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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ

2581.
Врз основа на член 43 став (5) од Законот за граде-

ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 
79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 
149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 
31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 244/19 и 18/20), министерот за транспорт и врски, 
донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ

Член 1
Во Правилникот за стандарди и нормативи за проек-

тирање („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 60/12, 29/15, 32/16 и 114/16), во членот 2 по зборот 
„При“ се додава зборот „архитектонско“.

Член 2
По членот 2 се додаваат два нови члена 2-а и 2-б 

кои гласат:

„Член 2-а
(1) При проектирање на градежни конструкции на 

градбите, се применуваат стандардите и нормативите 
утврдени во: 

- Решение за привремени технички прописи за нато-
варувања на згради „Службен лист на СФРЈ“ бр.61/48);

- Правилник за техничките нормативи за оптовару-
вања на носечките градежни конструкции („Службен 
лист на СФРЈ“ бр.26/88);

- Правилник за југословенските стандарди за осно-
вите за проектирање на градежни конструкции („Служ-
бен лист на СФРЈ“ бр.49/88);

- Правилник за југословенските стандарди за осно-
вите за пресметка на градежни конструкции („Службен 
лист на СФРЈ“ бр.70/91);

- Правилник за техничките нормативи за одредува-
ње на натоварувања на мостови („Службен лист на 
СФРЈ“ бр.1/91);

- Правилник за техничките мерки за оптоварувања 
на железнички мостови ипропусти („Службен гласник 
на ЗЈЖ“ бр.3/77);

- Правилник за техничките нормативи за бетон и ар-
миран бетон („Службен лист на СФРЈ“ бр.11/87);

- Правилник за технички мерки и услови за проекти-
рање и изведување на бетонски и армирано бетонски 
конструкции во средини изложени на агресивното деј-
ство на водата и почвата („Службен лист на СФРЈ“ 
бр.32/70);

- Правилник за технички мерки и услови за преднап-
регнат бетон („Службен лист на СФРЈ“ бр.51/71); 

- Правилник за технички нормативи за челични 
жици, прачки и јажиња за преднапрегање на конструк-
ции („Службен лист на СФРЈ“ бр.41/85 и 21/88);

- Правилник за техничките нормативи за носечки че-
лични конструкции („Службен лист на СФРЈ“ 
бр.61/86); 

- Правилник за техничките нормативи и услови за 
заштита на челичните конструкции од корозија („Служ-
бен лист на СФРЈ“ бр.32/70);

-  Правилник за техничките прописи за квалитетот 
на заварените споеви кај носечките челични конструк-
ции („Службен весник на СФРЈ“ бр.41/64);

-  Правилник за техничките прописи за толеранции 
на мерки и облици кај носечките челични конструкции 
(„Службен лист на СФРЈ“ бр.41/64);

-  Правилник за техничките прописи за едноставни 
конструкции на згради кај носечките челични конструк-
ции („Службен лист на СФРЈ“ бр. 6/65); 

- Правилник за Техничките прописи за лесни челич-
ни градежи кај носечки челични конструкции („Служ-
бен лист на СФРЈ“ бр.6/65);

- Правилник за Техничките прописи за преглед и ис-
питување на носечки челични конструкции („Службен 
лист на СФРЈ“ бр.6/65);

- Правилник за Техничките прописи за одржување 
челични конструкции за време на експлоатација кај но-
сечки челични конструкции („Службен лист на СФРЈ“ 
бр.6/65);

- Правилник за Техничките прописи за едноставни 
конструкции на згради кај носечки челични конструк-
ции („Службен лист на СФРЈ“ бр.6/65);

- Правилник за техничките мерки и за условитe за 
монтажа на челични конструкции („Службен лист на 
СФРЈ“ бр.29/70);
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- Правилник за техничките нормативи за челични 
жици, прачки и јажиња за преднапрегање на конструк-
ции („Службен лист на СФРЈ“ бр.41/85 и 21/88);

- Правилник за технички нормативи за ѕидани кон-
струкции („Службен лист на СФРЈ“ бр.87/91);

- Правилник за техничките мерки и за условите за 
изведување на ѕидови на згради („Службен лист на 
СФРЈ“ бр. 17/70);

- Правилник за техничките нормативи за темелење 
на градежни објекти („Службен лист на СФРЈ“ 
бр.15/90);

- Правилник за техничките нормативи за изградба 
на објекти на високоградба во сеизмички подрачја 
(„Службен лист на СФРЈ“ бр.31/81, 49/82, 29/83, 21/88 
и 52/90);

- Правилник за техничките нормативи за санација, 
зацврстување и реконструкција на објектите на високог-
радбата оштетени од земјотрес и за реконструкција и 
ревитализација на објектите од високоградбата („Служ-
бен лист на СФРЈ“ бр.52/85) и

- Правилник за привремените технички прописи за 
градење во сеизмичките подрачја („Службен лист на 
СФРЈ“ бр.39/64). 

(2) Покрај стандардите и нормативите од ставот (1) 
на овој член, при проектирање на градежни конструк-
ции на градбите се применуваат и следните стандарди: 

- МКС /YUS/ U.C7.110/1991; 
- МКС /YUS/ U.C7.111/1991; 
- МКС /YUS/ U.C7.112/1991;
- МКС /YUS/ U.C7.113/1991); 
- MKS U.C7.110/1991: Основи за проектирање на 

градежни конструкции – Натоварување од ветер – Ос-
новни принципи и осреднет аеродинамички притисок 
од ветер;

- MKS U.C7.111/1991: Основи за проектирање на 
градежни конструкции – Натоварување од ветер – Ди-
намички коефициент и аеродинамички притисок од ве-
тер;

- MKS U.C7.112/1991: Основи за проектирање на 
градежни конструкции – Натоварување од ветер – Нато-
варување од ветер на згради;

- MKS U.C7.113/1991: Основи за проектирање на 
градежни конструкции – Натоварување од ветер – Нато-
варување од ветер на градежни конструкции, со исклу-
чок на згради;

- MKS U.C7.121/1988: Основи за проектирање на 
градежни конструкции – Корисни натоварувања на 
станбени и јавни згради;

- MKS U.C7.122/1988: Основи за проектирање на 
градежни конструкции – Определување на корисното 
натоварување на таваници во производни погони и 
складишта;

- MKS U.C7.123/1988: Основи за проектирање на 
градежни конструкции – Сопствена тежина на кон-
струкцијата, неносечките елементи и складишниот ма-
теријал кои се земаат во пресметката – Волуменска 
маса;

-  MKS U.C7.001/1989: Основи за проектирање на 
градежни конструкции – Доверливост – Термини и де-
финиции;

- MKS U.C7.005/1989: Основи за проектирање на 
градежни конструкции – Означување – Општи сим-
боли;

- MKS U.C7.010/1987: Основи за проектирање на 
градежни конструкции – Основни принципи за контро-
ла на доверливоста на констукциите;

-  MKS C.B0.500/1989: Општи конструктивни чели-
ци – Технички услови;

- MKS U.E7.010/1988: Носечки челични конструк-
ции од општи конструктивни челици - Избор на осно-
вен материјал;

- MKS U.E7.040/1985: Врски со високовредни заврт-
ки кај носечките челични конструкции – Технички ус-
лови;

- MKS U.E7.145/1987: Носечки челични конструк-
ции споени со заковки и завртки – Технички услови;

- MKS U.E7.145/1/1991: Носечки челични конструк-
ции споени со заковки и завртки - Технички услови - 
Измени и дополнувања;

- MKS U.E7.150/1/1987: Заварени носечки конструк-
ции – Технички услови;

-  MKS U.E7.081/1986: Контрола на стабилноста на 
носечки челични конструкции - Центрично притиснати 
стапови со константен едноделен пресек;

-  MKS U.E7.086/1986: Контрола на стабилноста на 
носечки челични конструкции - Одредување на должи-
на на извивање;

-  MKS U.E7.091/1986: Контрола на стабилноста на 
носечки челични конструкции - Центрично притиснати 
стапови со константен повеќеделен пресек;
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-  MKS U.E7.096/1986: Контрола на стабилноста на 

носечки челични конструкции - Стапови изложени на 

притисок и свиткување;

-  MKS U.E7.101/1991: Контрола на стабилноста на 

носечки челични конструкции – Странично/торзионо 

извивање на носачи;

-  MKS U.E7.106/1980: Стабилност на носечки че-

лични конструкции – Притиснати стапови со еластич-

ни попречни потпори; 

- MKS U.E7.111/1986: Контрола на стабилноста на 

носечки челични конструкции - Стабилност на рамов-

ски носачи;

-  MKS U.E7.116/1980: Стабилност на носечки че-

лични конструкции - Стабилност на лачни носачи;

-  MKS U.E7.121/1986: Контрола на стабилноста на 

носечки челични конструкции - Пресметка на избочува-

ње на лимови;

-  MKS U.E7.131/1980: Лежишта и зглобови на но-

сечки челични конструкции;

-  MKS U.H2.110/1991: Челични конструкции за но-

сење на антени – Пресметка, конструкција и изведба;

-  MKS M.Z3.054: Ускладиштување на нафта и на 

нафтени деривати – Вертикални цилиндрични надзем-

ни резервоари, заверени, со равно дно и неподвижен, 

или пливачки покрив;

- Стандарди за проектирање на челични конструк-

ции: МКС /JUS/ U.E7.010/1988; МКС /JUS/ 

U.E7.081/1986; МКС /JUS/ U.E7.086/1986; МКС /JUS/ 

U.E7.091/1986; МКС /JUS/ U.E7.096/1986; МКС /JUS/ 

U.E7.101/1991; МКС /JUS/ U.E7.106/1980; МКС /JUS/ 

U.E7.111/1986; МКС /JUS/ U.E7.121/1986; МКС /JUS/ 

U.E7.131/1980; МКС /JUS/ U.E7.140/1985; МКС /JUS/ 

U.E7.145/1987; МКС /JUS/ U.E7.145/1991; МКС 

/JUS/U.E7.150/1987; МКС /JUS/ISO 5261/1992; МКС 

/JUS/ C.T3.011/1986; МКС /JUS/ C.T3.012/1991;

- MKS U.Z1010/1990: Спрегнати конструкции од че-

лик и бетон;

- MKS U.Z1010/1992: Спрегнати конструкции од че-

лик и бетон – Измени и дополнувања;

- MKS U.D0.001/1983: Проектирање и изведба на 

дрвени конструкции - Материјали за изработка на дрве-

ни конструкции - Технички услови;

- MKS U.D0.001/1/1987: Проектирање и изведба на 
дрвени конструкции - Материјали за изработка на дрве-
ни конструкции - Технички услови - Измени;

- MKS U.C9.200/1984: Проектирање и изведба на 

дрвени конструкции - Конструкции од монолитно дрво 

и плочи - Технички услови;

- MKS U.C9.200/1/1987: Проектирање и изведба на 

дрвени конструкции - Конструкции од монолитно дрво 

и плочи - Технички услови – Измени;

- MKS U.C9.300/1984: Проектирање и изведба на 

дрвени конструкции - Лепено ламелирани конструкции 

-Технички услови;

- MKS U.C9.400/1984: Проектирање и изведба на 

дрвени конструкции - Дрвени скели и оплати - Технич-

ки услови и

- MKS U.C9.500/1984: Проектирање и изведба на 

дрвени конструкции - Заштита на дрвото во конструк-

ции - Технички услови.

Член 2-б

При проектирање на градежни конструкции на град-

бите, се применуваат усвоените европски стандарди за 

проектирање на градежни конструкции (EN) - Евроко-

дови EC, (1990-1999), како македонски стандарди 

(MKC EN), заедно со националните анекси (HA) и соод-

ветните национално дефинирани параметри (NDP), даде-

ни во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.“

Член 3

Одредбите од членот 2 од овој правилник со кој се 

додава нов член 2-а, ќе се применуваат три години од 

денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“. 

Бр. 01- 5670/1 Министер

27 август 2020 година за транспорт и врски,

Скопје   Горан Сугарески, с.р.
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 АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО 

ОСИГУРУВАЊЕ
2582.

Врз основа на член 91 став (4), член 94 став (4) и став (5) и член 96 став (4)  од Законот за доброволно капи-

тално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 124/2010, 

17/2011 и 13/2013) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско оси-

гурување, на седницата одржана на 26.8.2020 година, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА  НАЧИНОТ НА ЧЛЕНСТВО ВО

ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД

Член 1

Во Правилникот за начинот на членство во доброволен пензиски фонд („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.138/2008, 74/2010, 134/2010, 26/2011, 155/2013, 134/2014 110/2016 и 188/2017) членот 7 се менува 

и гласи:

„(1) Членот или уплаќачот може еднострано да одлучи уплаќачот да престане да уплаќа средства на добро-

волна индивидуална сметка. 

(2) Во случајот од став (1) од овој член друштвото и членот потпишуваат анекс на договорот за членство, 

со што  членот ќе може  да продолжи самиот и/или друго лице да уплаќа доброволен придонес на истата доб-

роволна индивидуална сметка.“

Член 2

Во член 11 ставовите (3) и (4) се додава нова реченица која гласи:

„Доколку учесникот е пензиониран член, друштвото ги чува средствата на професионалната сметка.“

Член 3

Во член 11-а ставовите (3) и (4) се додава нова реченица која гласи:

„Доколку учесникот е пензиониран член, друштвото ги чува средствата на професионалната сметка.“

Член 4

Овој правилник влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Маке-

донија“.

Бр. 01-703/5               Совет на експерти

27 август 2020 година                 Претседател,

Скопје                 Максуд Али, с.р.
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 Жиро-сметка: 300000000188798.  
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје. 
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.
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