на Одделението за водење на Регистарот за права врз недвижности и Регистар за вложувања во недвижности на резиденти во
странство и на нерезидени во Република Македонија
во Централниот регистар на Република Македонија
б) за заменици на членовите:
- Димитар Георгиевски, директор на Државниот
управен инспекторат, орган во состав на Министерството за правда;
- Георги Стојков, државен советник во Министерството за финансии;
- д-р Соња Лепиткова, заменик на министерот за
животна средина и просторно планирање;
- Насер Муареми, помлад соработник за имплементација на ИПА во Министерството за локална самоуправа;
- Марица Тасова, помошник раководител на Секторот за документирање и управување со градежно земјиште во Министерството за транспорт и врски;
- Раде Кецман, помошник раководител на Секторот
за Европска унија во Министерството за транспорт и
врски;
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- Милан Костов, раководител на одделение во Секторот за земјишна политика во Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Марта Телегравчиска, државен советник во Агенцијата за катастар на недвижности;
- Андреа Поповски, асистент на раководителот на
Секторот за водење на регистри во Централниот регистар на Република Македонија.
2. Со именувањето на членовите и нивните заменици на Советодавниот комитет за земјишна политика на
Проектот за катастар и регистрација на недвижности
на досегашните членови и нивни заменици на Советодавниот комитет на Проектот за катастар и регистрација на недвижности им престанува мандатот.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33–5954/2
Претседател на Владата
2 декември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
_____________
3238.
Врз основа на член 14 став 1 точка ж од Законот за
катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.40/2008), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 2 декември 2008
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1. Се разрешува Башким Нуредини од должноста
заменик на директорот на Агенцијата за катастар на
недвижности, на негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33–6010/2
Претседател на Владата
2 декември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
_____________
3239.
Врз основа на член 40 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/2005 и 137/2007), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на 2 декември 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ
1. Миша Сашек се разрешува од должноста член на
Управниот одбор на Агенцијата за планирање на просторот.
2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за
планирање на просторот се именува Виолета Дракуловска, раководител на Секторот за просторно планирање во Министерството за животна средина и просторно планирање.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33–6189/2
2 декември 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
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3240.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 2
декември 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП
ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - СКОПЈЕ
1. Се разрешува Сузана Равановска од должноста
член на Надзорниот одбор за контрола на материјалнофинансиското работење на ЈП за стопанисување со
шуми „Македонски шуми“ – Скопје, на нејзино барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33–6241/2
Претседател на Владата
2 декември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
_____________
3241.
Врз основа на член 10 од Законот за прогласување
на Старата скопска чаршија за културно наследство од
особено значење („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 декември 2008 година,
донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА
НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА СТАРАТА СКОПСКА ЧАРШИЈА
1. За претседател и членови на Националниот совет
за ревитализација на Старата скопска чаршија се именуваат:
а) за претседател:
-д-р Јасмина Хаџиева – Алексиевска, професор на
Архитектонскиот факултет – Скопје, претставник од
редот на истакнати поединци од областа на заштитата
на културното наследство и сродните области
б) за членови:
- м-р Абас Јахјаи, претставник од Исламската верска заедница;
- протоереј проф. д-р Ацо Гиревски, декан на Православниот богословски факултет „Свети Климент
Охридски“ – Скопје, претставник од Македонската
православна црква;
- Норик Селими, претставник од општината Чаир;
- Неџмедин Хоџа, претставник од општината Чаир;
- Светлана Мариновиќ, претставник од општината
Центар;
- Аднан Идриз, претставник од Здружението на занаетчиите – Чаир;
- Бехиџудин Шехапи, директор на НУ – Национален Конзерваторски центар – Скопје, претставник од
Националната установа Национален Конзерваторски
центар – Скопје;
- Консантин Димитровски, дипл. инж. арх. претставник од Националната установа – Конзерваторски
центар – Скопје;
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- Сашо Саракинов, дипл. инж. архитект, претставник од Јавното претпријатие за станбен и деловен простор на Република Македонија;
- м-р Јулија Тричковска, раководител на сектор,
претставник од Управата за заштита на културното
наследство.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33–6283/2
Претседател на Владата
2 декември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
_____________
3242.
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005,
65/2006 и 5/2007), Владата на Република Македонија,
на седницата одржана на 2 декември 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ КЛИНИКА ПО ХИРУРШКИ
БОЛЕСТИ „СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ
1. Се разрешува Маја Малахова од должноста член
на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ
Клиника по хируршки болести „Свети Наум Охридски“ – Скопје, на нејзино барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 33–6314/2
Претседател на Владата
2 декември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
_____________
3243.
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 2 декември 2008
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА СКОПЈЕ
1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето
на Скопје се именува Саша Станчевски, адвокат од
Скопје.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33–6414/1
2 декември 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
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3244.
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 2 декември 2008
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА СКОПЈЕ
1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето
на Скопје се именува Златко Узуноски, советник за
правни работи и застапување во граѓанска постапка во
Државното правобранителство на Република Македонија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33–6415/1
Претседател на Владата
2 декември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
_____________
3245.
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 2 декември 2008
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА СКОПЈЕ
1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето
на Скопје се именува Ружа Спасевска, државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Кичево.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“
Бр. 33–6416/1
Претседател на Владата
2 декември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
_____________
3246.
Врз основа на член 23 став 1 алинеја 5 од Законот
за државното правобранителство („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 декември 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА КИЧЕВО
1. Се утврдува дека на Ружа Спасевска и престанува функцијата државен правобранител во Државното
правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Кичево, поради именување на друга функција.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“
Бр. 33–6417/1
Претседател на Владата
2 декември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
_____________
3247.
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 2 декември 2008
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА КУМАНОВО
1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето
на Куманово се именува Валентина Јовановска, советник за правни работи и застапување во граѓанска постапка во Државното правобранителство на Република
Македонија за подрачјето на Куманово.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33–6418/1
Претседател на Владата
2 декември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
_____________
3248.
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 2 декември 2008
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО
НА КОЧАНИ
1. За државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето
на Кочани се именува Благојчо Стоименов, соработник
во Основниот суд во Кочани.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33–6419/1
Претседател на Владата
2 декември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
_____________
3249.
Врз основа на член 16 од Законот за управување со
конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на 2 декември 2008 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ЗАТВОР ОХРИД

1. За директор на Агенцијата за управување со одземен имот се избира Ванчо Шехтански, адвокат од
Скопје.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

1. Се разрешува Мирче Ристески од должноста директор на Затвор Охрид.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33–6420/1
Претседател на Владата
2 декември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
_____________
3250.
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 декември 2008
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА МЕТРОЛОГИЈА
1. Се разрешува Пеце Ристески од должноста директор на Бирото за метрологија, орган во состав на Министерството за економија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33–6422/1
Претседател на Владата
2 декември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
_____________
3251.
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 декември 2008
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА БИРОТО
ЗА МЕТРОЛОГИЈА
1. За директор на Бирото за метрологија, орган во
состав на Министерството за економија, се именува
Димитар Парнарџиев.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33–6423/1
Претседател на Владата
2 декември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
_____________
3252.
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 декември 2008 година, донесе

Бр. 33 – 6425/1
Претседател на Владата
2 декември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
_____________
3253.
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на 2
декември 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА УПРАВУВАЊЕ
И ЗАШТИТА НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО
ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“- СКОПЈЕ
1. Виолета Јанева се разрешува од должноста член
на Управниот одбор на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН“-Скопје.
2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското
подрачје „ЈАСЕН“-Скопје се именува Сашо Стефановски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33–6441/1
Претседател на Владата
2 декември 2008 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
_____________
3254.
Врз основа на член 13 став 3 од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 108/2005-Пречистен текст и „Службен
весник на Република Македонија“ бр. 61/2006 и
36/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 декември 2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА
1. За државен секретар во Министерството за економија се именува Катерина Костeска, раководител на
Секторот за меѓународна трговска соработка во Министерството за економија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 33–6465/3
2 декември 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
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3255.
Врз основа на член 91, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.52/91) и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 09.12.2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСНИОТ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО
РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ЛИОН
1. Се отповикува Роланд Бернард, од местото Почесен генерален конзул на Република Македонија во Република Франција, со седиште во Лион.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 127/1
9 декември 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
_____________

3256.
Врз основа на член 91, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91) и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.12.2008 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО БУРСА,
РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА
1. Се отповикува Фахретин Ѓуленер, од местото
Почесен конзул на Република Македонија во Бурса,
Република Турција.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 126/1
9 декември 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

3257.
Врз основа на член 91, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91) и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.12.2008 година, донесе
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 120/1
9 декември 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
____________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
3258.
Врз основа на член 20 став 3 од Законот за обезбедување на лица и имот („Службен весник на Република
Македонија” бр. 80/99 и 66/07), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИДОВИТЕ И ТИПОВИТЕ НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ ЗА
ПОТРЕБИТЕ НА ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ ВРШАТ
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЦА И ИМОТ И БРОЈОТ
НА ЧАСОВИ ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ ВО ГАЃАЊЕ
Член 1
Во Правилникот за видовите и типовите на огнено
оружје за потребите на правните лица кои вршат обезбедување на лица и имот и бројот на часови за оспособување во гаѓање („Службен весник на Република Македонија” бр. 46/08), во членот 2 во став 1, точките 1 и
2 се менуваат и гласат:
„1. полуавтоматско или репетирачко кусо огнено
оружје (пиштол или револвер) со централно палење,
како и еднострелно кусо огнено оружје со централно
палење согласно член 4 став 4 точка 1 и 2 од Законот за
оружјето („Службен весник на Република Македонија”
бр. 7/05, 47/06, 42/07 и 86/08);
2. репетирачка или полуавтоматска пушка со жлебена цевка (карабин) или нежлебена цевка (сачмарка)
со централно палење, согласно член 4 став 4 точките 4,
5, 6 и 7 и член 4 став 5 точка 1 од Законот за оружјето
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 7/05,
47/06, 42/07 и 86/08).”
Член 2
Во членот 4 зборовите: „обезбедување на лица и
имот на јавни места, како и” се бришат.

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО БАРИ, ЗА РЕГИОНОТ ПУЉА

Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија “.

1. Владата на Република Македонија за Почесен
конзул на Република Македонија во Република Италија, со седиште во Бари, за Регионот Пуља, ја именува
Гудита Илаена Нити.

Бр. 13.1-87462/1
Министер
9 декември 2008 година
за внатрешни работи,
Скопје
м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
3259.
Врз основа на член 130 став 9 од Законот за лековите и медицинските помагала („Службен весник на Република Македонија” бр. 106/2007), министерот за
здравство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА УСЛОВИТЕ ПО ОДНОС НА ПРОСТОРОТ,
ОПРЕМАТА, КАДАРОТ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ПРОДАВНИЦИ НА
МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат условите по однос на просторот, опремата, кадарот и потребната документација за запишување во регистарот на специјализирани продавници на медицински помагала.
Член 2
Специјализираната продавница треба да има просторија, односно простор со вкупна површина од најмалку 26 м2 и тоа:
1. за продавање и издавање на медицински помагала со површина од најмалку 16 м 2,
2. за складирање и чување на медицинските помагала со површина од намалку 10 м 2,
3. санитарен чвор.
Просториите, односно просторот од став 1 точка 1
и 2 на овој член треба да бидат физички одвоени од
просторот во кои се продаваат, складираат или чуваат
други видови на производи кои би можеле да влијаат
на квалитетот на медицинските помагала.
Специјализираната продавница може да биде сместена во друг продажен објект, доколку објектот ги исполнува условите од ставовите 1 и 2 на овој член.
Член 3
Просториите, односно просторот од член 2 на овој
правилник треба да бидат сместени во објект кој е наменет за деловен простор и кој има комунална инфраструктура (водовод, канализација, електрична мрежа и
др.) со одговарачкиот простор за прием на медицинските помагала.
Член 4
Просториите во специјализираната продавница треба да бидат функционално поврзани за да се овозможи
непречена работа, како и пропишан и безбеден прием,
сместување, чување и продажба, односно издавање на
медицински помагала.
Член 5
Просториите во специјализираната продавница треба да ги исполнуваат следните услови:
1. да се изградени од цврст материјал и да се градежно-технички погодни за промет на мало со медицински помагала, односно ѕидовите, плафоните и подовите со глатки површини, изработени од материјал кој
не е подложен на пукање и осипување;
2. да се осветлени со природна светлост, односно
одговарачка електрична светлост, да е овозможено
проветрување да има воспоставено микроклиматски
услови према декларираните услови за чување на медицинските помагала;
3. со распоредот на опремата ги задоволува потребите за непречено обавување на работата во специјализираната продавница без ризик и можност за замена и
мешање на медицинските помагала со други производи.
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Просториите од став 1 на овој член треба редовно
да бидат чистени и дезинфицирани.
Во просториите од став 1 на овој член треба да
имаат ознака за забрането пушење, земање храна или
пијалок, како и други видови на забрана кои можат да
влијаат на хигиенските услови во специјализираната
продавница.
Член 6
Специјализираната продавница треба да има одговарачка опрема со рафтови, полици и фрижидер за прописно чување и сместување на медицинските помагала,
во согласност со декларираните услови за чување, како
и за продажба и издавање на медицинските помагала.
Опремата во продавницата треба да биде таква што
ќе обезбеди сигурно чување кое ќе оневозможи самопослужување на медицинските помагала од страна на
корисникот- пациентот.
Специјализираната продавница треба да има одговарачка стручна литература, прописи кои ја регулираат
областа на промет на медицинските помагала, како и
ажуриран список на медицински помагала кои се запишани во регистарот на медицински помагала достапни
на пазарот во Република Македонија.
Член 7
Специјализираната продавница треба да има вработено лице одговорно за промет на мало со медицински помагала.
Лицето одговорно за промет на мало со медицинските помагала ги врши следните работи во специјализараната продавница:
1. набавка, превземање, складирање и чување на
медицинските помагала;
2. продажба и издавање на медицинските помагала;
3. следење на несаканите реакции на медицинските
помагала;
4. водење на документација за медицинските помагала по класа и категорија на медицински помагала, количината, како и квалитетот на медицинските помагала;
5. итно повлекување од промет на медицинските
помагала во склад со начелата на добра дистрибутивна
пракса.
Лицето одговорно за промет на мало со медицински помагала, согласно став 2 од овој член може истовремено да врши и продажба, односно издавање на медицинските помагала.
Член 8
Лицето одговорно за промет на мало со медицински помагала согласно член 7 од овој правилник треба
да има:
1. за промет на мало со медицински помагала класа
I и IIa – најмалку средна стручна спрема, зависно од
категоријата на медицинските помагала, како и најмалку 3 години работно искуство од струката.
2. за промет на мало со медицински помагала класа
IIb и III, како и активни имплантибилни ин витро дијагностички медицински помагала-висока стручна спрема од областа на медицина, фармација, или стоматологија зависно од категоријата на медицинските помагала, како и најмалку 3 години работно искуство во областа.
Член 9
Специјализираната продавница може да има вработено одговарачки број на вработени лица со најмалку
завршено средна стручна спрема од одговарачката струка за вршење на дејноста промет на мало со медицински помагала, како и дополнителна обука во зависност од класата и категоријата на медицинските помагала кои се продаваат, односно издвааат во специјализираната продавница.
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Вработените лица од став 1 на овој член кои непосредно продаваат или издаваат медицински помагала
треба корисникот-пациентот, односно лицето на кое се
издава медицинското помагало да го запознаат со правилната употреба на медицинското помагало.
Член 10
Потребната документација за запишување во регистарот на специјализирани продавници на медицински
помагала е следната:
1. барање со точно име, презиме на подносителот
на барањето, единствен матичен број на граѓанинот,
адреса на живеење, како и адреса на објектот, телефон
за контакт за физички лица или за правни лица, барање со точен назив на фирмата, локацијата на објектот,
телефон за контакт за правни лица;
2. договор за закуп на објектот или имотен лист како доказ за сопственост на објектот;
3. употребна дозвола за објектот (или записник од
технички прием на објектот од овластена установа);
4. комплетна судска регистрација со решение од
Централен регистар на правното лице во оригинал или
копија заверена на нотар;
5. оказ за стручен кадар (М1/М2 образец, договор за
работа, уверение за завршено средно или високо високо образование, доказ за положен стручен испит и копија од лична карта);
6. список на медицински помагала кои ќе се продаават, односно издаваат во специјализираната продавница.
Член 11
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 15-3769/1
5 декември 2008 година
Министер,
Скопје
д-р Бујар Османи, с.р.
____________
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
3260.
Врз основа на член 44 став (5) од Законот за безбедност во железничкиот сообраќај („Службен весник на
Република Македонија” бр. 40/07) министерот за образование и наука во согласност со министерот за транспорт и врски донесе
П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА СТЕКНУВАЊЕ
НА СТРУЧНА СПОСОБНОСТ, ПРОГРАМАТА ЗА
СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, СТРУЧНОТО УСОВРШУВАЊЕ, РЕДОВНОТО И ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРУВАЊЕ НА ЗНАЕЊЕТО НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ РАБОТНИК КОЈ НЕПОСРЕДНО УЧЕСТВУВА ВО РАБОТАТА И ОДВИВАЊЕТО НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ
СООБРАЌАЈ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ОБРАЗЕЦОТ НА ПОТВРДАТА ЗА СПРОВЕДЕНА
ПРАКТИЧНА РАБОТА И НА УВЕРЕНИЕТО ЗА
ПОЛОЖЕН ИСПИТ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот и постапката за стекнување на стручна способност, програмата
за стручно оспособување, стручното усовршување, редовното и периодично проверување на знаењето на железнички работник кој непосредно учествува во работата и одвивањето на железничкиот сообраќај, формата
и содржината на образецот на потврдата за спроведена
практична работа и на уверението за положен испит.
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II. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА
СТРУЧНА СПОСОБНОСТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ
РАБОТНИЦИ
Член 2
Работниците кои непосредно учествуваат во вршењето на железничкиот сообраќај стекнувањето на
стручната способност, ја спроведуваат преку:
1) завршено најмалку средно техничко образование;
2) практична обука под надзор;
3) проверка на знаењата преку програмата за стручно оспособување и
4) постојано усовршување.
Член 3
Работници кои непосредно учествуваат во вршењето на железничкиот сообраќај се работници кои вршат
работи на работни места на осигурување на пругите и
пружните постројки, непречено и безбедно одвивање
на железничкиот сообраќај и тоа во:
1) сообраќајно транспортната дејност: отправник на
возови, водач на маневра, возоводител, кондуктер,
надзорен свртничар, ракувач на маневра, маневрист,
пружен маневрист, свртничар, оператор на спушталка,
сообраќајно транспортен магационер;
2) дејноста за влеча и влечни средства: помошник
машиновозач, машиновозач за маневра, машиновозач,
прегледувач на вагони и надзорник на прегледувачи на
вагони;
3) дејноста за градење и одржување на пруги: чувар
(на пруга, на мост, на тунел, на косина, на патен премин, на бавно возење и на свртница), водач на пружни
работи, возач на моторно пружно возило, ракувач на
машина за пружни работи и техничар за одржување на
пруги;
4) електротехничката дејност: електромеханичар за
(телекомуникации, сигнално-сигурносни уреди и енергетски постројки), електротехничар за (телекомуникации, далечинско управување, сигнално-сигурносни
уреди), електротехничар за (контактна мрежа, електровлечна потстаница, елкектроенергетски диспечер) и
возач на пружно возило за контактна мрежа.
Член 4
За стекнување на стручната способност работниците кои учествуваат во вршењето на Сообраќајно –
транспортната дејност, треба за:
1) Сообраќаен работник да има завршено техничко
образование од сообраќајна струка, најмалку два месеца да работел под надзор на работи за сообраќајнотранспортен работник, да ја совладал програмата за
стручно оспособување за тоа занимање и да го положил стручниот испит.
2) Сообраќаен – транспортен работник да има завршено техничко образование од сообраќајна струка, најмалку четири месеца да работел под надзор на работи
за сообраќајно-транспортен работник, да ја совладал
програмата за стручно оспособување за тоа занимање,
и да го положил стручниот испит.
3) Техничар за сообраќајно-транспортна дејност да
има завршено техничко образование од сообраќајна
струка, најмалку шест месеци да работел под надзор на
работи во сообраќајно-транспортна дејност, да ја совладал програмата за стручно оспособување за тоа занимање, и да го положил стручниот испит.
Член 5
За стекнување на стручната способност работниците кои учествуваат во вршењето на Дејноста за влеча и
влечни средства, треба за:
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1) Помошник машиновозач на влечни возила да има
завршено техничко образование од машинска струка,
најмалку четири месеци да работел под надзор на
работи помошник машиновозач за влечни возила, да ја
совладал програмата за занимањето помошник машиновозач за влечни возила и да го положил стручниот
испит.
2) Машиновозач за влечни возила да има завршено
техничко образование од машинска струка, најмалку
шест месеци да работел под надзор на работи машиновозач за влечни возила, да ја совладал програмата за
занимањето машиновозач за влечни возила и да го
положил стручниот испит.
3) Машиновозач за маневра на влечни возила да
има завршено техничко образование од машинска
струка, најмалку четири месеци да работел под надзор
на работи машиновозач за влечни возила, да ја совладал програмата за занимањето машиновозач за маневра
на влечни возила и да го положил стручниот испит.
4) Техничар за влеча-машиновозач за влечни возила
да има завршено техничко образование од машинска
струка, најмалку шест месеци да работел под надзор на
работи техничар за влеча-машиновозач за влечни возила, да ја совладал програмата за занимањето техничар
за влеча-машиновозач за влечни возила, да има пропатувано најмалку 7.000 км како машиновозач на сите
видови возови и да го положил стручниот испит.
5) Техничар за техничко вагонска служба-прегледувач на вагони да има завршено техничко образование
од машинска струка, најмалку шест месеци да работел
под надзор на работи техничар за техничко вагонска
служба-прегледувач на вагони, да ја совладал програмата за занимањето техничар за техничко вагонска
служба-прегледувач на вагони и да го положил стручниот испит.
Член 6
За стекнување на стручната способност работниците кои учествуваат во вршењето на Дејноста за одржување и градење на пруги, треба за:
1) Чувар на: пруга, патен премин, бавно возење, на
мост, на тунел, на свртница и косина да има завршено
техничко образование од градежна струка, два месеци
да работел под надзор на работи за занимањето чувар
на пруга,патен премин,бавно возење и косина, да ја
совладал програмата за стручно оспособување за тоа
занимање и да го положил стручниот испит.
2) Возач на моторни пружни возила да има завршено техничко образование од машинска струка, најмалку четири месеци да работел под надзор на работи за
занимањето возач на моторни пружни возила, да ја совладал програмата за стручно оспособување за тоа занимање и да го положил стручниот испит.
3) Ракувач на машини за пружни работи да има завршено техничко образование од машинска струка,
најмалку четири месеци да работел под надзор на работи за занимањето ракувач на машини за пружни работи, да ја совладал програмата за стручно оспособување
за тоа занимање и да го положил стручниот испит.
4) Водач на пружни работи да има завршено техничко образование од градежна струка, најмалку четири месеци да работел под надзор на работи за занимањето водач на пружни работи, да ја совладал програмата за стручно оспособување за тоа занимање и да го положил стручниот испит.
5) Техничар за одржување на пруги да има завршено техничко образование од градежна струка, најмалку
шес месеци да работел под надзор на работи за занимањето техничар за одржување на пруги, да ја совладал
програмата за стручно оспособување за тоа занимање и
да го положил стручниот испит.
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Член 7
За стекнување на стручната способност работниците кои учествуваат во вршењето на Електротехничката
дејност, треба за:
1) Електромеханичар за телекомуникации, сигнално-сигурносни уреди и енергетски постројки да има
завршено техничко образование од електротехничка
струка, најмалку четири месеци да работел под надзор
на работи за занимањето електромеханичар за телекомуникации, сигнално-сигурносни уреди и енергетски
постројки, да ја совладал програмата за стручно оспособување за тоа занимање и да го положил стручниот
испит.
2) Електротехничар за телекомуникации, сигналносигурносни уреди и енергетски постројки да има завршено техничко образование од електротехничка струка, најмалку шест месеци да работел под надзор на работи за занимањето електромеханичар за телекомуникации, да ја совладал програмата за стручно оспособување за тоа занимање и да го положил стручниот испит.
Член 8
(1) Работниците кои стручно се оспособуваат за вршење на занимањата наведени во членовите 4, 5, 6 и 7
на овој правилник полагаат стручен испит според дел I
од Програмата за стручно оспособување на работниците кои учевствуваат во вршењето на железничкиот сообраќај.
(2) Положените стручни испити по програмата за
занимањето за сите занимања наведени во членовите 3,
4, 5 и 6 од овој правилник, важат при полагањето за
програмата за друго занимање.
(3) Во случаите од став (2) на овој член работникот
ја полага само разликата меѓу програмата на стручниот
испит од претходното занимање и програмата за занимањето за кое го полага испитот.
Член 9
Стекнувањето на стручната способност, се спроведува и над работниците кои посредно учествуваат во
работите сврзани за уредноста и безбедноста во железничкиот сообраќај, а особено на:
1) изработка и толкување на сообраќајно-техничките прописи;
2) оспособување на стручни кадри кои непосредно
учествуваат во вршењето на железничкиот сообраќај и
3) организација, надзор над работата и извршување
на работи за прописи врз основа на кои се организира и
регулира железничкиот сообраќај во сообраќајнотранспопртната дејност, дејноста на влеча и влечни
средства, дејноста на одржување и градење на пруги и
електротехничката дејност.
Член 10
За стекнување на стручната способност работниците кои учествуваат во вршењето на собраќајно – транспортната дејност, треба за:
1) Сообраќаен инженер од железничка насока да
има завршено високи стручни студии, да има најмалку
осум месеци на стручна обука за занимањето сообраќаен инженер од железничка насока, да ја совладал програмата за стручно оспособување за тоа занимање и да
го положил стручниот испит.
2) Дипломиран сообраќаен инженер од железничка
насока да има завршено прв циклус на универзитетски
студии, да има најмалку десет месеци на стручна обука
за занимањето дипломиран сообраќаен инженер од
железничка насока да ја совладал програмата за стручно оспособување за тоа занимање и да го положил
стручниот испит.
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Член 11
За стекнување на стручната способност работниците кои учествуваат во вршењето на дејноста влеча и
влечни средства, треба за:
1) Машински инженер за влеча да има завршено високи стручни студии, да има најмалку осум месеци на
стручна обука за занимањето машински инженер за
влеча да ја совладал програмата за стручно оспособување за тоа занимање и да го положил стручниот испит.
2) Машински инженер за техничко вагонска служба
да има завршено високи стручни студии, да има
најмалку осум месеци на стручна обука за занимањето
машински инженер за техничко вагонска служба да ја
совладал програмата за стручно оспособување за тоа
занимање и да го положил стручниот испит.
3) Дипломиран машински инженер за влеча да има
завршено прв циклус на универзитетски студии, да има
најмалку десет месеци на стручна обука за занимањето
дипломиран машински инженер за влеча, да ја совладал програмата за стручно оспособување за тоа занимање и да го положил стручниот испит.
4) Дипломиран машински инженер за техничко вагонска служба да има завршено прв циклус на универзитетски студии, да има најмалку десет месеци на
стручна обука за занимањето дипломиран машински
инженер за техничко вагонска служба да ја совладал
програмата за стручно оспособување за тоа занимање и
да го положил стручниот испит.
5) Електротехнички инженер за влеча да има завршено високи стручни студии, да има најмалку осум месеци на стручна обука за занимањето електротехнички
инжинер за влеча, да ја совладал програмата за стручно
оспособување за тоа занимање и да го положил стручниот испит.
6) Електротехнички инженер за техничко вагонска
служба да има завршено високи стручни студии, да
има најмалку осум месеци на стручна обука за занимањето електротехнички инженер за техничко вагонска
служба, да ја совладал програмата за стручно оспособување за тоа занимање и да го положил стручниот испит.
7) Дипломиран електротехнички инженер за влеча
да има завршено прв циклус на универзитетски студии,
да има најмалку десет месеци на стручна обука за занимањето дипломиран електротехнички инженер за влеча, да ја совладал програмата за стручно оспособување
за тоа занимање и да го положил стручниот испит.
8) Дипломиран електротехнички инженер за техничко вагонска служба да има завршено прв циклус на
универзитетски студии, да има најмалку десет месеци
на стручна обука за занимањето дипломиран електротехнички инженер за техничко вагонска служба, да ја
совладал програмата за стручно оспособување за тоа
занимање и да го положил стручниот испит.
Член 12
За стекнување на стручната способност работниците кои учествуваат во вршењето на дејноста градење и
одржување на пруги, треба за:
1) Градежен инженер за градење и одржување на
пруги да има завршено високи стручни студии, да има
најмалку осум месеци на стручна обука за занимањето
градежен инженер за градење и одржување на пруги,
да ја совладал програмата за стручно оспособување за
тоа занимање и да го положил стручниот испит.
2) Дипломиран градежен инженер за градење и одржување на пруги да има завршено прв циклус на универзитетски студии, да има најмалку десет месеци на
стручна обука за занимањето дипломиран градежен инженер за градење и одржување на пруги, да ја совладал
програмата за стручно оспособување за тоа занимање,
и да го положил стручниот испит.
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Член 13
За стекнување на стручната способност работниците кои учествуваат во вршењето на електротехничка
дејност, треба да:
1) Електротехнички инженер за телекомуникации,
сигнално–сигурносни уреди и енергетски постројки да
има завршено високи стручни студии, да има најмалку
осум месеци на стручна обука за занимањето електротехнички инженер за телекомуникации, сигнално–сигурносни уреди и енергетскипостројки, да ја совладал
програмата за стручно оспособување за тоа занимање,
и да го положил стручниот испит.
2) Дипломиран електротехнички инженер за телекомуникации, сигнално–сигурносни уреди и енергетски постројки да има завршено прв циклус на универзитетски студии, да има најмалку десет месеци на
стручна обука за занимањето дипломиран електротехнички инженер за телекомуникации, сигнално–сигурносни уреди и енергетски постројки, да ја совладал
програмата за стручно оспособување за тоа занимање,
и да го положил стручниот испит.
Член 14
Работниците кои стручно се оспособуваат за вршење на занимањата наведени во членовите 9, 10, 11 и 12
од овој правилник полагаат стручен испит според дел I
и II од Програмата за стручно оспособување на работниците кои учевствуваат во вршењето на железничкиот
сообраќај за соодветниот вид на занимање според дејностите утврдени во член 3 на овој правилник.
Работа под надзор
Член 15
(1) Работата под надзор подразбира извршување на
работи сврзани со занимањето, односно работи за кои
работникот полага стручен испит, под постојан надзор
на одговорно лице.
(2) Работник кој врши работа под надзор не може
да врши самостојна работа која се однесува на безбедноста и уредноста на сообраќајот.
(3) На работникот кој врши работи под надзор на
работното место отправник на возови, времето за носење црвена капа како службено обележје му го одредува
шефот на станицата, со тоа да ова време не смее да биде подолго од 15 дена пред полагањето на практичниот
дел од стручниот испит.
(4) Одговорното лице под чиј надзор работи работникот, треба да биде постојано присутно кога работникот под надзор ги врши работите и издава соодветни
наредби од доменот на неговата дејност.
(5) Начинот и периодот на изведување на практична работа под надзор на работниците кои непосредно
учествуваат во вршењето на железничкиот сообраќај е
даден во Прилог бр. 1 кој е составен дел на овој правилник.
(6) На работникот кој работел под надзор за успешно спроведената работа под надзор му се издава потврда за спроведена практична работа под надзор.
(7) Формата и содржината на образецот на потврдата од став (6) на овој член е дадена во Прилог бр. 2 кој
е составен дел на овој правилник.
Член 16
(1) Работниците кои се стекнале со потврда за спроведена практична работа можат да поднесат барање за
полагање на стручен испит за тој вид на работа.
(2) Барањето за полагање на стручниот испит работникот го поднесува во рок од 15 дена пред да заврши работата под надзор, преку непосредниот раководител, до комисијата за полагање на стручни испити.
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(3) Формата и содржината на барањето од став (1)
на овој член е дадена во прилог бр.3 кој е составен дел
на овој Правилник.
(4) Кон барањето за полагање на стручниот испит
работникот приложува потребни документи со кои ќе
докаже дека ги исполнува условите за занимањето за
кое се пријавува за полагање на стручен испит.
(5) Врз основа на поднесеното барање и приложените докази Управителот на железничката инфраструктура во рок од 30 дена го одобрува полагањето на
стручниот испит на работникот и истовремено формира комисија за полагање на испитот, која во рок од 30
дена треба да го повика работникот за полагање на испитот.
Полагање на стручен испит
Член 17
(1) За датумот, времото и местото на полагање на
стручниот испит работникот писмено треба да биде известен најмалку пет дена пред одржувањето на испитот.
(2) Стручниот испит се состои од теоретски и практичен дел, со кој се утврдува знаењето на работникот
за самостојно вршење на работите за одреденото занимање.
(3) На теоретскиот дел од испитот работникот треба
да покаже знаење за вршење на работи за соодветното
занимање, а на прктичниот дел да покаже способност
за примена на теоретското знаење во пракса, како би
можел самостојно да ги извршува работите.
(4) Практичниот дел од стручниот испит работникот го полага по положениот теоретски дел од стручниот испит.
Член 18
(1) За полагање на стручниот испит Управителот на
железничката инфраструктура формира испитна комисија.
(2) Испитната комисија се состои од претседател и
најмалку два члена.
(3) Претседателот и членовите на комисијата треба
да имаат стручна подготовка најмалку еднаква на
стручната подготовка за која работникот полага стручен испит.
(4) Најмалку еден член од комисијата треба да биде
со стручен испит од дејноста за која работникот полага
стручен испит и еден член од сообраќајната дејност.
(5) Испитната комисија го оценува вкупниот успех
на кандидатот по принципот на мнозинство на гласови,
при што кандидатот се оценува со “положил” или “не
положил”.
Член 19
(1) Работникот кој не го положил стручниот испит
за занимањето има право на повторно полагање во рок
од најмалку еден месец а најмногу два месеци од денот
на полагањето. Испитот може да се повтори најмногу
двапати. Доколку и по трет пат не го положи стручниот испит работникот го губи правото на полагање
стручен испит за соодветното занимање во временски
период од една година.
(2) Доколку работникот не се пријави за повторно
полагање на стручниот испит во рокот од ставот (1) на
овој член надлежниот раководител, го пријавува по
службена должност да го полага стручниот испит. Доколку работникот не се јави на полагањето ќе се смета
дека не го положил стручниот испит за неговото занимање и ќе му се забрани вршење на работите и работните задачи од неговото занимање.
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(3) За текот на стручниот испит се води записник
кој содржи податоци за видот и датумот на испитот, за
составот на испитната комисија, податоци за работникот кој го полага испитот и други потребни податоци.
Записникот го потпишува претседателот и членовите
на комисијата.
(4) Формата и содржината на образецот на записникот од ставот (3) на овој член е дадена во Прилог бр.4
кој е составен дел на овој правилник.
(5) На работникот кој го положил стручниот испит,
Управителот на железничката инфраструктура му издава Уверение за положен испит.
(6) Формата и содржината на образецот на уверението од став (5) на овој член е дадено во Прилог бр.5 кој
е составен дел на овој правилник.
(7) На работниците кои ги исполнуваат условите
пропишани во член 48 и 49 од Законот за безбедност во
железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/07) и го положиле стручниот испит за техничар за сообраќајни-транспортна дејност,
машиновозач за влечни возила, машиновозач за маневра на влечни возила и возач на пружни возила, Управителот на железничката инфраструктура им издава
дозвола.
(8) Формата и содржината на образецот на дозволата за регулирање на железничкиот сообраќај и дозволата за управување со железничко возило е дадена во
прилог бр.1 во Правилникот за начинот и постапката за
издавање и одземање на дозвола за регулирање на железничкиот сообраќај и дозвола за управување со железничко возило, формата и содржината на образецот
на дозволата и форма и содржина и начинот на водење
на евиденцијата за издадени и одземени дозволи, кој е
составен дел на на истиот.
III. ПРОГРАМА ЗА СТРУЧНА СПОСОБНОСТ
Член 20
(1) Стручното оспособување на работниците за соодветните занимања се спроведува преку Програма за
стручно оспособување на работниците кои учествуваат
во вршењето на железничкиот сообраќај.
(2) Програмата од ставот (1) на овој член е дадена
во Прилог бр.6 кој е составен дел на овој правилник.
IV. СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ РАБОТНИЦИ КОИ УЧЕСТВУВААТ ВО ВРШЕЊЕТО НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ
Стручно усовршување
Член 21
(1) Работниците чија работа е непосредно или посредно врзана со безбедноста на железничкиот сообраќај треба постојано да се усовршуваат, да го обновуваат и дополнуваат своето стручно знаење, преку лична
едукација и задолжително организирано усовршување
со учество на курсеви и семинари.
(2) Управителот на железничката инфраструктура,
може да воведе задолжително организирано усовршување со организирање на курсеви и семинари и за работниците од други занимања доколку утврди дека тоа
е потребно.
Член 22
Целта на личната едукација и организираното усовршување на работниците е да се оспособат за самостојно, правилно и благовремено одлучување, постапување и изведување на работните задачи, при што преку
соодветни методи работниците редовно се поучуваат и
запознаваат со измените и дополненијата на постојни-
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те и нови прописи, технички достигнувања, технологијата на работа и други измени. Исто така усовршувањето на работниците се спроведува низ конкретни примери и анализи на неправлности, вонредни настани и постапките за нивно отстранување.
Член 23
(1) Редовното организирано усовршување на работниците се изведува врз основа на наставни планови и
програми за редовно усовршување за одделните занимања, во временски интервали предвидени во прегледот на годишниот фонд на часови.
(2) Прегледот на годишниот фонд на часови од ставот (1) на овој член е даден во Прилог бр. 7 кој е составен дел на овој правилник.
(3) Годишниот фонд на часови од ставот (1) на овој
член треба да се распореди рамномерно по месеци. Неоправдоното неисполнување на фондот на часови од
страна на работникот се смета како отсуство од работа.
Вонредно усовршување со практично работење под
надзор
Член 24
На вонредно практично работење под надзор се
распоредува работник кој треба да работи на работни
задачи, по занимањата:
1) отправник на возови ако:
- од положениот стручен испит до почетокот на
самостојното работење поминало повеќе од шест месеци,
- подолго од шест месеци не ги вршел работите на
отравник на возови, шеф на станица, помошник шеф на
станица, надзорен или контролен орган за сообраќајна
служба,
- поминува на електрифицирана пруга и на пруга на
која работата се врши по особени прописи, или ако од
поранешното работење на вакви пруги поминало
повеќе од шест месеци,
- започнува со работа во службено место опремено
со сигнално-сигурносни (СС) уреди со кои пред
полагањето на стручниот испит не ракувал или ако се
во прашање уреди со поголем број елементи со кои се
ракува,
- се распоредува во станица со сложен начин на работа;
2) возен диспечер на телекомуникациска (ТК) пруга
ако:
- прв пат се распоредува за вршење работи на телекомуникациска (ТК) пруга,
- поминува да работи со друг систем на телекомуникациска (ТК) уреди,
3) оператор на спушталка ако:
- прв пат се распоредува за вршење работи на спушталка,
- поминува на работа на друг систем на работа на
спушталка;
4) возоводител, кондуктер и кочничар ако:
- пред тоа не вршел било каја должност на возен
персонал на таа пруга,
- на пруга не вршел било должност на возен персонал подолго од една година;
5) машиновозач ако:
- од положениот стручен испит до почетокот на
самостојното работење поминало повеќе од шест месеци,
- од било кои причини не ги вршел работите на машиновозач подолго од шест месеци,
- пред тоа не работел на никакви работи на локомотивски персонал подолго од една година,
- пред тоа не работел на никакви работи на локомотивски персонал на непозната пруга;
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6) возач на моторни пружни возила ако:
- од положениот стручен испит до почетокот на
самостојното работење поминало повеќе од шест месеци,
- од било кои причини не ги вршел работите на возач на моторни пружни возила подолго од шест месеци,
- пред тоа не работел на никакви работи на возач на
пружни возила на непозната пруга;
- на пруга не вршел работи на возач на пружни возила подолго од една година;
7) сообраќајно-транспортен работник ако:
- кога треба да ракува со сигнално-сигурносни (СС)
уреди со кои, при полагањето на практичниот испит
или подоцна не ракувал или ако се во прашање уреди
со поголем број елементи со кои се ракува,
- поминува на работа во станица со сложен начин
на вршење на сообраќајната служба.
Член 25
(1) Времетраењето на вонредното практично работење под надзор го одредува шефот на станицата, односно раководителот на организациската единица во
која работи работникот.
(2) Времетраењето на вонредното практично работење под надзор не може да биде помало од две дневни
и две ноќни смени за отправник на возови, возен
диспечер на телекомуникациски (ТК) пруги, оператор
на спушталка и сообраќајно-транспортен работник.
(3) Времетраењето на вонредното практично работење под надзор за возоводител, кондуктер, кочничар,
машиновозач и возач на моторни пружни возила треба
да биде најмалку едно возење дење и едно возење ноќе
во двете насоки на пругата.
Член 26
(1) Одредбите на овој правилник се применуваат и
на работниците кои вршат работи на индустриски пруги или колосеци, а се вклучуваат на пругите на Македонските железници.
V. РЕДОВНО И ПЕРИОДИЧНО ПРОВЕРУВАЊЕ НА
ЗНАЕЊЕТО НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ РАБОТНИЦИ
Редовно проверување на знаењето
Член 27
(1) Стручната способност на работниците чија работа е непосредно сврзана со безбедноста во железничкиот сообраќај, редовно се проверува еднаш на три години а вонредно по потреба.
(2) На редовното проверување на знаењето подлежат сите работници кои работат на работи во рамките
на занимањата од член 7 од овој правилник.
(3) На редовното проверување на знаењето се проверува теоретското знаење на работникот, во познавањето на прописите со кои се регулира безбедноста на
железничкиот сообраќај, според програмата за стручна
способност од член 20 на овој правилник за соодветното занимање и познавање на околностите за работа во
единицата каде е распореден, односно на пругата каде
се вршат работите.
Член 28
Работниците кои посредно учествуваат во вршењето на железничкиот сообраќај не подлежат на редовно
проверување на знаењето, доколку не вршат работи со
кои непосредно учествуваат во вршењето на железничкиот сообраќај.
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Член 29
Редовно проверување на знаењето се врши со полагање на испит пред комисија која ја формира Управителот на железничката инфраструктура во состав како
во член 18 од овој Правилник.
Член 30
(1) На испитот од член 26 на овој правилник се проверуваат знаењата, односно стручната подготвеност на
работниците врз основа на програмата за стручна способност од член 20 на овој правилник и актите на единицата за подрачјето каде работникот ги извршува работните задачи.
(2) Испитот од став (1) на овој член се полага усно.
Периодично проверување на знаењето
Член 31
(1) Периодичното проверување на знаењето на работниците кои непосредно учевствуваат во вршење на
железничкиот сообраќај се спроведува преку вонреден
испит кој се полага во следните случаи:
1) По посебна наредба кога:
- се донесуваат значајни нови прописи (закони и
правилници);
- се воведуваат нови возни средства;
- се вградуваат нови пружни постројки, сигналносигурносни и телекомуникациски уреди и
- кај работникот се воочи непознавање или неприменување на прописите.
2) Без посебна наредба полагаат сите работници
кои се наведени во членот 9 на овој правилник, а кои
од било кои причини работите во своето занимање не
ги работеле подолго од шест месеци.
(2) Вонредните испити се полагаат усно и според
програмата за стручна способност од член 20 на овој
правилник, освен во случаите од став (1) точка 1 на
овој член, кога испитувањето се врши само од областа
поради која е одреден вонредниот периодичен испит.
(3) За вршење на работи на отправник на возови,
возен диспечер на телекомуникациска (ТК) пруга, возоводител, возач на пружни моторни возила и машиновозач вонредниот испит се спроведува и практично
ако:
1) од положениот стручен испит до почетокот на
самостојната служба за отправникот на возови поминало повеќе од шест месеци и за тој период не ја вршел
должноста отправник на возови, шеф на станица и помошник шеф на станица;
2) возниот диспечер на телекомуникациски (ТК)
пруги прв пат се распоредува на тоа работно место или
поминува на работа на други системи на телекомуникациски (ТК) уреди;
3) возоводителот стапува во самостојно вршење на
должности на телекомуникациски (ТК) пруги;
4) од положениот стручен испит до почетокот на
самостојното работење за машиновозачот поминало
повеќе од шест месеци, ако за тој период не ја вршел
должноста машиновозач и кога треба да врши должност машиновозач на телекомуникациска (ТК) пруга.
5) од положениот стручен испит до почетокот на
самостојната служба за возачот на моторни пружни возила поминало повеќе од шест месеци, ако за тој период не ја вршел должноста возач на моторни пружни возила и кога треба да врши должност возач на моторни
пружни возила на телекомуникациска (ТК) – пруга.
Член 32
(1) За редовно и периодичното проверување на знаењето на железничките работници кои непосредно
учевствуваат во вршењето на железничкиот сообраќај
се води записник.
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(2) Формата и содржината на образецот на записникот од став (1) на овој член е дадена во Прилог бр.8 кој
е составен дел на овој правилник.
(3) Доколку работникот при вонредниот периодичен испит го полага и пркатичниот дел од испитот па
овој испит не го положи, ќе се распореди и понатаму
да врши практична работа под надзор до рокот определен за повторно полагање.
Член 33
(1) Управителот на железничката инфраструктура
за редовно и вонредно проверување на знаењето на железничките работници води евиденција.
(2) Формата и содржината на образецот на евиденцијата за редовно и вонредно проверување на знаењето
на железничките работници е дадена во Прилог бр.9
кој е составен дел на овој правилник.
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 34
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да се применува Правилникот за стручна
подготовка на работниците кои непосредно учествуваат во вршењето на железничкиот сообраќај ЗЈЖ бр.
1117/ 86 (Службен гласник на ЗЈЖ 6/86).
Член 35
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Ребублика
Македонија”.
Бр. 01-14097
25 ноември 2008 година
Скопје

Бр. 19-7717/4
26 ноември 2008 година
Скопје

Министер за транспорт
и врски
Миле Јанакиески, с.р.

Министер за образование
и наука
Перо Стојановски, с.р.
Прилог бр.1

НАЧИН И ПЕРИОД НА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ПРАКТИЧНА РАБОТА ПОД НАДЗОР НА РАБОТНИЦИТЕ
КОИ УЧЕСТВУВААТ ВО ВРШЕЊЕТО НА
ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ
(1) Практичното оспособување под надзор за работниците кои непосредно учевствуваат во вршењето на
железничкиот сообраќај, според оваа програма, ги опфаќа активностите во сообраќајно транспортната дејност и тоа за:
1) Сообраќаен работник
- запознавање со прописите за лична безбедност,
безбедност и здравје при работа и организацијата на
работата на единицата во која се спроведува стручната
обука -1 недела
- запознавање со работите кои ги врши сообраќаен
работник -2 недели
- запознавање со работите на отправник на возови 1 недела
- работење под надзор на работите на соодветното
занимање најмалку 1 месец
2) Сообраќаен транспортен работник
- запознавање со прописите за лична безбедност,
безбедност и здравје при работа и организацијата на
работата на единицата во која се спроведува стручната
обука -1 недела
- запознавање со работите кои ги врши сообраќаен
работник -1 недела
- запознавање со работите на попишувачот на
вагони и вагонскиот евидентичар -1 недела
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- запознавање со работите на магационер и транзитер -1недела
- запознавање со работите на кондуктер -1 недела
- запознавање со работите на возоводител -1 недела
- запознавање со работите на машиновозач -1
недела
- запознавање со работите на прегледувач на вагони
-1 недела
- запознавање со работите на отправник на возови 1 недела
- работење под надзор на работите на соодветното
занимање најмалку 2 месеца.
3) Техничар за сообраќајно транспортна дејност
- запознавање со прописите за лична безбедност,
безбедност и здравје при работа и организацијата на
работата на единицата во која се спроведува стручната
обука -1 недела
- запознавање со работите на свртничар и надзорник на свртничар -1 недела
- запознавање со прописите на маневрски персонал
-1 недела
- запознавање со работите на попишувач на вагони
и вагонски евидентичар -1 недела
- запознавање со работите на пружен маневрист и
возоводител -1 недела
- запознавање со работите на машиновозач - 1
недела
- запознавање со работите на прегледувач на вагони
-1 недела
- запознавање со работите на магационер -1 недела
- запознавање со работите на отправник на возови
-5недели
- работење под надзор на работите на отправник на
возови најмалку -3 месеци.
(2) Практичното оспособување под надзор за работниците кои непосредно учевствуваат во вршењето на
железничкиот сообраќај, според оваа програма, ги опфаќа активностите во дејноста за влеча и влечни средства и тоа за:
1) Помошник машиновозач на влечни возила
- запознавање со прописите за лична безбедност,
безбедност и здравје при работа и организацијата на
работата на единицата во која се спроведува стручната
обука -1 недела
- запознавање со работите на помошник на машиновозач -1 недела
- запознавање со работите на машиновозач на маневра -1 недела
- запознавање со работите на свртничар и надзорник на свртничар -1 недела
- запознавање со работите на маневрист и ракувач
на маневра -1 недела
- запознавање со работите на прегледувач на вагони
-1 недела
- запознавање со работите на отправник на возови
-1 недела
- запознавање со работите за нега и одржување на
локомотиви -1 недела
- запознавање со работите на ремонтна работилница -1 недела
- работење под надзор на работите на помошник
машиновозач на влечни возила најмалку 2 месеци
2) Машиновозач за влечни возила
- запознавање со прописите за лична безбедност,
безбедност и здравје при работа и организацијата на
работата на единицата во која се спроведува стручната
обука -1 недела
- запознавање на работите на помошник машиновозач -1 недела
- запознавање со работите на машиновозач на маневра -1 недела
- запознавање со работите на свртничар и надзорен
свртничар -1 недела
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- запознавање со работите на маневрски персонал 1 недела
- запознавање со работите на возоводител -1 недела
- запознавање со работите на прегледувач на вагони -1 недела
- запознавање со рабите на отправник на возови -1
недела
- запознавање со работите на техничар-машиновозач -4 недели
- запознавање со работите на тековно одржување на
влечни возила -1 недела
- работење под надзор на работите на машиновозач
на влечни возила најмалку 3 месеци
3) Машиновозач за маневра на влечни возила
- запознавање со прописите за лична безбедност,
безбедност и здравје при работа и организацијата на
работата на единицата во која се спроведува стручната
обука -1 недела
- запознавање со работите на помошник на машиновозач -1 недела
- запознавање со работите на машиновозач на маневра на влечни возила -1 недела
- запознавање со работите кои ги врши сообраќајно-транспортен работник -1 недела
- запознавање со работите на маневрист и ракувач
на маневра -1 недела
- запознавање со работите на прегледувач на вагони -1 недела
- запознавање со работите на отправник на возови
-1 недела
- запознавање со работите за нега и одржување на
локомотиви -1 недела
- запознавање со работите на ремонтна работилница -1 недела
- работење под надзор за работата на машиновозач
на маневра на влечни возила најмалку 2 месеци
4) Техничар за влеча - машиновозач за влечни
возила
- запознавање со прописите за лична безбедност,
безбедност и здравје при работа и организацијата на
работата на единицата во која се спроведува стручната
обука -1 недела
- запознавање со работите на помошник на машиновозач на влечни возила -1 недела
- запознавање со работите на свртничар и надзорен
свртничар -1 недела
- запознавање со работите на маневарски персонал
-1 недела
- запознавање со работите на возоводител -1 недела
- запознавање со работите на прегледувач на вагони
-1 недела
- запознавање со работите на техничар за влеча машиновозач на влечни возила - 4 недели
- запознавање со работите на тековно одржување на
влечни возила -1 недела
- запознавање со работите на стабилни постројки на
електровлеча -1 недела
- работење под надзор на работите на техничар за
влеча - машиновозач за влечни возила најмалку 3 месеци
5) Техничар за техничко вагонска служба прегледувач на вагони и надзорник на прегледувачи на вагони
- запознавање со прописите за лична безбедност,
безбедност и здравје при работа и организацијата на
работата на единицата во која се спроведува стручната
обука -1 недела
- запознавање со работите на тековни поправки и
одржување на вагони, а особено на уреди за кочење,
осветлување и греење - 6 недели
- запознавање со работите на прегледувач на вагони
- 4 недели
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- запознавање со работите на на свртничар и надзорен сврничар -1 недела
- запознавање со работите на маневараски персонал -1 недела
- запознавање со работите на возоводител -1 недела
- запознавање со работите на машиновозач (кочни
уреди на локомотивата) -1 недела
- запознавање со работите на отправник на возови
-1 недела
- работење под надзор за работата на прегледувач
на вагони најмалку 2 месеци
(3) Практичното оспособување под надзор за работниците кои непосредно учевствуваат во вршењето на
железничкиот сообраќај, според оваа програма, ги опфаќа активностите во дејноста за одржување и градење
на пруги и тоа за:
1) Чувар на: пруга, патен премин, тунел, мост,
бавно возење и косина
- запознавање со прописите за лична безбедност,
безбедност и здравје при работа и со организацијата на
работата на работната единицата во која се спроведува
обуката -1 недела
- запознавање со алати и машини за лесна и тешка
механизација за одржување на горен строј -1 недела
- запознавање со работите на свртничар и надзорен
свртничар -1 недела
- запознавање со работите на отправник на возови
-1 недела
- запознавање со работите на пружен работоводител и чувар на пруга -1 недела
- работење под надзор на работите на чувар на:
пруга, патен премин, тунел, мост, бавно возење и косина најмалку 1 месец
2) Возач на моторни пружни возила
- запознавање со прописите за лична безбедност,
безбедност и здравје при работа и со организацијата на
работата на работната единицата во која се спроведува
обуката -1 недела
- запознавање со работите на тековно и инвестиционо одржување на горен строј -2 недели
- запознавање со работите на тековно и инвестиционо одржување на долен строј -1 недела
- запознавање со алати и машини за одржување на
пружни возила -1 недела
- запознавање со работите на водач на пружни работа -1 недела
- запознавање со работите на отправник на возови
-1 недела
- запознавање со работите на чувар на пруга, чувар
на патен премин, чувар на косина, мостови и тунели 2 недели
- работаење под надзор на работите водач на пружни работи најмалку 2 месеци
3) Ракувач на машини за пружни работи
- запознавање со прописите за лична безбедност,
безбедност и здравје при работа и со организацијата на
работата на работната единицата во која се спроведува
обуката -1 недела
- запознавање со работите на тековно и инвестиционо одржување на горен строј со елементи за електрификација -2 недели
- запознавање со алати и машини за лесна и тешка
механизација за одржување на горен строј -2 недели
- запознавање со работите на ракувач на машини за
пружни работи -1 недела
- запознавање со работите на свртничар и надзорен
свртничар -1 недела
- запознавање со работите на отправник на возови
-1 недела
- запознавање со работите на пружен работоводител и чувар на пруга -1 недела
- работење под надзор на работите на ракувач на
машини за пружни работи најмалку 2 месеци
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4) Водач на пружни работи
- запознавање со прописите за лична безбедност,
безбедност и здравје при работа и со организацијата на
работата на работната единицата во која се спроведува
обуката -1 недела
- запознавање со работите на тековно и инвестиционо одржување на горен строј - 2 недели
- запознавање со работите на тековно и инвестиционо одржување на долен строј -1 недела
- запознавање со алати и машини за одржување на
пружни возила -1 недела
- запознавање со работите на водач на пружни работи -1 недела
- запознавање со работите на отправник на возови
-1 недела
- запознавање со работите на чувар на пруга, чувар
на патен премин, чувар на косина, мостови и тунели 2 недели
- работење под надзор на работите водач на пружни работи најмалку 2 месеци
5) Техничар за одржување на пруги
- запознавање со прописите за лична безбедност,
безбедност и здравје при работа и со организацијата на
работата на работната единицата во која обуката се
спроведува -1 недела
- запознавање со работите на тековно и инвестиционо одржување на долен строј -2 недели
- запознавање со работите на тековно и инвестиционо одржување на горен строј -2 недели
- запознавање со алати и машини за одржување на
пруга и пружни возила -2 недели
- запознавање со работите на чувар на пруга, чувар
на патни премини , чувар на косина, мостови и тунели
-1 недела
- запознавање со работите на водач на пружни рабити -1 недела
- запознавање со работите на техничар за одржување на пруги -2 недели
- запознавање со работите на отправник на возови
-1 недела
- работење под надзор на работите на техничар за
одржување на пруги најмалку 3 месеци
(4) Практичното оспособување под надзор за работниците кои непосредно учевствуваат во вршењето на
железничкиот сообраќај, според оваа програма, ги опфаќа активностите во електротехничката дејност и тоа
за:
1) Електромеханичар за телекомуникации
- запознавање со прописите за лична безбедност,
безбедност и здравје при работа и со организацијата на
работата, работната единицата во која се спроведува
обуката -1 недела
- запознавање со работите на електромеханичар за
телекомуникации и тоа:
- ТЕЛЕФОНСКИ АПАРТИ -2 недели
- РЕГИСТРОФОНИ -2 недели
- СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС -4 недели
- работење под надзор на електро механичар за телекомуникации се врши во траење од најмалку 2 месеца
2) Електромеханичар за сигнално - сигурносни
уреди
- запознавање со прописите за лична безбедност,
безбедност и здравје при работа и организацијата на
работата на работната единицата во која се спроведува обуката -1 недела
- запознавање со електрични сигнално-сигурносни
(СС) уреди со слободно шемирање на сигналните незвисности, вклучевните зависности и целосната релејна
зависност -1 недела
- запознавање на електричните уреди со релејни
групи изведени во разни изведби -1 недела

16 декември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- запознавање со напојни уреди на сигнално-сигурносни (СС) постројки, одржување, мерење, испитување
-1 недела
- запознавање со автоматски пружен блок (АПБ),
функција, напојување, испитување, одржување
-1
недела
- запознавање со патни премини осигурани со механички или електромеханички уреди изведени во слободно планирање -1 недела
- запознавање со автостоп-уреди, пружни уреди за
(одржување), запознавање со сигнално-сигурносни
(СС) уреди на телекоманда: сигнални постројки, начин
на функционирање, испитување и одржување -1 недела
- запознавање со работите на отправник на возови
кои се однесуваат на функцијата на сигнално-сигурносни (СС) уреди како и сигнално-сигурносни (СС)
постројки во ранжирни станици -1 недела
- работење под надзор на работите на електро механичар за сигнално-сигурносни (СС) постројки најмалку 2 месеца
3) Електромеханичар за енергетски постројки
- запознавање со прописите за лична безбедност,
безбедност и здравје при работа и организацијата на
работата на работната единица, во која единица се
спроведува стручната обуката -1 недела
- запознавање со техничките карактеристики постројки и уреди во рамките на работната единица -1
недела
- запознавање со работите на одржувањето на контактната мрежа (КМ) и постројките за секционирање 2 недели
- запознавање со уреди на електро влечна потстаница (ЕВП) и функционирање на тие уреди -1 недела
- запознавање со уредите на далечинско управување (ДУ) и функциите на тие уреди -1 недела
- запознавање со разводни постројки од низок и
висок напон и напојни уреди на сигнално-сигурносни
(СС) и телекомуникациските (ТК) постројки -1 недела
- запознавање со електрични уреди на електровлечни возила и со работи на машиновозач на електровлечни возила -1 недела
- запознавање со организацијата на сообраќајот на
возовите на електрифицираните пруги -1 недела
- работење под надзор на работи на електромеханичар за енергетска насока најмалку 2 месеца
4) Електротехничар за телекомуникации
- запознавање со прописите за лична безбедност,
безбедност и здравје при работа и организацијата на
работата на работната единица, во која единица се спроведува стручната обуката -1 недела
- запознавање со работите на елктротехничар за
телекомуникаци и тоа:
- ТЕЛЕФОНСКИ АПАРТИ -3 недели
- РЕГИСТРОФОНИ -3 недели
- СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС -5 недели
- работење под надзор на електротехничар за телекомуникации се врши во траење од најмалку 3 месеца
5) Електротехничар за сигнално - сигурносни
уреди
- запознавање со прописите за лична безбедност,
безбедност и здравје при работа и организацијата на
работата на работната единица, во која единица се
спроведува стручната обуката -1 недела
- запознавање со електрични сигнално-сигурносни
(СС) уреди со слободно шинирање на сигналните зависности, клучевната зависност и целосната релејна зависнот - 2 недели
- запознавање со електрични уреди со релејни групи изведени во сите изведби -3 недели
- запознавање со напојни уреди на сигнално-сигурносни (СС) постројки, одржување, мерење и испитување -1 недела
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- запознавање со автоматски пружен блок (АПБ),
функцијата, напојувањето, испитувањето -1 недела
- запознавање со патни премини осигурени со механички или елелткромеханички уреди изведени во слободно шенирање -1 недела
- запознавање со патни премини со автоматски
уреди со телеконтрола или контролни пружни сигнали
-1 недела
- запознавање со авто-стоп уреди, пружни уреди
(одржување) запознавање со сигнално-сигурносни
(СС) уреди на телефон-сигнални постројки, начинот на
функционирањето, иситувањето и одржувањето
-1
недела
- запознавање со сигнално-сигурносни (СС) постројки во ранжирните стници -1 недела
- запознавање со работите на отправник на возови
кои се однесуваат на функцијата на сигнално-сигурносните (СС) уреди -1 недела
- работење под надзор на работите на електротехничар за сигнално-сигурносни (СС) уреди најмалку
3 месеци
6) Електротехничар за енергетски постројки
- запознавање со прописите за лична безбедност,
безбедност и здравје при работа и организацијата на
работата на работната единица, во која единица се
спроведува стручната обуката -1 недела
- запознавање со техничките карактеристики на
постројките уредите во рамките на работната организација -2 недели
- запознавање со работите на одржувањето на
контактната мрежа (КМ) и постројките за секционирање -3 недели
- запознавање со уредите на електро влечна потстаница (ЕВП) и функцијата на овие уреди -2 недели
- запознавање со уредите за далечинско управување
(ДУ) и функцијата на овие уреди -1 недела
- запознавање со разводни постројки од низок и
восок напон и со напојни уреди на сигнално-сигурносни (СС) и телекомуникациски (ТК) постројки -1
недела
- запознавање со електровлечни возила и работи на
машиновозач на влечни возила -2 недели
- запознавање со организацијата на сообраќајот на
возовите на електрифицирани пруги -1 недела
- работење под надзор на работи на електротехничар за енергетски постројки најмалку 3 месеци
(5) Практичното оспособување под надзор за работниците кои посредно учевствуваат во вршењето на железничкиот сообраќај, според оваа програма, ги опфаќа
активностите во сообраќајно транспортната дејност и
тоа за:
1) Сообраќаен инженер од железничка насока
- запознавање со прописите за лична безбедност,
безбедност и здравје при работа и организацијата на
работата на работната единица, во која се спроведува
одлуката -1 недела
- запознавање со работите на свртничар и надзорник на свртници -1 недела
- запознавање со работите на попишувач на вагони
и вагонски евидентичар -1 недела
- запознавање со работите на транзитер -1 недела
- запознавање со работите на маневрска работа -2
недели
- запознавање на работите на возоводител
-2
недели
- запознавање на работите за магационер -1 недела
- запознавање на работите со телекомуникациски
системи за врски и нивно функционирање -1 недела
- запознавање на работите на машиновозач-1 недела
- запознавање на работите за отправник на возови
-2 недели
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- запознавање на работите на службата за одржување на контактна мрежа (КМ) и електровлечна потстаница (ЕВП) -1 недела
- запознавање на работите на телекоманден центар
и центар за далечинско управување (ЦДУ) -2 недели
- запознавање на работите со службата на сигналносигурносни (СС) уреди -1 недела
- запознавање на работите со службата за одржување на пруга -1 недела
- запознавање на работите на прегледувач на вагони
-1 недела
- запознавање со работите за изработка на ред на
возење -1 недела
- работење под надзор се врши на работите за отправник на возови најмалку 3 месеци
2) Дипломиран сообраќаен инженер од железничка насока
- запознавање со прописите за лична безбедност,
безбедност и здравје при работа и организацијата на
работата на работната единица , во која се спроведува
одлуката -1 недела
- запознавање со работите на свртничар и надзорник на свртници -1 недела
- запознавање со работите на попишувач на вагони
и вагонски евидентичар -1 недела
- запознавање со работите на транзитер -1 недела
- запознавање со работите на маневрска работа -4
недели
- запознавање на работите на возоводител
-2
недели
- запознавање на работите за магационер -1 недела
- запознавање на работите со телекомуникациски
системи за врски и нивно функционирање -2 недели
- запознавање на работите на машиновозач -2 недели
- запознавање на работите за отправник на возови
-7 недели
- запознавање на работите на службата за одржување на контактна мрежа (КМ) и електровлечна потстаница (ЕВП) -1 недела
- запознавање на работите на телекоманден центар
и центар за далечинско управување (ЦДУ) -2 недели
- запознавање на работите со службата на сигналносигурносни (СС) уреди -1 недела
- запознавање на работите со службата за одржување на пруга -1 недела
- запознавање на работите на прегледувач на вагони
-2 недели
- запознавање со работите за изработка на ред на
возење -1 недела
- работење под надзор се врши на работите за отправник на возови најмалку 3 месеци
(6) Практичното оспособување под надзор за работниците кои посредно учевствуваат во вршењето на железничкиот сообраќај, според оваа програма, ги опфаќа
активностите во дејноста влеча и влечни средства и тоа
за:
1) Машински инженер за влеча и/или техничко
вагонска служба
- запознавање со прописите за лична безбедност,
безбедност и здравје при работа иорганизацијата на
работата на единицата во која се спроведува стручната
обука -1 недела
- запознавање со влечни локомотиви и нивно тековно одржување -5 недели
- запознавање со работите на помошник на машиновозач -3 недели
- запознавање со работите на машиновозач -5 недели
- запознавање со работите за изработка на ред на
возење -1 недела
- запознавање со работите на прегледувач на вагони
-1 недела
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- запознавање со работите на маневарски персонал
-1 недела
- запознавање на работите на отправник на возови
-1 недела
- запознавање со работите на службата за влеча,
распоредот на службата, ЛО евиденција -2 недели
- работење под надзор на работите на машиновозач
и/или прегледувач на вагони најмалку 3 месеци
2) Дипломиран машински инженер за влеча
и/или техничко вагонска служба
- запознавање со прописите за лична безбедност,
безбедност и здравје при работа иорганизацијата на
работата на единицата во која се спроведува стручната
обука -1 недела
- запознавање со влечни локомотиви и нивно тековно одржување -5 недели
- запознавање со работите на помошник на
машиновозач -3 недели
- запознавање со работите на машиновозач -6
недели
- запознавање со работите за изработка на ред на
возење -1 недела
- запознавање со работите во работилница за
тековно и инвестиционо одржување -5 недели
- запознавање со работите на прегледувач на вагони
-2 недели
- запознавање со работите на маневарски персонал
-1 недела
- запознавање на работите на отправник на возови
-2 недели
- запознавање со работите на службата за влеча,
распоредот на службата, ЛО евиденција -2 недели
- работење под надзор на работите на машиновозач
и/или прегледувач на вагони најмалку 3 месеци
3) Електротехнички инженер за влеча и/или
техничко вагонска служба
- запознавање со прописите за лична безбедност,
безбедност и здравје при работа и организацијата на
работата на единицата во која се спроведува стручната
обука -1 недела
- запознавање со електровлечни возила и вагони, и
нивното тековно одржување - 4 недели
- запознавање со работите на помошник на
машиновозач -1 недела
- запознавање со работите на машиновозач -3
недели
- запознавање со работите на прегледувач на вагони
-1 недела
- запознавање со работите на мневарски персонал 1 недела
- запознавање со работите на отправник на возови
-1 недела
- запознавање со работите на службата за влеча,
распоредот на службата и ЛО евиденција -5 недели
- запознавање со постројките на контактна мрежа
(КМ), електровлечна потстаница (ЕВП) и центар за
далечинско управување (ЦДУ) -2 недели
- запознавање со работите за изработка на ред на
возење -1 недела
- работење под надзор на работи на машиновозач
и/или прегледувач на вагони најмалку 3 месеци
4) Дипломиран електротехнички инженер за
влеча и/или техничко вагонска служба
- запознавање со прописите за лична безбедност,
безбедност и здравје при работа и организацијата на
работата на единицата во која се спроведува стручната
обука -1 недела

16 декември 2008

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- запознавање со електровлечни возила и вагони, и
нивното тековно одржување -7 недели
- запознавање со работите во работилница за
тековно и инвестиционо одржување -3 недели
- запознавање со работите на помошник на
машиновозач -1 недела
- запознавање со работите на машиновозач -4
недели
- запознавање со работите на прегледувач на вагони
-2 недели
- запознавање со работите на мневарски персонал 1 недела
- запознавање со работите на отправник на возови
-1 недела
- запознавање со работите на службата за влеча,
распоредот на службата и ЛО евиденција -5 недели
- запознавање со постројките на контактна мрежа
(КМ), електровлечна потстаница (ЕВП) и центар за
далечинско управување (ЦДУ) -2 недели
- запознавање со работите за изработка на ред на
возење -1 недела
- работење под надзор на работи на машиновозач
и/или прегледувач на вагони најмалку 3 месеци
(7) Практичното оспособување под надзор за работниците кои посредно учевствуваат во вршењето на железничкиот сообраќај, според оваа програма, ги опфаќа
активностите во дејноста за градење и одржување на
пруги и тоа за:
1) Градежен инженер за одржување и градење на
пруги
- запознавање со прописите за лична безбедност,
безбедност и здравје при работа и со организацијата на
работата на работната единицата во која обуката се
спроведува -1 недела
- запознавање со работите на тековно и инвестиционо одржување на долен строј -4 недели
- запознавање со работите на тековно и инвестиционо одржување на горен строј -4 недели
- запознавање со алати и машини за одржување на
пруга и пружни возила -2 недели
- запознавање со работите на чувар на пруга, чувар
на патни премини , чувар на косина, мостови и тунели
-1 недела
- запознавање со работите на водач на пружни
рабити -2 недели
- запознавање со работите на техничар за одржување на пруги -2 недели
- запознавање со работите на отправник на возови
-1 недела
- запознавање на работите во работна единица за
организација, распоред на служба, евиденција
-2
недели
- запознавање со работите за изработка на возен ред
-1 недела
- работење под надзор на работите на техничар на
одржување на пруги најмалку 3 месеци
2) Дипломиран градежен инженер за одржување
и градење на пруги
- запознавање со прописите за лична безбедност,
безбедност и здравје при работа и со организацијата на
работата на работната единицата во која обуката се
спроведува -1 недела
- запознавање со работите на тековно и инвестиционо одржување на долен строј -6 недели
- запознавање со работите на тековно и инвестиционо одржување на горен строј -6 недели
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- запознавање со алати и машини за одржување на
пруга и пружни возила -4 недели
- запознавање со работите на чувар на пруга, чувар
на патни премини, чувар на косина, мостови и тунели
-1 недела
- запознавање со работите на водач на пружни
рабити -2 недели
- запознавање со работите на техничар за одржување на пруги -2 недели
- запознавање со работите на отправник на возови
-1 недела
- запознавање на работите во работна единица за
организација, распоред на служба, евиденција
-4
недели
- запознавање со работите за изработка на возен ред
-1 недела
- работење под надзор на работите на техничар на
одржување на пруги најмалку 3 месеци
(8) Практичното оспособување под надзор за работниците кои посредно учевствуваат во вршењето на железничкиот сообраќај, според оваа програма, ги опфаќа
активностите во електротехничката дејност и тоа за:
1) Електротехнички инженер за телекомуникации
- запознавање со прописите за лична безбедност,
безбедност и здравје при работа и организацијата на
работата на работната единица, во која единица се
спроведува стручната обуката -1 недела
- запознавање со работите на елктротехничар за
телекомуникации и тоа за:
- ТЕЛЕФОНСКИ АПАРТИ -5 недели
- РЕГИСТРОФОНИ -5 недели
- СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС -6 недели
- запознавање со работите за изработка на возен ред
-1 недела
- запознавање на работите во работна единица за
организација, распоред на служба, евиденција
-2
недели
- работење под надзор на електротехничар за телекомуникации се врши во траење од најмалку 3 месеца
2) Електротехнички инженер за сигнално сигурносни уреди
- запознавање со прописите за лична безбедност,
безбедност и здравје при работа и организацијата на
работата на работната единица, во која единица се
спроведува стручната обуката -1 недела
- запознавање со електрични сигнално-сигурносни
(СС) уреди со слободно шинирање на сите видови
зависности, клучевната зависност и целосната релејна
зависнот -3 недели
- запознавање со електрични уреди со релејни
групи изведени во сите изведби -4 недели
- запознавање со напојни уреди на сигнално-сигурносни (СС) постројки, одржување, мерење и испитување -1 недела
- запознавање со автоматски пружен блок (АПБ),
функцијата, напојувањето, испитувањето -2 недели
- запознавање со патни премини осигурени со
механички или елелткромеханички уреди изведени во
слободно шинирање -1 недела
- запознавање со патни премини со автоматски
уреди со телеконтрола или контролни пружни сигнали
-2 недели
- запознавање со авто-стоп уреди, пружни уреди
(одржување) запознавање со сигнално-сигурносни
(СС) уреди на телефон-сигнални постројки, начинот на
функционирањето, иситувањето и одржувањето
-2
недели
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- запознавање со сигнално-сигурносни (СС)
постројки во ранжирните стници -1 недела
- запознавање со работите на отправник на возови
кои се однесуваат на функцијата на сигнално-сигурносните (СС) уреди -1 недела
- запознавање со работите за изработка на возен ред
-1 недела
- работење под надзор на работите на електротехничар за сигнално-сигурносни (СС) уреди најмалку 3 месеци
3) Електротехнички инженер за енергетски
постројки
- запознавање со прописите за лична безбедност,
безбедност и здравје при работа и организацијата на
работата на работната единица, во која единица се
спроведува стручната обуката -1 недела
- запознавање со техничките карактеристики на
постројките уредите во рамките на работната организација -2 недели
- запознавање со работите на одржувањето на контактната мрежа (КМ) и постројките за секционирање 4 недели
- запознавање со уредите на електровлечна потстаница (ЕВП) и функцијата на овие уреди -3 недели
- запознавање со уредите за далечинско управување
(ДУ) и функцијата на овие уреди -3 недели
- запознавање со разводни постројки од низок и
висок напон и со напојни уреди на сигнално-сигурносни (СС) и телекомуникациони (ТК) постројки -2
недели
- запознавање со електровлечни возила и работи на
машиновозач на влечни возила -3 недели
- запознавање со организацијата на сообраќајот на
возовите на електрифицирани пруги -1 недела
- запознавање со работите за изработка на возен ред
-1 недела
- работење под надзор на работи на електротехничар за енергетски постројки најмалку 3 месеци
4) Дипломиран електротехнички инженер за
телекомуникации
- запознавање со прописите за лична безбедност,
безбедност и здравје при работа и организацијата на
работата на работната единица, во која единица се
спроведува стручната обуката -1 недела
- запознавање со работите на елктротехничар за
телекомуникации и тоа за:
- ТЕЛЕФОНСКИ АПАРТИ -6 недели
- РЕГИСТРОФОНИ -7 недели
- СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС -10 недели
- запознавање со работите за изработка на возен ред
-1 недела
- запознавање со работите на отправник на возови
кои се однесуваат на функцијата на телекомуникации
-1 недела
- запознавање на работите во работна единица за
организација, распоред на служба, евиденција -2
недели
- работење под надзор на електротехничар за телекомуникации се врши во траење од најмалку 3 месеца
5) Дипломиран електротехнички инженер за
сигнално - сигурносни уреди
- запознавање со прописите за лична безбедност,
безбедност и здравје при работа и организацијата на
работата на работната единица, во која единица се
спроведува стручната обука -1 недела
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- запознавање со електрични сигнално-сигурносни
(СС) уреди со слободно шинирање на сите видови
зависности, клучевната зависност и целосната релејна
зависнот - 4 недели
- запознавање со електрични уреди со релејни
групи изведени во сите изведби -8 недели
- запознавање со напојни уреди на сигналносигурносни (СС) постројки, одржување, мерење и
испитување -2 недели
- запознавање со автоматски пружен блок (АПБ),
функцијата, напојувањето, испитувањето -4 недели
- запознавање со патни премини осигурени со
механички или елелткромеханички уреди изведени во
слободно шинирање -2 недели
- запознавање со патни премини со автоматски
уреди со телеконтрола или контролни пружни сигнали
-3 недели
- запознавање со авто-стоп уреди, пружни уреди
(одржување) запознавање со сигнално-сигурносни
(СС) уреди на телефон-сигнални постројки, начинот на
функционирањето, иситувањето и одржувањето - 3
недели
- запознавање со сигнално-сигурносни (СС)
постројки во ранжирните станици -1 недела
- запознавање со работите на отправник на возови
кои се однесуваат на функцијата на сигнално-сигурносните (СС) уреди -1 недела
- запознавање со работите за изработка на возен ред
-1 недела
- работење под надзор на работите на електротехничар за сигнално-сигурносни (СС) уреди најмалку
3 месеци
6) Дипломиран електротехнички инженер за
енергетски постројки
- запознавање со прописите за лична безбедност,
безбедност и здравје при работа и организацијата на
работата на работната единица, во која единица се
спроведува стручната обуката -1 недела
- запознавање со техничките карактеристики на
постројките уредите во рамките на работната организација - 2 недели
- запознавање со работите на одржувањето на км и
постројките за секционирање -8 недели
- запознавање со уредите на електричновлечна
потстаница (ЕВП) и функцијата на овие уреди - 3 недели
- запознавање со уредите за далечинско управување
(ДУ) и функцијата на овие уреди -2 недели
- запознавање со разводни постројки од низок и
висок напон и со напојни уреди на сигнално-сигурносни (СС) и телекомуникациони (ТК) постројки -4
недели
- запознавање со електровлечни возила и работи на
машиновозач на влечни возила - 4 недели
- запознавање со организацијата на сообраќајот на
возовите на електрифицирани пруги -1 недела
- запознавање со работите за изработка на возен ред
-1 недела
- запознавање на работите во работна единица за
организација, распоред на служба, евиденција - 2
недели
- работење под надзор на работи на електротехничар за енергетски постројки најмалку 3 месеци.
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Прилог бр. 6
ПРОГРАМА
ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ КОИ УЧЕСТВУВААТ ВО ВРШЕЊЕТО НА
ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ
ДЕЛ I
СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ
КОИ НЕПОСРЕДНО УЧЕВСТВУВААТ ВО ВРШЕЊЕ
НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ
Програмата за проверка на стручното оспособување
на работниците кои непосредно учествуваат во
вршењето на железничкиот сообраќај ги опфаќа сите
материјали и прописи од каде што можат да го стекнат
своето знаење и повремено вонредно да се поучуваат
за измените и дополнувањата на тие материјали и прописи.
(1) Материјали и прописи кои се потребни за стекнување на знаење на работниците од сообраќајно
транспортната дејност за занимањето:
1) Сообраќаен работник се:
- Одредби кои произлегуваат од Законот за
железниците, Законот за безбедност во железничкиот
сообраќај, каде што е регулирана сообраќајната област
и Законот за превоз на опасни материи во патниот и
железничкиот сообраќај.
- Одредбите опфатени во Правилникот за сигнални
знаци и сигнални ознаки на железничките пруги и
возот, видот, значењето, формата, бојата и најмалата
далечина на видливоста на сигналните знаци и ознаки,
како и местата на нивно вградување, односно поставување и начин на нивна употреба: употреба и одржување на сигналните средства; основно познавање на
постојаните сигнали; видови на главни сигнали; сигнални знаци; дополнителни сигнали на главните сигнали и претсигнали; покажувачи за колосек; гранични
колосечни сигнали; маневарски сигнали, сигнали на
вагонски ваги; сигнали за електрична влеча; свртнички
сигнали; сигналите на возовите, на меневарките, на
потискувалките, на одделни вагони, пружни возила;
сигнални знаци на возниот, станичниот персонал, маневарскиот персонал, пружниот персонал; сигналните
ознаки: неважење на сигнали, меѓник, граница на отсек, место на запирање, преносни пружни опоменици,
ознаки на предмети кои навлегуваат во слободниот
профил, граница на изолиран преклоп, почеток и крај
на пруга со автоматски пружен блок (АПБ) и телекоманда на сообраќај (ТК).
- Одредбите опфатени во Сообраќајниот правилник
кои содржат: службени и работни места; употребливост на персоналот; распоред, прием и предавање на
служба; службени знаци и однесување на железничките работници; пружни станични и сообраќајни постројки; видови на возила и нивните означувања; маневрирање; составување на возови; состав на воз кој се
потиснува; видови на кочници на возилата и распоред
на кочниците во возот; кочење при маневрирање; поместување на вагони со нерамномерен товар; видови,
поделба и означување на возовите; брзина преку свртници и свртничко подрачје; сообраќај на возови и маневарски состав до извесно место на отворена пруга;
заквачување и отквачување на возила, оставање на вагони на отворена пруга, обезбедување возила од самораздвижување и средства за обезбедување, општи пои-
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ми за возниот ред; начин на известување на маневарскиот персонал за сообраќајот на возовите; маневрирање на колосеците на електрифицираните пруги; основни поими за пружни возила, затвор на пруга и вонредни настани; вонредно запирање на воз на отворена пруга, заштитување на воз, продолжување на возење во делови, повлекување на возови, запирање на одбегнати
возила, деловен ред на станица и технолошки процес
на работа на станица.
- одредби од Упаството за употреба на вагони и товарен прибор кое содржи дел за серии и потсерии на
вагони и знаци на сопственост, олистување на вагоните, вагонски листици, технички вагонски листици,
транспортно – манипулативни листици и листици за
обележување на пратките на опасни материјали.
- одредби од Правилникот за взаемна употреба на
патнички и товарни вагони во меѓународниот сообраќај кој содржи дел за видови на возни средства и составните конструктивни елементи на патничките и товарните вагони.
- одредби од Правилникот за нормативи и стандарди за проектирање и градење на сигнално-сигурносни
и телекомуникациски уреди и Правилникот за начинот
на одржување, начинот на водење на евиденција и користење на податоците од евиденцијата на сигналносигурносни, телекомуникациони уреди, објекти и постројки кои содржат основни елементи на сигнално- –
сигурносни уреди; свртнички поставни направи, свртнички брави, лизгалки; основни елементи на телефонските апарати и врски на радио уредите и разгласните
уреди и нивното користење во ранжирните и поголемите станици.
- Одредби кои се опфатени со Правилникот за условите и начинот за безбедно одвивање на железничкиот
сообраќај во врска со железничките возила и железничките пруги.
- Одредби од Правилникот за внатрешен ред во железничкиот сообраќај
- Одредби опфатени во Законот за безбедност и
здравје при работа.
2) Сообраќајно транспортен работник се:
- Одредби кои произлегуваат од Законот за
железниците, Законот за безбедност во железничкиот
сообраќај, каде што е регулирана сообраќајната област,
Закон за договори за превоз и Законот за превоз на
опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај;
- Сигнални прописи кои важат за занимањето
сообраќаен работник наведени во став (1), точка 1,
алинеа 2 од оваа програма;
- Сообраќајни прописи кои важат за занимањето
сообраќаен работник наведени во став (1), точка 1, алинеа 3 од оваа програма и објавување на сообраќајот на
возовие на службените места на пругата, на пружниот,
станичниот и возниот персонал; поделба на пругата на
просторни отсеци; придружни исправи на возовите; основни поими за писмените налози; број и распоред на
возопридружниот персонал кај возот, право на патување на влечните возила, брзина на возење преку свртничко и станично подрачје; регулирање на движењето
на возовите; основни поими за дозволување, вкрстување, престигнување, авизи и одјави; примање на возовите во станицата и отпремање на возовите; отпремање
на едноподруго возовите кога договарањето е невозможно; видови на состанување на возови и основи за
вкрстување на возовите; должности на возниот персонал кај возот; на електрифицираните пруги, на пругите
опремени со АПБ или со телекоманда; состав на возо-
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вите и маневарските состави до извесно место на отворена пруга, повлекување на возот од отворена пруга во
позадната станица; сообраќај на возовите на пругите на
кои во службените места се прекинува службата, прекин и почеток на службата во службените места со
ограничено работно време; барање и пружање помош
на воз на пруга; движење на пружните возила и пропусница; затворање на пруга-– колосек; вонредни настани; задржување на возот пред просторниот сигнал;
запирање на возењето на возот од отворена пруга; сообраќај на помошни службени возови; постапка кога возот кој барал помош може да го продолжи возењето
пред да стигнала помошната локомотива; употреба на
снежни гртала; постапка кога возилата ќе одбегнат: општи одредби за возење на пружни возила; движење на
пружни возила на пруга; основни елементи на телефонските пружни врски и нивното користење и сообраќајни евиденции;
- Упаство за ракување со електрорелејните сигнално-сигурносни уреди во станиците кое содржи дел за
ракување со локални поставувачи; ракување на самото
место со свртници осигурани со електрорелејно осигурување;
- Упаство за маневрирање кое содржи општи правила за маневрирање, вршење на маневарски работи,заквачување, маневарски патишта на возењето, договарање при маневрирање, видови движења, маневрирање на главни колосеци и отворена пруга и посебни
мерки на безбедност при маневрирањето;
- Упаство за кочење кое содржи кочници и кочење
на возови; видови и системи на кочници; менувачки
уреди на воздушните кочници, кочни славини, спојници и откочник; проверка на исправноста на кочниците,
основни поими за потребната и стварната кочна маса;
кочна маса; распоред на кочниците во возот
- Важечки возен ред;
- прописи од Упаството за употреба на вагони и товарен прибор и прописи од Правилникот за взаемна
употреба на патнички и товарни вагони во меѓународниот сообраќај кои содржат дел за видови на возни
средства и составните конструктивни елементи на патничките и товарните вагони кои содржат познавање на
видови на вагони; обележување на вагоните со знаците
на сопственост, сериите, потсериите, останатите ознаки и натписи; подвижни вагониски делови; преглед на
вагони; опрема на вагони ; пробни возења; должности
на персоналот во поглед на постапката со вагоните;
познавање на вагоните ; општи прописи за товарење на
вагоните; олистување на вагоните; вагониски листици,
технички- вагониски листици, транспортно-манипулативни листици и листици за обележување на пратките
на опасни материјали; основно познавање на прописите за взаемна употреба на товарните вагони во меѓународниот сообраќај; обележување , олистување , враќање на вагоните и приборот; видови контејнери и нивно
обележување; палети и бокс палети.
- прописи од Правилникот за нормативи и стандарди за проектирање и градење на сигнално-сигурносни
и телекомуникациски уреди и Правилникот за начинот
на одржување, начинот на водење на евиденција и користење на податоците од евиденцијата на сигналносигурносни, телекомуникациони уреди, објекти и постројки кои содржат основни технички карактеристики
на свртница; видови возни средства и основни конструктивни елементи на патничките и товарните вагони таблица; основни елементи на сигнално-сигурносни
уреди, свртнички поставни справи, свртнички брави,
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слизгалки, механички сигнали, електромеханички
блок-уреди, релејни уреди и локални поставувачи; основни елементи на телефони и на телефонски уреди,
радио-уреди и разгласни уреди и нивно користење во
ранжирните и поголемите станици.
- Одредби кои се опфатени со Правилникот за условите и начинот за безбедно одвивање на железничкиот
сообраќај во врска со железничките возила и железничките пруги.
- Одредби од Правилникот за внатрешен ред во железничкиот сообраќај
- Одредби опфатени во Законот за безбедност и
здравје при работа.
3) Техничар за сообраќајно транспортнa дејност се:
- Одредби од Законот за железниците, Законот за
безбедност во железничкиот сообраќај, каде што е
регулирана сообраќајната област, Закон за договори за
превоз и Законот за превоз на опасни материи во делот
за превоз на опасни материи по железница;
- Одредби од сите подзаконски акти кои
произлегуваат од Законите наведени во алинеа 1 од
оваа точка;
- Одредби од Правилникот за внатрешен ред во
железничкиот сообраќај
- Одредби опфатени во Законот за безбедност и
здравје при работа.
(2) Материјали и прописи кои се потребни за стекнување на знаење на работниците од дејноста за влеча
и влечни средства и тоа за:
1) Помошник машиновозач на влечни возила се:
- Одредби кои произлегуваат од Законот за
железниците, Законот за безбедност во железничкиот
сообраќај, каде што е регулирана сообраќајната област
и Законот за превоз на опасни материи во патниот и
железничкиот сообраќај;
- Сите одредби кои произлегуваат од Правилникот
за сигнални знаци и сигнални ознаки на железничките
пруги и возот, видот, значењето, формата, бојата и најмалата далечина на видливоста на сигналните знаци и
ознаки, како и местата на нивно вградување, односно
поставување и начин на нивна употреба.
- Одредбите опфатени во Сообраќајниот правилник
кои содржат познавање на службени и работни места;
познавање на пружни, станични сообраќајни постројки; маневрирање, заквачување и отквачување на возила; употреба на локомотиви; право на патување на локомотива, опрема на локомотива; кочење на возови и
проба на кочници; обезбедување на влечни возила и
возови од самораздвижување; видови возови и нивно
означување; составување возови и писмени налози; објавување на сообраќајот на возовите; придружни исправи на возот; отпремање на возови; должности во
појдовна станица, за време на патувањето, задржување
во службени места и по завршување на патувањето;
исклучително запирање на воз на отворена пруга и
мерки за осигурување; исклучително запирање или поминување на службено место; сообраќај на возови на
пруги со ограничено работно време, на електрифицирани пруги, на пруги опремени со автоматски пружен
блок (АПБ) или телекоманда; возење на помошни локомотиви и возови; затвор на пруга и колосек; вонредни настани.
- Одредби опфатени во Упаството за кочење на возови кое содржи одредување на тежината, должината,
составот и кочењето на возот; општо и основно познавање на организирањето на сообраќајната служба; ра-
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ботење на елктрифицирани пруги, на пругите опремени со автоматски пружен блок (АПБ) или телекоманда;
системи на кочници на возилата и кочење на возовите
и возилата;
- Одредби опфатени во Правилникот за одржување
на железнички возила кој содржи oпшти поими за сите
влечни возила; поделба на влечните возила според
видот и намената; означување на влечние возила; познавање на главните составни склопови и делови на сите видови влечни возила; дизел и електро мотор, преносник на сила, основа, тркачка машина; основни поими за работата на дизел и електро моторот; двотактни и
четворотактни дизел-мотори; опис и принцип на работа на дизел-моторот, вбризгување на гориво; опис на
составните делови на дизел-моторот; опис и задача на
уредите за подмачкување и ладење на дизел-моторот и
набавка на гориво; преносници на сила, видови на преносници и задача; команден уред на дизел-влечните возила и опис, на управувачницата; опис и задача на составните делови на основата на тркачката машина; детален опис на парниот генератор за греење; составни
делови; начин на работа и ракување; познавање на шема на парен генератор; уред за кочење-кочници; задача
на кочниците, опис и поделба; опис и начин на дејствување на рачната кочница и на кочницата за случај на
опасност; опис и принцип на работа на воздушна кочница; опис и задача на уредот за будност-будникот;
опис и начин на дејстување на шинска кочница, основни
елементи и принцип на работа на автостоп-уредите; начин на поставување на радио-дисепчерскиот систем и
дигиталните информации на дизел-влечното возило;
уреди на електровлечните возила кои електричната
енергија ја претвораат во механичка; уред за одземање
на струја од контактната мрежа (пантограф); стабилни
електрични постројки за снабдување со електрична
енергија;основни поими за производство и пренос на
електрична енергија; помошни машини и уреди на електровлечни возила; командни уреди на електровлечните
возила и опис на управувачницата; мазиво кај влечните
локомотиви и песок за зголемување на триењето (видови сместување, особини и подготовка на употреба).
- Одредби опфатени во Правилникот за влеча кој
содржи техничко опслужување и нега на сите видови
влечни возила кои содржат: подготовка на сите влечни
возила за пат; работата со генераторот на пара и греење
на патничките вагони; постапки при враќање од пат;
осигурување на влечните возила во зимски услови.
- Одредби опфатени во Упаството за работа на персоналот на влечното возило кое ги содржи сите нормативни акти кои се однесуваат на работата на персоналот на влечните возила, греењето на возовите, осигурувањето на сообраќајот во текот на зимата, одржувањето на железничките возила,
- Одредби опфатени во Упаството за сигнали на
електрична влеча, Упаство за работа на електрифицирани пруги, Правилникот за нормативи и стандарди за
проектирање и градење на стабилни постројки за електрична влеча со монофазен систем 25 KV, 50 Hz, Правилникот за начинот на одржување, начинот на водење
на евиденција и користење на податоците од евиденцијата на стабилни постројки за електрична влеча со монофазен систем 25 KV, 50 Hz, Правилникот за нормативи и стандарди за проектирање и градење на сигнално-сигурносни и телекомуникациски уреди и Правилникот за начинот на одржување, начинот на водење на
евиденција и користење на податоците од евиденцијата
на сигнално-сигурносни, телекомуникациони уреди,
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објекти и постројки кои содржат oсновни елементи од
сигнално-сигурносни (СС) уреди; свртнички поставни
направи; свртнички брави; лизгалки; oсновни елементи
од телефонски апарати и врски на радиоуреди и разгласни уреди и нивно користење.
- Одредби од Правилникот за внатрешен ред во железничкиот сообраќај
- Одредби кои се опфатени во Упаството за
брзиномерни уреди;
- Одредби кои се опфатени во Упаството за
прегледувачи на вагони;
- Одредби кои се опфатени со Правилникот за
условите и начинот за безбедно одвивање на железничкиот сообраќај во врска со железничките возила и
железничките пруги.
- Одредби од Правилникот за внатрешен ред во железничкиот сообраќај
- Одредби опфатени во Законот за безбедност и
здравје при работа.
2) машиновозач на влечни возила се:
- Одредби од Законот за железниците, Законот за
безбедност во железничкиот сообраќај, каде што е
регулирана сообраќајната област и Законот за превоз
на опасни материи во патниот и железничкиот
сообраќај;
- Прописи кои се опфатени во став (2), точка 1, алинеа 2 од оваа програма;
- Прописи кои се опфатени во став (2), точка 1, алинеа 3 од оваа програма и детални прописи за маневрирање; потискување на возови со заквачена и незаквачена локомотива до извесна точка на отворена пруга;
сообраќај на возови и маневарски состави до извесна
точка на отворена пруга; фаќање на одбегнати возила
со локомотива; станични колосечни и ранжирни капацитети; средства за разбирање при маневрирање; обележување на вагони.
- Прописи кои се опфатени во став (2), точка 1, алинеја 4 од оваа програма;
- Прописи кои се опфатени во став (2), точка 1, алинеја 5 од оваа програма;
- Прописи кои се опфатени во став (2), точка 1, алинеја 6 од оваа програма;
- Прописи кои се опфатени во став (2), точка 1, алинеја 7 од оваа програма;
- Прописи кои се опфатени во став (2), точка 1, алинеја 5 од оваа програма;
- Одредби кои се опфатени во Упаството за
брзиномерни уреди;
- Одредби кои се опфатени во Упаството за
прегледувачи на вагони;
- Одредби од Правилникот за внатрешен ред во
железничкиот сообраќај
- Одредби опфатени во Законот за безбедност и
здравје при работа.
- Одредби кои се опфатени со Правилникот за условите и начинот за безбедно одвивање на железничкиот
сообраќај во врска со железничките возила и железничките пруги.
3) машиновозач за маневра на влечни возила се:
- Одредби од Законот за железниците, Законот за
безбедност во железничкиот сообраќај, каде што е
регулирана сообраќајната област и Законот за превоз
на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај;
- Прописи кои се опфатени во став (2), точка 1, алинеа 2 од оваа програма;
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- Одредби опфатени во сообраќајниот правилник
кои содржат познавање на службени и работни места;
познавање на пружни, станични сообраќајни постројки; маневрирање, заквачување и отквачување на возила; употреба на локомотиви, опрема на локомотива;
кочење на возови и проба на кочници; обезбедување на
влечни возила и возови од самораздвижување; видови
возови и нивно означување; составување возови и писмени налози, сообраќај на возови на електрифицирани
пруги, возење на помошни локомотиви и возови; затвор на пруга и колосек; вонредни настани, детални
прописи за маневрирање; потискување на возови со
заквачена и незаквачена локомотива до извесна точка
на отворена пруга; сообраќај на возови и маневарски
состави до извесна точка на отворена пруга; фаќање на
одбегнати возила со локомотива; станични колосечни и
ранжирни капацитети; средства за разбирање при
маневрирање; обележување на вагони.
- Прописи кои се опфатени во став (2), точка 1, алинеа 4 од оваа програма;
- Прописи кои се опфатени во став (2), точка 1, алинеа 5 од оваа програма;
- Прописи кои се опфатени во став (2), точка 1, алинеа 6 од оваа програма;
- Прописи кои се опфатени во став (2), точка 1, алинеа 7 од оваа програма;
- Прописи кои се опфатени во став (2), точка 1, алинеа 5 од оваа програма;
- Одредби кои се опфатени во Упаството за
брзиномерни уреди;
- Одредби кои се опфатени во Упаството за
прегледувачи на вагони;
- Одредби од Правилникот за внатрешен ред во
железничкиот сообраќај
- Одредби опфатени во Законот за безбедност и
здравје при работа.
- Одредби кои се опфатени со Правилникот за условите и начинот за безбедно одвивање на железничкиот
сообраќај во врска со железничките возила и железничките пруги.
4) Техничар за влеча - машиновозач за влечни возила се:
- Одредби од Законот за железниците, Законот за
безбедност во железничкиот сообраќај, каде што е
регулирана сообраќајната област и Законот за превоз
на опасни материи во патниот и железничкиот
сообраќај;
- Прописи од сите подзаконски акти кои
произлегуваат од Законите наведени во алинеа 1 од
оваа точка;
- Одредби од Правилникот за внатрешен ред во железничкиот сообраќај
- Одредби опфатени во Законот за безбедност и
здравје при работа.
5) Техничар за техничко вагонскаслужба - прегледувач на вагони се:
- Одредби од Законот за железниците, Законот за
безбедност во железничкиот сообраќај, каде што е
регулирана сообраќајната област и Законот за превоз на
опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај;
- Прописи кои се опфатени во став (2), точка 1, алинеа 2 од оваа програма;
- Одредби опфатени во сообраќајниот правилник
кои содржат познавање на службени и работни места;
познавање на пружни, станични сообраќајни постројки; маневрирање, заквачување и отквачување на возила; употреба на локомотиви, опрема на локомотива;
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кочење на возови и проба на кочници; обезбедување на
влечни возила и возови од самораздвижување; видови
возови и нивно означување; составување возови,
сообраќај на возови на електрифицирани пруги, возење
на помошни локомотиви и возови; вонредни настани,
детални прописи за маневрирање; потискување на
возови со заквачена и незаквачена локомотива до извесна точка на отворена пруга; сообраќај на возови и
маневарски состави до извесна точка на отворена пруга; фаќање на одбегнати возила со локомотива; средства за разбирање при маневрирање; обележување на вагони.и технички елементи за изработка на возен ред,
средства за комуникација.
- Одредби опфатени во Правилникот за одржување
на железнички возила, Упаството за употреба на вагони и товарен прибор, прописи од Правилникот за взаемна употреба на патнички и товарни вагони во меѓународниот сообраќај, одредби кои се опфатени со Правилникот за условите и начинот за безбедно одвивање
на железничкиот сообраќај во врска со железничките
возила и железничките пруги.кој содржат поделба на
железничките вагони според намената; поделба на
патничките вагони според составот на тркачкиот строј,
патничките класи, внатрешниот распоред и опрема,
конструкцијата на вагонскиот сандак, опремата и
дополнителните уреди за превоз на соодветна стока;
поделба на вагони за специјални цели; главни составни
делови на железничките вагони; долната вртлива основа со тркалачки уреди; составни елементи на долната основа; обем и главни димензии на долната основа; тркалачки уреди–опис на составните деливи на
тркалачките уреди; вртлива подношка; опис на една од
воведените конструкции на вртлива подношка кај
патничките вагони и една конструкција кај товарните
вагони; осни склопови; составни делови на осните склопови; мерки и облик на обрачот и причина за неговата конична површината на тркалање; осни лежишта,
нивна задача и видови; оставни делови на лизгачките
лежишта , опис на уредите за подмачкување на ракавците; составни делови на тркалачките лежишта; поставување на тркалачкото лежиште на ракавецот; предности на тркалачките лежишта во однос на лизгачките и
причината за преминот кај овие вагони на тркалачки
лежишта; носечки федери и закачалки, задача и видови; влечен и одбивен уред; задача и составни делови;
опис на сите типови на влечен и одбивен уред на вагоните; вагонски сандак на патнички вагони; опис на елементите на вагонскиот сандак ; облици на вагонскиот
сандак; опис на вагонскиот сандак во однос на употребата на материјалот заради олеснување на сандакот и
зголемување на отпорноста против несреќи и сл; главни технички и експоатацискии карактеристики на вагоните; вагонскски сандак на товарни вагони; опис на
конструкцијата на сандакот и уредите на товарните вагони (затворени, отворени, плато- вагони со ниска
страница, вагони цистерни, вагони со покрив кој се
отвора, двокатни товарни вагони за превоз на автомобили, вагони ладилници, вагони за специјални товари и
превози со автоматски истовар, вагонска пружна дигалка); главни и експлотациони карактеристики на товарните вагони; уреди на патничките вагони; уреди за
греење на патничките вагони, видови, примена и опис
на конструкцијата на уредите, со шема за греење со пара, топла вода, електрична енергија и топол воздух;
клима-уред; уред за осветлување на патничките вагони,
видови, примена и опис на конструкцијата на уредот,
со шема за осветлување со електрична енергија; уред
за проветрување на вагоните.
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- Одредби опфатени во Упаството за кочење кое
содржи познавање на уреди за кочење-кочници кои содржат: задача и поделба на уредите за кочење, опис и
работа на рачна кочница; принцип на работа на кочница со збиен и разреден воздух, опис на уредите на кочниците на вагоните и улогата на секој поединечен дел;
опис и начин на дејстување на уредите за кочење во
случај на опасност; поим на триење, техника на кочење, коченост, кочна тежина, превртна тежина, стабилни кочења , приспособување на кочната сила на оптоварувањето.
- Одредби опфатени во Правилникот за техничко
вагонска служба, прописи опфатени во Упаството за
прегледувачи на вагони, прописи опфатени во Упаството за обезбедување на сообраќај во текот на зимата,
прописи од Правилникот за нормативи и стандарди за
проектирање и градење на стабилни постројки за електрична влеча со монофазен систем 25 KV, 50 Hz и
прописи од Правилникот за начинот на одржување, начинот на водење на евиденција и користење на податоците од евиденцијата на стабилни постројки за електрична влеча со монофазен систем 25 KV, 50 Hz кои
содржат работа на персоналот на техничко вагонска
служба, греењето на возовите, осигурувањето на сообраќајот во текот на зимата, одржувањето на железничките вагони, работа на електрифицирани пруги со монофазен систем 25 KV, 50 Hz; oсновни елементи од
сигнално-сигурносни (СС) уреди; прописи за товарање,
дезинфекција, дезинсекција,дератизација на вагони.
- Одредби од Правилникот за внатрешен ред во железничкиот сообраќај
- Одредби опфатени во Законот за безбедност и
здравје при работа.
(3) Материјали и прописи кои се потребни за стекнување на знаење на работниците од дејноста за градење и одржување на пруги и тоа за:
1) Чувар (на пруга, на мост, на тунел, на косина, на
патен премин, на бавно возење и на свртница) се:
- Одредби од Законот за железниците, Законот за
безбедност во железничкиот сообраќај, каде што е
регулирана градежната област на пругите и пружните
постројки;
- Прописи кои се опфатени во став (1), точка 1, алинеа 2 од оваа програма;
- Прописи кои се опфатени во став (1), точка 1,
алинеа 3 од оваа програма и сообраќај на возови пред
време, регулирање на сообраќај на возови (авизанајавување), обезбедување на железничкиот сообраќај
од страна на чуварот, извод од ред на возење и објавување на промени во сообраќајот на пружниот персонал;
- Одредби опфатени во Правилникот за нормативи
и стандарди за проектирање и градење на долниот
строј на пругите, Правилникот за начинот на
одржување, начинот на водење на евиденција и
користење на податоците од евиденцијата на долниот
строј на пругите, Правилникот за нормативи и стандарди за проектирање и градење на горниот строј на
пругите, Правилникот за начинот на одржување, начинот на водење на евиденција и користење на податоците од евиденцијата на горниот строј на пругите, Правилникот за начинот на одржување, начинот на водење
на евиденција и користење на податоците од евиденцијата на стабилните постројки за електрична влеча со
монофазен систем 25 kV, 50 Hz и Правилникот за внатрешен ред во железничкиот сообраќај кои содржат
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познавање на основните должности на работите во
рамките на занимањето чувар; работи кои ги извршува
чуварот, при стапувањето на должност; познавање и
употреба на сигналните средства, алати, материјали и
службената облека; забрана на напуштање на делot на
пругата кој му е доверен за чување и замена;постапка
за време на бура, силен дожд, пороен дожд, поплава,
одрон на земја или карпи, земјотрес и сл; постапка за
време на паѓање на снег и виулица; односот на чуварот
спрема соседните сопственици на земјиште; пожарен
реон и спречување на пожар; пристап на пругата , посебни мерки за безбедност во железничкиот сообраќај
и редот на железницата; предмети најдени на пруга;
надзор над премините во рамнината на колосеците и
ракување со браниците; чување на телекомуникациски,
електричните и останатите водови; однос на чуварот на
пругата спрема лицата кои се наоѓаат или одат по пругата а не се железнички работници; општо познавање и
опис на елементите на долниот строј; значење на одводнувањето на земјаниот труп; планум на пруга и негово значење; одржување на планумот, банкините и одводните заштитни ровови; уредување и одржување на
патните премини ; општи поими за слободниот и товарниот профил и главни мерки; видови мостови и
пропусти спрема материјалот од кој се изработени; називи на одделни елементи (столбови, квадери, лежишни греди, крила, кегли, главен распон, отвор, носачи,
коловозни носачи); должност на чуварот при преглед
на мостовите; основно за потпорните и обложените ѕидови и должности на чуварот при обиколувањето , основно за тунелите и должности на чуварот при обиколувањето, преглед на падини, пронаоѓање на лабилен
камен, негово осигурување или отстрнување; опис на
постојаните ознаки на пругата, нивната цел; општо за
снегобраните (постојани, подвижни), палисадни карпи
и нивната улога, општо за снегозаштитните појаси и
должности на чуварот во врска со ова; елементи на
горниот строј (завеса, колосечен прибор, шини); споеви (состави во колосекот); улога и значење на шините,
праговите и ситниот колосечен прибор; основно за уредувањето на колосеците во правец и кривина (наклон
на шините , ширина на колосек во правец и во кривина,
надвишување на надворешната шина во кривините,
преодни рампи, преломи на нивелета, дилатации, ширина на жлеб за премин на тркалата); осигурување на
напрснати шини во колосекот (привремено и постојано); основни поими за одржување и контрола на состојбата на колосеците и свртниците заварени во долги
тракови; основно познавање на изолационите состави,
пружниот дел на автостоп уредот, автоматски уреди за
подмачкување, нивните функции и начин на одржување; контрола на каблите за заземјување и на спојните
врски на електрифицираните пруги; познавање и начин
на употреба на шински термометри, посебно должности на чуварот при обиколка на пругата (постапка при
уочено бочно или вертикално поместување на колосекот, затворање на дилатационите направи и прекршување на шините); односно за дилатационите направи и
свртници и улогата на одделни елементи (јазичиња, корен, шини воѓици, крилни шини итн.); основно за одржување на колосекот (дигање, подбивање на насоката
на нивелетата); одржување на праговите во колосекот
и надвор од колосекот (потковување, измена на чеповите на затегнувањето и премачкување); познавање на
пружните материјали алати, опрема и машини за пружни работи; детално познавање на примената на сите
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алати со кои ракуваат пружните работници, колосечен
размерник за мерење на проширувањата и надвишувањата; распоредни прагови, равналка и подравналка, челична лента за мерење на должина, мерачи на дилатација; општо познавање на опремата и машините; работни алати за сечење , точење, свиткување и исправање
на шините; пружни триколки, пружна количка, помали
моторни дрезини и други превозни средства за обиколување на пругата и за префрлување на алатот, материјалот и работниците на пругата; разни типови на машини за полагање и уредување на колосекот.
- Одредби опфатени во Правилникот за поблиските
технички критериуми за спроведување на заштитни
мерки на контактна мрежа на електрифицирани пруги
со монофазен систем 25 kV, 50 Hz, како и на сите
постројки и уреди што се наоѓаат во непосредна близина на контактната мрежа кои содржат запознавање со
основните делови на контактната мрежа, повратниот
вод и заземјување, како при обиколката да можат да се
воочат неправилностите на нив; запознавање со опасностите од присуство на напон во повратниот вод и
проводниците на заземјувањето; запознавање со постапките на пријавување на воочените неправилности
на контактната мрежа во токот на обиколката.
- Одредби од Правилникот за внатрешен ред во железничкиот сообраќај.
- Одредби кои се опфатени со Правилникот за условите и начинот за безбедно одвивање на железничкиот
сообраќај во врска со железничките возила и железничките пруги.
- Одредби опфатени во Законот за безбедност и
здравје при работа.
2) Возач на моторни пружни возила се:
- Сите прописи кои се опфатени во став (2), точка 2
во оваа програма, освен алинеа 5 и одредби за одржување на пружни возила, oпшти поими за сите пружни
возила; поделба на пружни возила според видот и
намената; означување на пружни возила; познавање на
главните составни склопови и делови на сите видови
пружни возила; дизел мотор, преносник на сила,
основа, тркачка машина; основни поими за работата на
дизел моторот; преносници на сила, видови на преносници и задача; команден уред на пружните возила и
опис на управувачницата; опис и задача на составните
делови на основата на тркачката машина; уред за кочење-кочници; задача на кочниците, опис и поделба;
опис и начин на дејствување на рачната кочница и на
кочницата за случај на опасност; опис и принцип на работа на воздушна кочница; опис и задача на уредот за
будност-будникот; основни елементи и принцип на работа на автостоп-уредите; начин на поставување на радио-дисепчерскиот систем и дигиталните информации
на пружното возило;
- Одредби од Правилникот за внатрешен ред во железничкиот сообраќај.
- Одредби кои се опфатени со Правилникот за условите и начинот за безбедно одвивање на железничкиот
сообраќај во врска со железничките возила и железничките пруги.
- Одредби опфатени во Законот за безбедност и
здравје при работа.
3) Ракувач на машини за пружни работи се:
- Одредби од Законот за железниците, Законот за
безбедност во железничкиот сообраќај, каде што е
регулирана градежната област на пругите и пружните
постројки;
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- Прописи опфатени во став (2), точка 1, алинеа 2 и
алинеа 3 во оваа програма
- Прописи опфатени во став (3), точка 1, алинеа 4 во
оваа програма и основно познавање на армирано бетонски, дрвените прагови (обични, мостовски, свртнички) и на армирано-бетонските завеси, шини и
колосечни прибор; познавање и употреба на противпожарниот материјал и средства,манипулација со материјалот (товарење, превоз, истовар, слагање, заштита и
друго); требување на материјали, трошење и правдање;
eлементи на долниот строј, опис, цел и главни мерки
на елементите на долниот строј; основно познавање за
мостовите, пропустите, тунелите, за патните премини
во ниво (уредување и одржување), габарит, товарен,
профил и негабаритни места; eлементи на горниот
строј, типови на горниот строј; основно за составите во
колосекот, улога и значење на шините, праговите,
надворешниот и прицврсниот прибор и застор во
колосекот; порамнување на колосеците во правец и
кривина, ширина на колосеците, наклон на шините во
правец и кривина, надвишување на надворешната шина, преодни рампи, преломи на нивелетата, дилатации,
ширина на жлебот за премин на тркалата, брзини на возилата во зависност од претходните елементи ; основни
поими за скратениците, дилатационите направи и изолираните состави; познавање на елементите кај свртниците и вкрстување (јазичиња, корен, срце, шини водилки, крилни шини итн.), познавање на елементите на
електрификацијата и сигнализацијата кои се во врска
со горниот строј, споеви на составите, кабли за заземјување; пружен дел, автостоп-уредите, шински контакти,
бројачи на оски и машините и алатите за пружни работи кои содржат: бензин, нафта и мазиво, нивните особини, транспорт, сместување и чување, општо познавање на алатот за пружни работи, начин на употреба,
транспорт и одржување; опис, намена, работа, работен
ефект и одржување на сите машини за пружни работи
на горниот строј, познавање, начин на работа и одржување на машините за обиколка на пругата и за транспорт на пружните материјали, пружниот персонал, моторни триколки, пружни колички, лесни и тешки моторни дрезини; пружни автомобили и полесни локомотиви; преглед на оските и тркалата на самоодните машини; кожници; познавање на работата на погонските
мотори кај машината; брзина на возење на самоодна
машина и нејзино дотерување; обележување на видот
на машините за пружни работи; уредување и опрема на
гаража, складови и стоваришта за сместување ; преглед
и помали поправки на машините за пружни работи.
- Прописи опфатени во став (3), точка 1, алинеа 5 во
оваа програма.
- Одредби кои се опфатени со Правилникот за
условите и начинот за безбедно одвивање на железничкиот сообраќај во врска со железничките возила и
железничките пруги.
- Одредби од Правилникот за внатрешен ред во железничкиот сообраќај
- Одредби опфатени во Законот за безбедност и
здравје при работа.
4) Водач на пружни работи се:
- Одредби од Законот за железниците, Законот за
безбедност во железничкиот сообраќај, каде што е
регулирана градежната област на пругите и пружните
постројки;
- Прописи кои се опфатени во став (2), точка 1, алинеа 2 од оваа програма;
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- Одредбите опфатени во Сообраќајниот правилник
кои содржат: службени и работни места; употребливост на персоналот; распоред, прием и предавање на
служба; службени знаци и однесување на железничките работници; пружни станични и сообраќајни
постројки; видови на возила и нивните означувања;
маневрирање; составување на возови; видови на кочници на возилата и распоред на кочниците во возот; кочење при маневрирање; поместување на вагони со нерамномерен товар; видови, поделба и означување на возовите; брзина преку свртници и свртничко подрачје; сообраќај на возови и маневарски состав до извесно место на отворена пруга; заквачување и отквачување на
возила, оставање на вагони на отворена пруга, обезбедување возила од самораздвижување и средства за
обезбедување, општи поими за возниот ред; начин на
известување на маневарскиот персонал за сообраќајот
на возовите; маневрирање на колосеците на електрифицираните пруги; основни поими за пружни возила, затвор на пруга и вонредни настани; вонредно запирање
на воз на отворена пруга, заштитување на воз, продолжување на возење во делови, повлекување на возови,
запирање на одбегнати возила, деловен ред на станица
и технолошки процес на работа на станица, сообраќај
на возови пред време, регулирање на сообраќај на возови (авиза-најавување), обезбедување на железничкиот
сообраќај од страна на чуварот, извод од ред на возење
и објавување на промени во сообраќајот на пружниот
персонал, телекомуникациски уреди, принцип на работа и нивното користење; пружни телекомуникациони
уреди, радио-диспечерски уреди, вземјување на телекомуникациски уреди , заштита на пружните телекомуникациски постројки од влијанието на струјата на влеча и затвор на пруга на колосек.
- Прописи опфатени во став (3), точка 3, алинеа 3 во
оваа програма
- Одредби опфатени во Упаството за алатот и
машините кои содржат: познавање и начин на употреба
на алатот, рачниот и механизираниот и машините за
транспорт и на работите со завесниот материја, пргавите, шините надворешниот и прицврсниот материјал и
за регулирање на колосеците; опрема за работите за
контрола на нивелетата и оските на колосекот за мерење температурата на шините, пружни вагонетки, моторизирани вагонетки и нивните брзини, бетонски мешалки и дробилки за завесни материјали, употреба,
сместување, чување, одржување и транспорт на алатот
и машините ; основно позн авање на тешките и полесните машини за чистење снег на отворена пруга и во
станиците, oзнаки и облежување на моторните работнички колички и време на периодични прегледи и поправки, познавање на називите и општите функции на
моторот, начин на подмачкување на моторот и неговото снабдување со гориво, со општи поими за мазивото
и горивото, чување и негување на моторот; поставување на моторот на работнички колички и негово пуштање во работа; правилен распоред на товарот на моторните работнички колички (материја, луѓе итн.), возење
по пруга со моторна работничка количка ; запирање од
полна брзина на моторни работнички; колички; отстранување од пруга на моторни работнички колички.
- Одредби опфатени во Правилникот за поблиските
технички критериуми за спроведување на заштитни
мерки на контактна мрежа на електрифицирани пруги
со монофазен систем 25 kV, 50 Hz, како и на сите
постројки и уреди што се наоѓаат во непосредна близи-
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на на контактната мрежа кои содржат запознавање со
основните делови на контактната мрежа, повратниот
вод и заземјување, како при обиколката да можат да се
воочат неправилностите на нив; запознавање со опасностите од присуство на напон во повратниот вод и
проводниците на заземјувањето; запознавање со постапките на пријавување на воочените неправилности
на контактната мрежа во токот на обиколката.
- Одредби кои се опфатени со Правилникот за условите и начинот за безбедно одвивање на железничкиот
сообраќај во врска со железничките возила и железничките пруги.
- Одредби од Правилникот за внатрешен ред во железничкиот сообраќај
- Одредби опфатени во Законот за безбедност и
здравје при работа.
5) Техничар за одржување на пруги се:
- Одредби од Законот за железниците, Законот за
безбедност во железничкиот сообраќај, каде што е
регулирана градежната област и Законот за превоз на
опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај;
- Одредби од сите подзаконски акти кои произлегуваат од Законите наведени во алинеа 1 од оваа точка, а
од сообраќајниот правилник: видови на службени
места, начин на означување на свртници, станични и
ложилнички колосеци, видови свртници и начин на
осигурување, пружни ознаки и браници, поделба на
пругите на просторни отсеци и поим на овие отсеци,
видови на состанувања на возовите, видови на писмени
налози; време и начин на објавување на промените во
сообраќајот на возовите на пружниот персонал; употреба на книшката на возниот ред и изработка на изводи
од возниот ред за пружниот персонал; видови и начин
на означување на возовите; ракување со браниците при
сообраќајот на возовите и пружните возила: брзина на
возење преку свртници; поим на сообраќајот на возовите предвреме, по правилен и неправилен колосек;
начин на заштитување на возот на отворена пруга;
должности на чуварот на пругата при сообраќајот на
возовите, поим на предвидено и непредвидено
затворање на колосек; барање одобрение и постапка на
пружниот персонал за време затворањето на пругата и
колосекот, сообраќај на работни (материјални) возови
до извесна точка на отворена пруга; барање на
одобрение и постапка на пружниот персонал за време
на возењето и работата, исклучител премин и запирање
на воз во службено место каде по возниот ред има,
односно нема задржување, право на возење на локомотива, товарни возови и службени коли, поим и видови
на пружни возила, употреба, ознаки, опрема и придружба на пружните возила, составување и склопување
на пружни возила на и од колосек, брзина и меѓусебно
закачување; пренесување на експлозив со пружни
возила, должности на водалчот на пружното возило
пред возењето, за време на возењето и по завршувањето на возењето, сместување и осигурување на работничките колички од одбегнување; патен лист и пропусница за сообраќај на пружните возила и начин на
употреба; додавање на приколки и товарни коли на
пружните возила, закачување на пружните возила за
возовите; заштитување на пружните возила; ракување
со главните сигнали за време на сообраќајот на пружните возила; истовремено движење на повеќе одвоени
пружни возила меѓу две службени места, оставање на
приколки на пружни возила на отворена пруга заради
товарење или истовар; воведување во сообраќај на мо-
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торно пружно возило како воз, поим и пријавување на
вонредни настани; постапка во случај на раскинување
на воз, одбегнување на возило и во случај на неспособност на пругата за сообраќај на возовите; постапка при
сообраќај на снежни гртала (ралици) во временско растојание пред возот, видови на железнички вагони, користење на вагоните за особени железнички цели.;
- Одредби кои се опфатени со Правилникот за
условите и начинот за безбедно одвивање на железничкиот сообраќај во врска со железничките возила и железничките пруги.
- Одредби од Правилникот за внатрешен ред во железничкиот сообраќај
- Одредби опфатени во Законот за безбедност и
здравје при работа.
(4) Материјали и прописи кои се потребни за стекнување на знаење на работниците од електротехничката дејност и тоа за:
1) Електромеханичар за телекомуникации се:
- Одредби од Законот за железниците, Законот за
безбедност во железничкиот сообраќај, каде што е
регулирана електротехничката област;
- Прописи кои се опфатени во став (2), точка 1, алинеа 2 од оваа програма;
- Одредбите опфатени во Сообраќајниот правилник
кои содржат: поим на сообраќајна служба, употребливост на персоналот, пружни, станични и сообраќајни
постројки, поделба и означување на возовите; објавување на сообраќајот на возовите на одредени службени работни места; отпремање на лица со товарни
возови; регулирање на движењето на возовите; поим на
дозволување одјава и авиза; опграничено работно време, отпремање на возовите-основно познавање, улога и
значење на уредите за телекомуникации во организацијата на движењето на возовите, вршењето на маневрата
и други работи; можност за сообраќај кога средствата
за договорање се во пречка, основни поими за сообраќајот на возовите на двоколосечни пруги, на електрифицирани пруги. на пругите со автоматски пружен
блок (АПБ) или со телекоманда, сите прописи за дв
ижењето на пружните возила, барање и пружање на
помош , во случај на пречки на возовите, пружните возила или на пругата, помошни и приклучни средства за
врска, вонредни настани и пријавување.
- Одредбите опфатени во Правилникот за нормативи и стандарди за проектирање и градење на сигнално - сигурносни и телекомуникациски уреди, Правилникот за начинот на одржување, начинот на водење
на евиденција и користење на податоците од евиденцијата на сигнално - сигурносни, телекомуникациони
уреди, објекти и постројки за телекомуникациска област.
- Одредби опфатени во Правилникот за поблиските
технички критериуми за спроведување на заштитни
мерки на контактна мрежа на електрифицирани пруги
со монофазен систем 25 kV, 50 Hz, како и на сите
постројки и уреди што се наоѓаат во непосредна
близина на контактната мрежа кои се однесуваат на
заштита.
- Одредби кои се опфатени со Правилникот за
условите и начинот за безбедно одвивање на
железничкиот сообраќај во врска со железничките
возила и железничките пруги.
- Одредби од Правилникот за внатрешен ред во железничкиот сообраќај
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- Одредби опфатени во Законот за безбедност и
здравје при работа.
2) Електромеханичар за сигнално - сигурносни уреди се:
- Одредби од Законот за железниците, Законот за
безбедност во железничкиот сообраќај, каде што е
регулирана електротехничката област;
- Прописи кои се опфатени во став (2), точка 1, алинеа 2 од оваа програма;
- Одредбите опфатени во Сообраќајниот правилник
кои содржат: поим на сообраќајна служба, употребливост на персоналот, пружни, станични и сообраќајни
постројки, поделба и означување на возовите; објавување на сообраќајот на возовите на одредени службени
работни места; отпремање на лица со товарни возови;
регулирање на движењето на возовите; поим на дозволување одјава и авиза; опграничено работно време, отпремање на возовите-основно познавање, улога и
значење на уредите за телекомуникации во организацијата на движењето на возовите, вршењето на маневрата
и други работи; можност за сообраќај кога средствата
за договорање се во пречка, основни поими за сообраќајот на возовите на двоколосечни пруги, на електрифицирани пруги. на пругите со автоматски пружен
блок (АПБ) или со телекоманда, сите прописи за дв
ижењето на пружните возила, барање и пружање на
помош , во случај на пречки на возовите, пружните возила или на пругата, помошни и приклучни средства за
врска, вонредни настани и пријавување.
- Одредбите опфатени во Правилникот за
нормативи и стандарди за проектирање и градење на
сигнално - сигурносни и телекомуникациски уреди,
Правилникот за начинот на одржување, начинот на водење на евиденција и користење на податоците од евиденцијата на сигнално - сигурносни, телекомуникациони уреди, објекти и постројки за сигнално - сигурносна
област.
- Одредби опфатени во Правилникот за поблиските
технички критериуми за спроведување на заштитни
мерки на контактна мрежа на електрифицирани пруги
со монофазен систем 25 kV, 50 Hz, како и на сите постројки и уреди што се наоѓаат во непосредна близина
на контактната мрежа кои се однесуваат на заштита.
- Одредби кои се опфатени со Правилникот за
условите и начинот за безбедно одвивање на железничкиот сообраќај во врска со железничките возила и
железничките пруги.
- Одредби од Правилникот за внатрешен ред во железничкиот сообраќај
- Одредби опфатени во Законот за безбедност и
здравје при работа.
3) Електромеханичар за енергетски постројки се:
- Одредби од Законот за железниците, Законот за
безбедност во железничкиот сообраќај, каде што е
регулирана електротехничката област;
- Прописи кои се опфатени во став (2), точка 1, алинеа 2 од оваа програма;
- Одредбите опфатени во Сообраќајниот правилник
кои содржат: поим на сообраќајна служба, употребливост на персоналот, пружни, станични и сообраќајни
постројки, поделба и означување на возовите; објавување на сообраќајот на возовите на одредени службени работни места; отпремање на лица со товарни возови; регулирање на движењето на возовите; поим на
дозволување одјава и авиза; опграничено работно време, отпремање на возовите-основно познавање, улога и
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значење на уредите за телекомуникации во организацијата на движењето на возовите, вршењето на маневрата
и други работи; можност за сообраќај кога средствата
за договорање се во пречка, основни поими за сообраќајот на возовите на двоколосечни пруги, на електрифицирани пруги. на пругите со автоматски пружен
блок (АПБ) или со телекоманда, сите прописи за дв
ижењето на пружните возила, барање и пружање на
помош, во случај на пречки на возовите, пружните возила или на пругата, помошни и приклучни средства за
врска, вонредни настани и пријавување.
- Одредбите опфатени во Правилникот за нормативи и стандарди за проектирање и градење на сигнално - сигурносни и телекомуникациски уреди, Правилникот за начинот на одржување, начинот на водење на
евиденција и користење на податоците од евиденцијата
на сигнално - сигурносни, телекомуникациони уреди,
објекти и постројки за енергетска област.
- Одредби опфатени во Правилникот за нормативи
и стандарди за проектирање и градење на стабилни
постројки за електрична влеча со монофазен систем 25
KV, 50 Hz, Правилникот за начинот на одржување, начинот на водење на евиденција и користење на податоците од евиденцијата на стабилни постројки за
електрична влеча со монофазен систем 25 KV, 50 Hz и
Правилникот за поблиските технички критериуми за
спроведување на заштитни мерки на контактна мрежа
на електрифицирани пруги со монофазен систем 25 kV,
50 Hz, како и на сите постројки и уреди што се наоѓаат
во непосредна близина на контактната мрежа.
- Одредби кои се опфатени со Правилникот за
условите и начинот за безбедно одвивање на железничкиот сообраќај во врска со железничките возила и
железничките пруги.
- Одредби од Правилникот за внатрешен ред во железничкиот сообраќај
- Одредби опфатени во Законот за безбедност и
здравје при работа.
4) Електротехничар за телекомуникации се состои
од:
- Сите прописи опфатени во став (4), точка 1 во
оваа програма
- Одредби опфатени во Упаството за напојување на
телекомуникациските (ТК) постројки кои содржат:
електрохемиски извори на струја, вредности на електромоторна сила и внатрешен отпор; работна паралелна
и мешана врска на галванските елементи; примена на
галванските елементи; оловни акумулатори-карактеристики, примена; батерија и нејзината примена, алкални акумулатори-опис, делови, карактеристики, примена, алкални акумулатори-опис, делови, карактеристики, примена; одржување на оловните и алкалните
акумулатори, генератори на еднонасочна струја, генератори на трофазна струја- видови, принцип на работа,
составни делови, примена и одржување.
- Одредби опфатени во Правилникот за поблиските
технички критериуми за спроведување на заштитни
мерки на контактна мрежа на електрифицирани пруги
со монофазен систем 25 kV, 50 Hz, како и на сите
постројки и уреди што се наоѓаат во непосредна
близина на контактната мрежа.
- Одредби кои се опфатени со Правилникот за
условите и начинот за безбедно одвивање на железничкиот сообраќај во врска со железничките возила и
железничките пруги.
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- Одредби од Правилникот за внатрешен ред во железничкиот сообраќај
- Одредби опфатени во Законот за безбедност и
здравје при работа.
5) Електротехничар за сигнално-сигурносни уреди
се:
- Сите прописи опфатени во став (4), точка 2 во
оваа програма
- Одредби опфатени во Упаството за станични и
пружни сигнално - сигурносни уреди кои содржат:
принцип на работа и составни делови на уредите за
осигурување на сообраќајот во станично и меѓустанично растојание; уред на меѓустанична зависност,
полуавтоматски и автоматски пружен блок; видови на
автоматски пружен блок, опрема; сигнализацијата,
пругата, контролата на зафатеноста на отсеците и напојувањето; уред за автоматско осигурување на патните
премини на отворена пруга, составни елементи, принцип на работа, монтажа и одржување; принцип на
работа на уредите за пренос на информации од пругата
на влечното возило, автостоп-уреди, кабинска сигнализација и континуални прописи на контрола, уреди за
далечинско управување со сообраќајот (телекоманда:
принцип на работа, централно поставница, терминали
во станиците, пренос на информации и додатни уреди,
покажувач на бројот на возот и возограф), телекомуникационите уреди; видови телекомуникациони уреди
применети во железничкиот сообраќај, нивна улога и
користење.
- Одредби опфатени во Правилникот за поблиските
технички критериуми за спроведување на заштитни
мерки на контактна мрежа на електрифицирани пруги
со монофазен систем 25 kV, 50 Hz, како и на сите постројки и уреди што се наоѓаат во непосредна близина
на контактната мрежа.
- Одредби кои се опфатени со Правилникот за
условите и начинот за безбедно одвивање на железничкиот сообраќај во врска со железничките возила и
железничките пруги.
- Одредби од Правилникот за внатрешен ред во железничкиот сообраќај
- Одредби опфатени во Законот за безбедност и
здравје при работа.
6) Електротехничар за енергетски постројки се:
- Сите прописи опфатени во став (4), точка 3 во
оваа програма
- Одредби опфатени во Упаството за ракување и
одржување на електровлечна потстаница (ЕВП) кои содржат: пренос на електрична енергија; загуби во електричната мрежа, видови на мрежи за пренос, принципиелна пресметка на тие мрежи, преднапони, заштита
на мрежите од дефекти; разводни постројки од висок и
низок напон; основни карактеристики на електричната
влеча; системи на електрична влеча кај на и во светот;
одредување на растојание, сила и потрошувачка на електровлечните потстаници; начин на приклучување на
електровлекчните потстаници на мрежата на електростопанството; технички и експлоатациони карактеристики на мрежата на електростопанството за напојување на електровлечните потстаници; напонски режим во
електроенергетскиот систем и системот на електричната влеча, регулација на напонот; технички и експлоатациски карактеристики на електровлечните потстаници;
шеми на главните струјни кругови на електровлечните
потстаници; струјни кругови на електровлечните потстаници; дејстување на апаратите во електровлечната
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потстаница и нивна погонска улога, управување со
расклопливите апарати; сигнализации и мерење во
електровлечните потстаници; погонски можности при
разни состојби на постројките; технички и експлоатациони карактеристики на постројките за секционирање; шеми на главните струјни кругови, дејстување и
погонска улога на апаратите во постројките за секционирање; одржување на елктровлечните потстаници
и постројки за секционирање-организација, срества,
опрема, рокови, постапки; дефекти во постројки; видови на дефекти, потреба од итна интервенција, отстанување на дефектите, постапки; мерки на безбедност за
работниците; поседнување на постројките.
- Одредби опфатени во Упаставото за ракување и
одржување на далечинското управување кои содржат:
принципи на работа на уредите за далечинско упраување; далечински сигнализации и далечински мерења;
командна плоча во центарот за далечинско управување
(сигнални и командни елементи и апарати на плочата,
инструменти за далечинско мерење итн); ракување со
уредите на командната плоча; пречки во работата на
уредите за далечинско управување и постапка во тој
случај; останати уреди во центарот за далечинско управување.
- Одредби опфатени во Упаставото за телекомуникации кои содржат:
познавање на телекомуникационите уреди, видови
на телекомуникациони уреди; применети во железничкиот сообраќај, нивната улога и користење; познавање
на сите видови сигнално-сигурносни (СС) уреди и нивната примена.
ДЕЛ II
СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ
КОИ ПОСРЕДНО УЧЕВСТВУВААТ ВО ВРШЕЊЕ
НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ
Програмата за проверка на стручното оспособување
на работниците кои посредно учествуваат во вршењето
на железничкиот сообраќај ги опфаќа сите материјали
и прописи од каде што можат да го стекнат своето знаење и повремено вонредно да се поучуваат за измените
и дополнувањата на тие материјали и прописи.
(1) Материјали и прописи кои се потребни за стекнување на знаење на работниците од сообраќајно
транспортната дејност за занимањето:
1) Сообраќаен инженер и дипломиран сообраќаен
инженер се:
- Одредби од Законот за железниците, Законот за
безбедност во железничкиот сообраќај, каде што е регулирана сообраќајната област, Закон за договори за
превоз и Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај;
- Одредби од сите подзаконски акти кои произлегуваат од Законите наведени во алинеа 1 од оваа точка;
- Одредби опфатени во Законот за безбедност и
здравје при работа.
- Одредби опфатени во Статутот на претпријатието
- Одредби опфатени во Упатството за утврдување
на капацитети и организација на сообраќајот кое содржи: организација на работа на ранжирна и распоредна
станица; организација на маневарската работа; технологија на обработката на возовите; анализа на постојната состојба и предлог за механизација и автоматиза-
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ција на основните станични постројки; взаемна зависност на работата на основните постројки и елементите
на станицата и приодните (приклучните) пруги; технологија на обработката на локалниот бруто; анализа,
планирање и раководење со работата на станицата; организација на движењето на вагоните и возвовите во јазелот; организација на работата на патничката и техничката патничка станица; технологија на процесот на
опслужувањето на патниците (благајна, патничка, багажна и др.); организација на приградското превезување на патниците : анализа на работата на станицата по
основните показатели; организација на превезувањето
на пружното бруто; технологија на работата и преработувачката моќ на извлекувачот на спушталката и станицата; организација на доставувањето на брутото на
товарно-истоварните места; анализи и предлагање мерки за намалување, задржувањето на вагоните во станицата; капацитетите на станицата и на другиге станични
постројки; станични интервали; тесни грла и мерките
за нивното отстранување; мерки за унапредување на
работата на станицата; организација на приемот, издавањето и преработката пратки; организација на работата на стоковните станици; капацитетите на стоковните
станици; поделба на маневарската работа; план на
формирањето на возовите: пропустна и преработувачка
моќ на пругата; маршрутизација на возот.
(2) Материјали и прописи кои се потребни за стекнување на знаење на работниците од дејноста за влеча
и влечни средства за занимањето:
1) Машински инженер за влеча и дипломиран машински инженер за влеча се:
- Одредби од Законот за железниците, Законот за
безбедност во железничкиот сообраќај, каде што е
регулирана сообраќајната област и областа за влеча и
влечни средства, Закон за договори за превоз и Законот
за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај;
- Одредби од сите подзаконски акти кои произлегуваат од Законите наведени во алинеа 1 од оваа точка;
- Одредби опфатени во Законот за безбедност и
здравје при работа.
- Одредби опфатени во Упатството за пресметка на
трошоците на влеча,
- Одредби опфатени во Упатството за експолатација на влечните возила на територијата на Македонските
железници и договорите со соседните железнички
управи,
- Прописи опфатени во став (1), точка 1, алинеи 4 и
5 во оваа програма
2) Машински инженер за техничко - вагонска
служба и дипломиран машински инженер за техничко вагонска служба се:
- Одредби од Законот за железниците, Законот за
безбедност во железничкиот сообраќај, каде што е
регулирана сообраќајната област и областа за влеча и
влечни средства, Закон за договори за превоз и Законот
за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај;
- Одредби од сите подзаконски акти кои произлегуваат од Законите наведени во алинеа 1 од оваа точка;
- Одредби опфатени во Законот за безбедност и
здравје при работа.
- Одредби опфатени во Упатството за взаемна
употреба на патнички и товарни вагони во меѓународниот сообраќај
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- Прописи опфатени во Правилникот за условите и
начинот за безбедно одвивање на железничкиот сообраќај во врска со железничките возила и железничките
пруги кои содржат: уреди на вагоните за греење (парно
и електрично), уреди на вагоните за кочење, уреди за
осветлување, уреди за проветрување, тековно и инвестционо одржување на железничките вагони, постројки
за снабдување и нега на патничките вагони.
- Прописи опфатени во став (1), точка 1, алинеи 4 и
5 во оваа програма
3) Електротехнички инженер за влеча и дипломиран електротехнички инженер за влеча се:
- Одредби од Законот за железниците, Законот за
безбедност во железничкиот сообраќај, каде што е
регулирана сообраќајната област и електротехничката
област, Закон за договори за превоз и Законот за
превоз на опасни материи во патниот и железничкиот
сообраќај;
- Одредби од сите подзаконски акти кои произлегуваат од Законите наведени во алинеа 1 од оваа точка;
- Одредби опфатени во Законот за безбедност и
здравје при работа.
- Одредби опфатени во Упатството за пресметка на
трошоците на влеча,
- Одредби опфатени во Упатството за експолатација на влечните возила на територијата на Македонските
железници и договорите со соседните железнички управи,
- Прописи опфатени во став (1), точка 1, алинеи 4 и
5 во оваа програма
4) Електротехнички инженер за техничко - вагонска
служба и дипломиран електротехнички инженер за
техничко - вагонска служба се:
- Одредби од Законот за железниците, Законот за
безбедност во железничкиот сообраќај, каде што е
регулирана сообраќајната област и електротехничката
област, Закон за договори за превоз и Законот за
превоз на опасни материи во патниот и железничкиот
сообраќај;
- Одредби од сите подзаконски акти кои произлегуваат од Законите наведени во алинеа 1 од оваа точка;
- Одредби опфатени во Законот за безбедност и
здравје при работа.
- Одредби опфатени во Упатството за пресметка на
трошоците на влеча,
- Прописи опфатени во Правилникот за условите и
начинот за безбедно одвивање на железничкиот сообраќај во врска со железничките возила и железничките
пруги кои содржат: уреди на вагоните за греење (парно
и електрично), уреди на вагоните за кочење, уреди за
осветлување, уреди за проветрување, тековно и инвестционо одржување на железничките вагони, постројки
за снабдување и нега на патничките вагони.
- Прописи опфатени во став (1), точка 1, алинеи 4 и
5 во оваа програма
(3) Материјали и прописи кои се потребни за стекнување на знаење на работниците од дејноста за одржување и градење на пруги за занимањето:
1) Градежен инженер за градење и одржување на
пруги и дипломиран градежен инженер за градење и
одржување на пруги се:
- Одредби од Законот за железниците, Законот за
безбедност во железничкиот сообраќај, каде што е
регулирана сообраќајната област и градежната област и
Законот за превоз на опасни материи во патниот и
железничкиот сообраќај;
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- Одредби од сите подзаконски акти кои произлегуваат од Законите наведени во алинеа 1 од оваа точка;
- Одредби опфатени во Законот за безбедност и
здравје при работа.
- Прописи опфатени во став (1), точка 1, алинеи 4 и
5 во оваа програма
(4) Материјали и прописи кои се потребни за стекнување на знаење на работниците од електротехничка
дејност за занимањето:
1) Електротехнички инженер за телекомуникации и
дипломиран електротехнички инженер за телекомуникации се:
- Одредби од Законот за железниците, Законот за
безбедност во железничкиот сообраќај, каде што е
регулирана сообраќајната област и електротехничката
област и Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај;
- Одредби од сите подзаконски акти кои произлегуваат од Законите наведени во алинеа 1 од оваа точка;
- Одредби опфатени во Законот за безбедност и
здравје при работа.
- Прописи опфатени во став (1), точка 1, алинеи 4 и
5 во оваа програма
2) Електротехнички инженер за сигнално-сигурносни уреди и дипломиран електротехнички инженер за
сигнално-сигурносни уреди се:
- Одредби од Законот за железниците, Законот за
безбедност во железничкиот сообраќај, каде што е регулирана сообраќајната област и електротехничката
област и Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај;
- Одредби од сите подзаконски акти кои произлегуваат од Законите наведени во алинеа 1 од оваа точка;
- Одредби опфатени во Законот за безбедност и
здравје при работа.
- Прописи опфатени во став (1), точка 1, алинеи 4 и
5 во оваа програма
- Одредби опфатени во Упатството за вршење на
сообраќајна служба на пругите опремени со АПБ
(автоматски пружен блок) и МЗ (меѓустанична зависност) и Упатството за вршење на сообраќајна служба
на пругите опремени со телекоманда и автостоп уреди.
3) Електротехнички инженер за енергетски постројки и дипломиран електротехнички инженер за енергетски постројки се:
- Одредби од Законот за железниците, Законот за
безбедност во железничкиот сообраќај, каде што е регулирана сообраќајната област и електротехничката област и Законот за превоз на опасни материи во патниот
и железничкиот сообраќај;
- Одредби од сите подзаконски акти кои произлегуваат од Законите наведени во алинеа 1 од оваа точка;
- Одредби опфатени во Законот за безбедност и
здравје при работа.и
- електрични мерења;
- Прописи опфатени во став (1), точка 1, алинеи 4 и
5 во оваа програма;
- Одредби опфатени во Упатството за примена на
обртните електрични машини во железничките погони,
со електричните карактеристики и принципи на пресметка на системите на стабилните постројки (влечноенергетски пресметки, распоред и сила на напојните капацитети, електрична пресметка, контактна мрежа (КМ),
принципи на механичките пресметки на контактна мрежа (КМ), димензионирање и проверка на апаратите и
заштитата во електровлечната потстаница (ЕВП).
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
3261.
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр.
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО ГИ НАПЛАТУВА АГЕНЦИЈАТА
ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПЕНЗИСКИТЕ
ДРУШТВА

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1
(1) Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од пензиско друштво
наплатува надомест за:
1) барањa за дозвола за основање на пензиско
друштво и за одобрение за управување со задолжителен и/или одобрение за управување со доброволен пензиски фонд во висина од 30.000,00 денари;
2) дозвола за основање на пензиско друштво во висина од 300.000,00 денари;
3) дозвола за вршење дејност – управување со доброволни пензиски фондови или дозвола за вршење
дејност – управување со задолжителни пензиски фондови во висина од 100.000,00 денари;
4) одобрение за управување со задолжителен или
одобрение за управување со доброволен пензиски фонд
во висина од 100.000,00 денари;
5) организирање на испит за агенти во висина од
1.000,00 денари, по лице;
6) организирање на испит за агенти за лице кое повторно полага испит поради претходно бришење од Регистарот на агенти во висина од 3.000,00 денари, по лице;
7) запишување во Регистарот на агенти во висина
од 300,00 денари;
8) вршење на услуги:
а) корекција на договор за членство во висина од
50,00 денари;
б) внес на договор за членство во информациониот
систем на Агенцијата во висина од 50,00 денари;
в) поништување регистрација на член во Регистарот
на членовите во висина од 50,00 денари;
г) годишна обнова на упис во регистарот на агенти
во висина од 200,00 денари, по агент; и
д) присуство на семинари и обуки за едукација за
капитално финансирано пензиско осигурување организирани од Агенцијата во висина определен во зависност од реалните трошоци на семинарот или обуката.
9) други надоместоци:
а) барање, молба, предлог, пријава и други поднесоци во висина од 50,00 денари;
б) поднесување жалба на решение во висина од
200,00 денари;
в) спроведување на постапка за давање согласност
на договорот склучен меѓу пензиско друштво и правно
лице кое врши услуги со хартии од вредност во висина
од 10.000,00 денари;
г) спроведување на постапка за давање согласност
на промена на статутот на пензиско друштво или на задожителен и доброволен пензиски фонд во висина од
30.000,00 денари, освен во случај на промена на сопственичката структура;
д) спроведување на постапка за давање согласност
на промена на сопственичката структура на пензиско
друштво во висина од 60.000,00 денари;
ѓ) пристап кон информациониот систем на Агенцијата во висина од 60.000,00 денари, еднократно;

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Брест - Општина
Македонски Брод.
Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-тиот
ден од денот на објавувањето на ова решение во
„Службен весник на Република Македонија“.
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиште за
КО Брест, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр.
34/72 и 13/78).
Бр. 09-17715/1
10 декември 2008 година
Директор,
Скопје
Љупчо Георгиевски, с.р.
____________
3262.
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр.
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за катастарската општина Кичево 3 - Општина Кичево.
Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во
„Службен весник на Република Македонија“.
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиште за
КО Кичево 3, востановен според Законот за премер и
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр.
34/72 и 13/78).
Бр. 09-17716/1
10 декември 2008 година
Директор,
Скопје
Љупчо Георгиевски, с.р.
____________
АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
3263.
Врз основа на член 56 став (4) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
29/2002, 85/2003, 40/2004, 113 /2005, 29/2007 и 88/2008)
Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финасирано пензиско осигурување, на 20.10.2008
година, донесе
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(2) Покрај надоместоците утврдени во став (1) од
овој член Агенцијата ги наплатува од пензиските
друштва сите фактички трошоци што ги имала при извршувањето на работите со трети лица.
Член 2
Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на висината
на надоместоците што ги наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од друштво за управување со пензиски фондови („Службен весник на Република Македонија” бр.
66/2007).
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”, а ќе се објави по добивањето согласност
од Владата на Република Македонија.
Бр.02-1558/4
Претседател
20 октомври 2008 година
на Управниот одбор,
Скопје
Анета Димовска, с.р.
_____________
3264.
Врз основа на член 98 став (4) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (,,Службен весник на Република Македонија” бр.
29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/05, 29/2007 и 88/2008),
Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финасирано пензиско осигурување на седница
одржана на 20.10.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МАКСИМАЛНАТА ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ОД ПРИДОНЕСИТЕ УПЛАТЕНИ ВО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД КОЈ ГО НАПЛАТУВА ДРУШТВОТО КОЕ УПРАВУВАА СО ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ПЕНЗИСКИ ФОНД ЗА 2008 И
2009 ГОДИНА
Член 1
Максималната висина на надоместокот од член 98
став (1) точка а) од Законот за задолжително капитално
финансирано пензиско осигурување за 2008 година изнесува 6,9%.
Член 2
Максималната висина на надоместокот од член 98
став (1) точка а) од Законот за задолжително капитално
финансирано пензиско осигурување за 2009 година изнесува 6,9%.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”, а ќе се објави по добивањето согласност
од Владата на Република Македонија.
Бр.02-1558/12
7 ноември 2008 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Анета Димовска, с.р.
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3265.
Врз основа на член 14 точка а), а во врска со член
62 став 2 од Законот за електронските комуникации
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008), Одлуката за давање на согласност на почетниот износ на пазарната
вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на
радиофреквенции за 3 мултиплекси за обезбедување на
радиокомуникациска услуга-пренос на дигитални телевизиски услуги преку јавна комуникациска мрежа
(DVB-T) („Службен весник на Република Македонија“
бр. 02/2008), Комисијата, како орган на Агенцијата за
електронски комуникации, на состанокот одржан на
ден 05.12.2008 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ТЕНДЕР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА РАДИОКОМУНИКАЦИСКА УСЛУГА-ПРЕНОС НА ДИГИТАЛНИ ТЕЛЕВИЗИСКИ УСЛУГИ ПРЕКУ ЈАВНА
КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА (DVB-T)
Член 1
Се распишува јавен тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции за обезбедување на радиокомуникациска услуга-пренос на дигитални телевизиски услуги преку јавна комуникациска
мрежа (DVB-T).
Член 2
Предмет на јавниот тендер е доделување на едно
одобрение за користење на радиофреквенции за 3 мултиплекса за обезбедување на радиокомуникациска услуга-пренос на дигитални телевизиски услуги преку
јавна комуникациска мрежа (DVB-T)) на територијата
на Република Македонија од радиофреквенцискиот опсег 470-862 MHz.
Член 3
(1) Право на учество на јавниот тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од
член 2 на оваа одлука имаат сите домашни и странски
правни лица-оператори на јавни комуникациски мрежи
и услуги кои ќе ја подигнат тендерската документација
од член 10 на оваа одлука и кои ги исполнуваат следните услови:
а) обезбедуваат електронски комуникациски услуги
на минимум 500 000 (петсто илјади) претплатници;
б) имаат годишен приход од минимум 300.000.000
евра (триста милиони евра) од обезбедување на електронски комуникациски услуги во последните две години (2006 и 2007).
(2) На јавниот тендер нема право на учество:
а) правно лице кое обезбедува или има намера да
обезбедува дистрибуција на ТВ и радио програми на
паралелни технички платформи во Република Македонија (кабелски дистрибутивни мрежи, IPTV);
б) правно лице кое е создавач на содржини и се занимава истовремено со продукција и емитување на аудиовизуелна програма.
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Член 4
Одобрението за користење на радиофреквенции од
член 2 на оваа одлука се издава за време од 10 години
со право на продолжување на важноста на одобрението
на начин и постапка утврдена во Законот за електронските комуникации.
Член 5
Критериуми за избор на најповолен понудувач за
добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од член 2 на оваа одлука се:
- Висината на еднократниот надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции
(ќе се вреднува со 5 поени)
- Динамика на изведба и покриеност
(ќе се вреднува со 20 поени)
- Референтен пакет за домаќинства
(ќе се вреднува со 75 поени).
Член 6
(1) Најнискиот почетен износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од член 2 на оваа одлука изнесува 300.000
евра (триста илјади евра).
(2) Понудувачот треба да достави банкарска гаранција во износ од 10% од висината на понудениот износ
на еднократниот надоместок за довивање на одобрение
за користење на радиофреквенции од член 2 на оваа
одлука со важност од 4 (четири) месеци од денот на
отварањето на понудите.
(3) Понудувачот треба да достави изјава дека ќе
обезбеди банкарска гаранција во висина од 5 милиони
евра за период од 12 месеци од денот на добивањето на
одобрението за користење на радиофреквенции од член
2 на оваа одлука, како гаранција за исполнување на
проектот во целост.
Член 7
Понудувачот има право да поднесе една понуда за
добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од член 2 на оваа одлука.
Член 8
(1) Рокот за доставување на понудите е 50 дена од
денот на објавување на јавниот тендер во „Службен
весник на Република Македонија“.
(2) Понудата и придружната документација треба
да се достават во еден оригинален примерок во писмена форма на македонски јазик, а техничките термини
можат да бидат на англиски јазик, потпишани и заверени од одговорното лице на понудувачот.
(3) Понудата треба да се достави во затворен коверт
во кој треба да се стават два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и
носи ознака „ПОНУДА“, а другиот внатрешен коверт
ја содржи документацијата и носи ознака „ДОКУМЕНТАЦИЈА“.
(4) На предната страна на ковертот на горниот лев
агол треба да биде испечатен текст „НЕ ОТВОРАЈ“ и
бројот кој се однесува на тендерот, а во средината на
ковертот адреса на која треба да се достави понудата.
Член 9
(1) Јавното отворање на понудите ќе се изврши во
просториите на Агенцијата за електронски комуникации на 4.02.2009 година во 11:00 часот.
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(2) Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, треба да и
предадат на Комисијата за спроведување на јавниот
тендер писмено овластување од понудувачот за учество на јавното отворање.
Член 10
Заинтересираните страни можат да ја добијат тендерската документација по уплата на износ од 500 (петстотини) евра во денарска противвредност по средниот
курс на Народна банка на Република Македонија на една од сметките на Агенцијата за електронски комуникации во Тутунска банка-Скопје или во Комерцијална
банка-Скопје, а истата ќе може да се подигне во архивата на Агенцијата за електронски комуникации секој
работен ден од 08:30 до 16:30 часот, почнувајќи од
19.12.2008 година.
Член 11
(1) Лица за контакт од кои заинтересираните страни
можат да добијат дополнителни информации исклучиво во писмена форма преку електронска пошта, се лицата вработени во Агенцијата за електронски комуникации:
Лилјана Денковска (за правни прашања) и
Миле Вељанов (за технички прашања)
e-mail: tenderdvb-t@aec.mk.
(2) Сите прашања и одговори во врска со јавниот
тендер, ќе бидат објавувани анонимно на веб страната
на Агенцијата за електронски комуникации, со адреса
www.aec.mk.
Член 12
Потребната придружна документација ќе биде поблиску специфицирана во тендерската документација.
Член 13
Понудувачите ќе бидат известени за донесената одлука по јавниот тендер во рок од 7 дена од нејзиното
донесување.
Член 14
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 11-233/1
Агенција за електронски комуникации
5 декември 2008 година
Комисија
Скопје
Претседател,
Софче Јовановска, с.р.
___________
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ
ПОДАТОЦИ

3266.
Врз основа на член 27 став 5 од Законот за заштита
на личните податоци („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 7/05 и 103/08), директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ И ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ВО ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА
ЗБИРКИ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
I. Општа одредба
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на Известувањето за обработка на
личните податоци (во натамошниот текст: Известување) што контролорите пред да започнат со обработка
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на личните податоци го доставуваат до Дирекцијата за
заштита на личните податоци (во натамошниот текст:
Дирекцијата), како и за начинот на известувањето во
Централниот регистар на збирки на лични податоци
(во натамошниот текст: Централен регистар) во Дирекцијата.
II. Форма и содржина на образецот
на Известувањето
Член 2
(1) Образецот на Известувањето ги содржи податоците во смисла на член 27 став 2 од Законот за заштита
на личните податоци и тоа:
1. Податоци за контролорот;
- Назив, односно лично име (име и презиме) на контролорот;
- Седиште, односно адреса на контролорот;
- Назив на претставникот доколку го има;
- Адреса на претставникот;
2. Назив на збирката на лични податоци;
3. Цел или цели на обработката;
4. Правна основа за воспоставување збирка на лични податоци;
5. Категорија или категории на субјектите на личните податоци и лични податоци, односно категории
на личните податоци кои се однесуваат на него или
нив;
6. Корисниците или категориите на корисници на
кои може да им се дадат на користење личните податоци;
7. Пренос на личните податоци во други држави;
8. Општ опис со кој ќе се овозможи првична оценка
на соодветноста на преземените мерки за заштита на
личните податоци и на нивната обработка.
(2) Образецот на Известувањето од став (1) на овој
член е составен дел на овој правилник.
III. Начин на известување во Централниот регистар
1. Пријавување на збирки на лични податоци
Член 3
Известувањето се доставува во електронска форма
преку веб страницата на Централниот регистар во Дирекцијата од страна на контролорот.
Член 4
За доставување на Известувањето, контролорот
претходно се регистрира во Централниот регистар преку самостојно определување на корисничко име и лозинка за пристап.
Член 5
(1) По регистрацијата, контролорот во системот на
Централниот регистар ги внесува своите податоци, и
тоа особено:
- државен орган или друго тело кое самостојно или
заедно со други ги утврдува целите и начинот на обработка на личните податоци: назив, седиште (место и
адреса), единствен даночен број, дејност, контакт телефон, факс и веб страница;
- правно лице или друго тело кое самостојно или заедно со други ги утврдува целите и начинот на обработка на личните податоци: регистрирано име, скратено
име, единствен даночен број, приоритетна дејност, државата каде е регистриран, седиште (место и адреса),
контакт телефон, факс и веб страница и

16 декември 2008

- физичко лице: лично име (име и презиме), адреса
на живеење, контакт телефон, факс и веб страница.
(2) По внесувањето на податоците од став (1) на
овој член, контролорот го отпечатува конфирмациското писмо и врши електронско внесување на податоците
за збирките на лични податоци преку одбирање на понудените опции или пополнување на податоците за категорија или категории на субјектите на личните податоци и лични податоци, односно категории на личните
податоци кои се однесуваат на него или нив.
(3) Отпечатеното конфирмациско писмо од став (2)
на овој член, контролорот го пополнува, заверува со
печат и потпишано од функционерот, или од одговорното лице го испраќа веднаш со препорачана пратка до
Дирекцијата.
(4) Ако контролорот е физичко лице, отпечатеното
конфирмациско писмо од став (2) на овој член само го
пополнува и своерачно потпишано го испраќа веднаш
со препорачана пратка до Дирекцијата.
Член 6
(1) Дирекцијата врз основа на внесените податоци
од страна на контролорот, како и врз основа на добиеното конфирмациско писмо, врши одобрување на контролорот и на неговите збирки на лични податоци.
(2) По одобрувањето од став (1) на овој член, контролорот може да започне со обработка на личните податоци кои се внесени во Централниот регистар.
2. Пријавување на промени во Централниот
регистар
Член 7
(1) Контролорот за секоја промена во збирките на
лични податоци, содржана во Известувањето, писмено
ја известува Дирекцијата во рок од 30 дена од денот на
настанување на промената.
(2) По приемот на известувањето од став (1) на овој
член, Дирекцијата веднаш ги ажурира податоците содржани во Централниот регистар.
Член 8
(1) Во случај на престанување на својството контролор согласно прописите за заштита на личните податоци, веднаш писмено ја известува Дирекцијата.
(2) По приемот на известувањето од став (1) на овој
член, Дирекцијата веднаш ги брише податоците на
контролорот содржани во Централниот регистар.
IV. Преодни и завршни одредби
Член 9
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престануваат да важат Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на Централен регистар
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
111/05) и Правилникот за начинот на водење на евиденција и образецот за евиденцијата на збирки на лични податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 111/05).
Член 10
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-1290/1
15 декември 2008 година
Скопје

Директор,
Маријана Марушиќ, с.р.
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

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

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.
Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
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