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Член 3 
Во член 9 во ставот 2 зборот „два“ се заменува со 

зборот „три“. 
 

Член 4 
Во членот 12 ставот 2 се менува и гласи: 
„Наставникот добива 10 бода доколку води листа 

на докази според образовните стандарди за постигања-
та на учениците за секој ученик/ученичка одделно и по 
три бода за секој доказ од член 7 од овој правилник.“ 

 
Член 5 

Во прилогот бр.1  на крајот  од Листата се додава 
нова табела која гласи: 

„Средно музичко и балетско образование 
Струка: Уметничка 
Насока: Музичка уметност 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

       
Бр. 19-7879/5  

23 мај 2013 година Министер, 
Скопје м-р Панче Кралев, с.р. 

__________ 
       

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

1802. 
Врз основа на член 47 од Законот за безбедност и 

здравје при работа („Службен  весник на Република 
Македонија” бр. 92/07, 136/11, 23/13 и 25/13), министе-
рот за труд и социјална политика, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА ВРАБОТЕНИТЕ НА 

РИБАРСКИ БРОДОВИ* 
 

Член 1 
(1) Со овој правилник се пропишуваат минимални-

те барања за безбедност и здравје при работа на врабо-
тените на рибарски бродови.  

(2) Мерките за безбедност и здравје при работа сог-
ласно прописите од областа на безбедност и здравје 
при работа во целост се применуваат за вработените од 
став 1 на овој член, а се однесуваат на: 

- нов рибарски брод, 
- постоечки брод, 
- поправки, обновување и промена на бродови, 
- опрема и одржување, 
- проверка на вработените, 
- обука и проверка на знаењето на вработените, 
- консултации со вработените и 
-прилагодување на постојните и новите мерки и 

стандарди кои се применуваат.  
 

Член 2 
Одделни изрази употребени во овој правилник го 

имаат следново значење:  
а) “рибарски брод” е секој брод кој плови под знаме 

на Република Македонија и е регистриран кај надле-
жен орган и се користи за комерцијални цели било за 
ловење или за ловење и преработка на риба или на дру-
ги морски организми,  

б)  “нов рибарски брод“ е рибарски брод со должи-
на меѓу вертикалите на предниот и задниот дел на бро-
дот еднаква или поголема од 15m и сите бродови за 
кои  до 23.11.1995 година: 

- се склучени договори за градење или поголемо 
преуредување, 

- се склучени договори за градење или поголемо 
преуредување  и кој што е доставен три или повеќе го-
дини по 23.11. 1995 година, 

- непостои договор за градење, но кобилницата 
на бродот е поставена или е започната изградба на 
конструкција, што може да се препознае како кон-
кретен брод, или започната е монтажа на најмалку 
50 тони или 1% од проценетата маса на целиот кон-
струкциски материјал, при што се зема предвид по-
малата големина;  

                            
 Со овој правилник се врши усогласување со COUNCIL 

DIRECTIVE 93/103/EC of 23 November 1993 concerning the 
minimum safety and health requirements for work on board fishing 
vessels (thirteenth individual Directive within the meaning of Article 
16 (1) of Directive 89/391/EEC)директивата на Советот 93/103ЕЗ 
од 23 ноември 1993 година  за минималните барања за безбедност 
и здравје при работа на рибарски бродови (тринаесетта 
поединечна Директива во смисла на член 16 (1) од Директивата 
89/391/ЕЕЗ) CELEX бр.. 31993L0103 
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в) “постоечки рибарски брод“ е секој рибарски брод 
со должина меѓу вертикалите на предниот и задниот 
дел на бродот еднаква или поголема од 18m и којшто 
не е нов рибарски брод, 

г) “брод“ е секој нов или постоечки рибарски брод, 
д) “вработен“ е секое лице кое извршува работа на 

палубата на бродот, вклучувајќи ги и практикантите и 
чираците, со исклучок на крајбрежниот персонал што 
работи на бродот додека е во пристаниште, како и при-
станишните пилоти,   

ѓ) “сопственик“ е регистриран сопственик на бро-
дот, освен ако бродот е даден под закуп или е управу-
ван врз основа на договор за управување, целосно или 
делумно, од физичко или правно лице кое не е реги-
стриран сопственик, во тој случај сопственик се смета 
закупецот на бродот - правно или физичко лице кое 
управува со бродот, 

е) “капетан“ е вработен кој во согласност со нацио-
налното законодавство командува со бродот или е од-
говорен за него.  

 
Член 3 

Од страна на сопствениците на бродовите се презе-
маaт мерки за да не се загрози безбедноста и здравјето 
на вработените, особено при предвидливи метеороло-
шки услови, без да се исклучува одговорноста на капе-
танот, за: 

- техничкото одржување на бродовите, нивните ин-
сталации и опрема дадени во Прилозите бр. 1 и 2 од 
овој правилник, како и најитно отстранување на сите 
откриени дефекти кои можат да ги загрозат безбедно-
ста и здравјето на вработените; 

- редовно чистење на бродовите, сите инстала-
ции и опрема, заради одржување на хигиената на 
бродовите; 

- чување на бродот во исправна состојба, на 
опремата за спасување и опремата за случај на 
опасност; 

- опремата за спасување и преживување дадена во 
Прилог бр. 3 од овој правилник; 

- личната заштитна опрема, дадена во Прилог бр. 4 
од овој правилник. 

 
Член 4 

Во случај на непосредни и неизбежни опасности по 
безбедноста и здравјето при работа на вработените се 
земаат предвид опасностите на кои се изложени и дру-
ги лица кои се наоѓаат на бродот. 

 
Член 5 

 Секој настан на морето што влијае или би можел 
да влијае на безбедноста и здравјето на вработените се 
запишува во извештај, кој се доставува до органот на 
државната управа надлежен за работите на инспекција-
та на труд и се запишува во бродскиот дневник.  

Член 6 
Минималните барања за безбедност и здравје при 

работа на вработените на рибарски бродови се дадени  
во Прилозите број 1, 2, 3 и 4, кои се составен дел на 
овој правилник.  

 
Член 7 

(1) На новите рибарски бродови  се применуваат 
минималните барања за безбедност и здравје при рабо-
та, дадени во Прилог бр. 1 од овој правилник. 

(2) На постоечките рибарски бродови се примену-
ваат минималните барања за безбедност и здравје при 
работа, дадени во Прилог бр. 2 од овој правилник. 

 
Член 8 

При поправки, реновирање и суштински промени 
на бродовите се применуваат минималните барања за 
безбедност и здравје при работа, дадени во Прилог бр. 
1 од овој правилник.  

 
Член 9 

(1) Вработените/или нивните претставници се ин-
формираат за сите мерки што треба да се преземат во 
однос на нивната безбедност и здравје при работа на 
бродовите.  

(2) Информациите од став 1 на овој член  треба да  
бидат разбирливи за вработените.   

 
Член 10 

(1) Вработените добиваат обука за нивната безбед-
ност и здравје при работа на бродот и за спречување на 
повредите.  

(2) Обуката од ставот (1) од овој член опфаќа гасне-
ње пожар, користење опрема за спасување и преживу-
вање, а за вработените кои имаат потреба и користење 
рибарска опрема, опрема за влечење и употреба на раз-
лични видови знаци, вклучувајќи ја и рачната сигнали-
зација.  

 
Член 11 

 Вработените кои командуваат со бродовите доби-
ват специјализирана обука која се однесува на:  

- спречување на професионални болести и повреди 
при работа на бродот и постапки  што треба да се пре-
земат во случај на повреда;  

- одржување на бродот во сите предвидливи усло-
ви, при товарање и за време на рибарење;  

-  радио навигација и комуникација. 
 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
Бр. 07-3137/1  

13 мај 2013 година Министер, 
Скопје Спиро Ристовски, с.р. 
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1803. 

Советот на Јавните обвинители на Република Македонија, согласно  чл.9  од  Законот за Советот  на Јавните 
обвинители на Република Македонија („Службен  весник РМ“ бр.150/07), на својата дваесет и осма седница  од-
ржана на 27.5.2013   година ја  донесе следната  

 
О Д Л У К А 

 
I 

 На Горица Милошеска родена на 3.6.1949 година, избрана на 20.7.2009 година за  Јавен обвинител во Ос-
новното јавно обвинителство Гостивар, без ограничување на траење на мандатот и се утврди престанок  на фун-
кцијата јавен обвинител  поради исполнување на условите за старосна пензија. 

 
II 

Функцијата јавен обвинител и работниот однос и престанува заклучно со 30.6.2013 година. 
  

       СОР бр. 6/13                                                           Совет на јавните обвинители 
  27 мај 2013 година                                                          на Република Македонија 
           Скопје                                                              Претседател, 

                                                             Костадин Кизов, с.р. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 


