
16 март 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 32 - Стр. 31 

ХИДРОЦЕНТРАЛИ  
  
вклопничар на подземни работи 12/14 
машинист I и II 12/14 
помошник вклопничар 12/14 
помошник машинист 12/15 
  
ЦАРИНСКА УПРАВА  
  
Раководни царински службеници  
виш цариник водач на смена  12/15 
водител на отсек за патнички промет  12/15 
водител на отсек за стоково царинење  12/14 
началник на одделение за внатрешни истраги  12/14 
началник на одделение за истраги  12/15 
началник на одделение за разузнавање  12/15 
нчалник на одделение за оперативни работи  12/16 
шеф на служба за борба против економски 
криминал  

12/14 

шеф на служба за борба против криумчарење  12/16 
шеф на служба за мобилен скенер  12/16 
шеф на служба за мобилни тимови  12/16 
шеф на царинска испостава за патнички промет 12/15 
шеф на царинска испостава за стоково цари-
нење  

12/14 

  
Стручни царински службеници  
виш инспектор во одделение за разузнавање  12/1б 
виш инспектор во служба за борба против 
економски криминал  

12/14 

виш инспектор во служба за борба против 
криумчарење  

12/16 

виш инспектор во служба за мобилен скенер  12/16 
виш инспектор во служба за мобилни тимови  12/16 
виш цариник за стоково царинење  12/14 
виш цариник контролор за стоково варинење  12/14 
главен инспектор во одделение за разузнавање  12/16 
главен инспектор во служба за борба против 
економски криминал  

12/14 

главен инспектор во служба за борба против 
криумчарење  

12/16 

главен инспектор во служба за мобилни ти-
мови  

12/16 

инспектор во одделение за внатрешни истраги  12/14 
инспектор во одделение за разузнавање  12/16 
инспектор во служба за борба против еко-
номски криминал  

12/14 

инспектор во служба за борба против криум-
чарење  

12/16 

инспектор во служба за мобилен скенер  12/16 
инспектор во служба за мобилни тимови  12/16 
инспектор во служба за мобилни тимови со 
мобилен рентген  

12/16 

инспектор водич на царински пес  12/16 
помлад инспектор во одделение за разузнавање  12/16 
помлад инспектор во служба за мобилни ти-
мови  

12/16 

цариник за патнички промет  12/15 
цариник за стоково царинење  12/14 
  
ШУМАРСТВО  
  
шумски работник - сечач 12/15 
  

  
Член 3 

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

 
Бр. 09-475/3                                Министер 

8 март 2011 година           за труд и социјална политика, 
  Скопје                               Џељаљ Бајрами, с.р. 

779. 
Врз основа на член  104-е  од Законот за семејството 

(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/92, 9/96, 38/04, 33/06, 84/08, 67/10 и 156/10), мини-
стерот за труд и социјална политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-
МАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ 
НА РЕГИСТАРОТ НА МОЖНИ ПОСВОЕНИЦИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за формата, содржината и начинот 
на водење на регистарот на можни посвоеници („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 66/04) во 
членот 6 по зборот „посвојување“ се става запирка и се 
додаваат зборовите: „кој претседавал на последната 
седница на Комисијата за засновање на посвојување, за 
таа година,“. 

 
Член 2 

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

 
  Бр. 10-2020/1                             Министер 

28 февруари 2011 година   за труд и социјална политика, 
    Скопје                               Џељаљ Бајрами, с.р. 

_________ 
780. 

Врз основа на член  104-е  од Законот за семејството 
(,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/92, 9/96, 38/04, 33/06, 84/08, 67/10 и 156/10), мини-
стерот за труд и социјална политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-
МАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ 
НА РЕГИСТАРОТ НА МОЖНИ ПОСВОИТЕЛИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за формата, содржината и начинот 
на водење на регистарот на можни посвоители („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 66/04) во 
членот 6 по зборот „посвојување“ се става запирка и се 
додаваат зборовите: „кој претседавал на последната 
седница на Комисијата за засновање на посвојување, за 
таа година“. 

 
Член 2 

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

                                                                                                                    
  Бр. 10-2021/1                              Министер 

28 февруари 2011 година   за труд и социјална политика, 
    Скопје                               Џељаљ Бајрами, с.р. 

_________ 
781. 

Врз основа на член 104 став 2 од Законот за семејс-
твото („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/92, 9/96, 38/04, 33/06, 84/08, 67/10 и 156/10), мини-
стерот за труд и социјална политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОСВОЕНИТЕ 
ЛИЦА И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ 

ЗА ПОСВОЈУВАЊЕТО 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува водењето на еви-

денција на посвоените лица и се определуваат доку-
ментите за посвојувањето на дете. 


