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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
 

Врз основа на член 17 став 14 од Законот за превоз на опасни материи во патниот и 
железничкиот сообраќај („Службен весник на РМ“ бр. 92/07), министерот за транспорт и 
врски во согласност со министерот за внатрешни работи и министерот за здравство донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ДОЛЖНОСТИТЕ, ОДГОВОРНОСТИТЕ И СТРУЧНОТО 

ОСПОСОБУВАЊЕ НА СОВЕТНИКОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ ПРЕВОЗ НА 
ОПАСНИ МАТЕРИИ, ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРАВНИТЕ ЛИЦА КОИ ВРШАТ 
СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 

СЕРТИФИКАТОТ И УВЕРЕНИЕТО ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ НА 
СОВЕТНИКОТ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваaт должностите и одговорностите на советникот за 
безбедност при превоз на опасните материи, стручното оспособување на советникот за 
безбедност при превоз на опасните материи, поблиските услови што мора да ги исполнат 
правните лица кои вршат стручно оспособување, начинот на спроведувањето на стручните 
испити, програмите за обука, начин на водење на евиденција, содржината и формата на 
обрасците на сертификатот и уверението за стручно оспособување на советникот за 
безбедност, бројот, составот и начинот на работа на испитнaтa  комисиja. 

 
Член 2 

Советник за безбедност при превоз на опасни материи ( во натамошниот текст: 
советник за безбедност) ги има  следните должности и одговорности:  

1. контрола на придржување кон прописите кои се однесуваат на превозот на опасните 
материи и тоа: 

- контрола на усогласување со правила и прописи кои се однесуваат на идентификација 
на посебните барања на опасни материи  кои  се превезуваат; 

- контрола на исполнетоста на условите  пропишани за возило наменето за  превоз на 
опасната  материја  која треба да се превезува, согласно Прилог Б точка 9.1 од Европска 
спогодба за меѓународниот превоз на опасни материи (во натамошниот текст: “ ADR“); 

- контрола  и потврдување дека  возачот на кого е доверен превозот на опасната 
материја има валиден сертификат за стручна оспособеност на возачите на моторните 
возила за превоз на опасни материи,  соодветен за опасните материи и видот на возилото; 

- контрола на  усогласеноста со  прописите за  означување на амбалажата и  возилото, 
со кое  се превезуваат опасните  материи;  

- контрола на опремата која се користи при превозот, натоварот или истоварот на 
опасните материи; 

- контрола на усогласеноста со барањата поврзани со натоварот и истоварот на 
опасните материи; 

- контрола на  усогласеноста  со  барањата при изборот на под-договарачи или трети 
лица, кои би можеле да бидат вклучени во постапките поврзани со превозот на опасни 
материи;  

- контрола на усогласеноста  со барањата за опремата и документацијата во возилото 
при превозот на опасни материи.  

2. советување на правното или физичкото лице  во врска со  превозот на опасните 
материи; 
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3. обучување на лицата кои вршат натовар или истовар или други постапки во врска  со 
натоварот или истоварот (наточување, претовар, преточување, источување, чување)  на 
опасни материи и потврдување дека вработените кои вршат натовар или истовар или 
други постапки во врска со натоварот или истоварот на опасните материи се запознаени и 
обучени во рамките на своите должности и задачи; 

4. водење на евиденција за сите лица кои имаат активности при превоз на опасните 
материи; 

5. применување на соодветни безбедносни постапки во случај на незгоди како и мерки 
за избегнување на повторна појава на незгоди или сериозни прекршоци при што: 

- усвојува и применува безбедносен план дефиниран во точка 1.10.3.2.од АDR и 
Правилникот за меѓународниот превоз на опасни матeрии во железничкиот сообраќај (“RID“); 

- воведува мерки за подигање на свеста за ризиците кои може да се појават при 
превозот, натоварот или истоварот на опасни материи; 

- воведува  соодветни мерки за избегнување на повторната појава на незгоди, 
инциденти или сериозни прекршоци; 

- во зависност од степенот на опасноста доколку е потребно, по сопствена  проценка ги 
информира надлежни  органи  за видот на опасната материја, правецот на движење и 
местата на запирање на возилото;     

- кога е неопходно предлага придружба на колона од возила и да се обезбеди присуство 
на  противпожарно возило при натовар, превоз или истовар на опасните материи;  

6. изготвува извештаи за незгоди или сериозни прекршоци при натовар, превоз или 
истовар на опасни материи и  

7. изготвува  редовни годишни извештаи за активности на правното или физичкото 
лице од кое е назначен. 

Член 3 
Согласно должностите утврдени во членот 2 точка 3 од овој правилник,советникот за 

безбедност врши обука на лицата  кои  вршат  натовар или истовар  на опасните материи 
или други постапки поврзани со натоварот  или истоварот. 

При вршење на обуката на лицата кои вршат  натовар или истовар на опасните материи 
или други постапки поврзани со натоварот  или истоварот, советникот за  безбедност 
претходно ги запознава за: 

- опасностите кои може да ги предизвикаат опасните материи; 
- барањата од одредбите за превоз на опасни материи; 
- безбедно ракување и примена на мерки на претпазливост пооделно по класи на опасни 

материи со кои постапуваат; 
- постапки во случај на незгоди. 
Обуката се спроведува во работно време и  треба периодично да се повторува, најмалку  

еднаш годишно. 
Во случаи кога превозот на опасни материи вклучува и комбиниран транспорт, 

советникот за безбедност ги обучува лицата од став 1 на овој член за барањата за 
безбедност и  за другите видови на превоз.  

 
Член 4 

Програма за обука за полагање на испит за советник за безбедност ги опфаќа следните 
области: 

I . Генерални превентивни и безбедносни мерки при превозот на опасни материи и  
II. Познавање на националните прописи, меѓународни конвенции и спогодби за превоз 

на опасни материи. 
Програмата од ставот 1 на овој член е дадена во Прилог број 1 кој е составен дел од 

овој правилник.  
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Член 5 
Пријавувањето за полагање на испит за советник за безбедност, се врши со 

поднесување на пријава до Министерство за транспорт и врски најдоцна 2 дена пред денот 
на одржување на испитот.  

Пријавата од став 1 на овој член ги содржи следните податоци: име и презиме на 
кандидатот, датум и место на раѓање, адреса на живеалиште или престојувалиште, број на 
лична карта, матичен број  и вид и степен на стручна подготовка.  

Кон пријавата се приложува и потврда за завршена обука спроведена од правното лице 
овластено за вршење на стручно оспособување на советници за безбедност.  

 
Член 6 

Испитот за советник за безбедност се одржува најмалку еднаш месечно. 
Датумот на одржување на испитот се објавува на огласната табла и веб страната на 

Министерството за транспорт и врски.  
Испитот нема да се одржи во определениот термин доколку не се пријавиле најмалку 3 

кандидати. 
Доколку и во наредниот термин определен за одржување на испитот пријава имаат 

поднесено  помалку од 3 кандидати  испитот  се одржува. 
 

Член 7 
Испитот за советникот за безбедност при превоз на опасните материи се спроведува 

пред испитната комисија чии членови се избираат врз основа на следните критериуми: 
- компетентност;  
- спецификација на постапките за испитување предложени од комисијата;   
- мерки кои гарантираат објективност на испитувањето;  
- независност на комисијата во однос на физичките или правните лица кои вработуваат 

советници. 
Испитната комисија се состои од претседател и четири члена. 
 

Член 8 
Пред почетокот на полагањето на испитот комисијата го проверува и утврдува 

идентитетот на кандидатите преку проверка на документи за идентификација и проверува 
дали во пријавата се наведени сите податоци од член 5 став 2 од овој правилник.  

Кандидатот кој не ги  исполнува барањата од ставот 1 на овој член  истиот не може да 
го полага испитот. 

 
Член 9 

Испитот  за советник за безбедност ја опфаќа проверката на знаењето утврдено во 
Програмата од  член 4  на овој правилник и се полага писмено во два дела.  

Кандидатот кој на првиот дел на испитот освоил најмалку  60% од  вкупниот број 
предвидени позитивни поени  се упатува на усно полагање. 

Првиот дел од испитот се состои во полагање на тест, а вториот дел во разработка на 
конкретни ситуации. 

Тестот содржи најмалку 20 прашања  без предложени одговори или најмалку 40 
прашања со алтернативни одговори како и нивна комбинација. 

Доколку тестот е изготвен како комбинација на прашања без предложени одговори и 
прашања со алтернативни одговори, вкупниот број на прашањата се определува така што 
две прашања со алтернативни одговори се смета како едно прашање без предложен 
одговор. 
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Точниот одговор  кај прашања со алтернативни одговори  се означува со знак “Х” и 
било каква корекција на одговорот  се смета како неточен одговор. 

Испитните  прашања во тестот особено  треба  да ги опфатат  следните теми : 
- општа превенција и безбедносни мерки; 
- класификација на опасните материи; 
- основни барања за  за пакување,вклучително цистерни, контејнер цистерни; 
- ознаки и  налепници за опасност; 
- референци во документите за превоз; 
- ракување и складирање на опасни материи; 
-  обука на лица вклучени во превозот на опасните материи;  
- документи за возилото и документи за превоз; 
- инструкции за безбедност примена на инструкциите и опрема за заштита на возачите; 
- барања поврзани со опрема за превоз.           
Полагањето на тестот  трае  80 минути.  Успехот на кандидатот комисијата го оценува 

со описна оценка “положил“ или  “не положил“ и тестот го положил оној кандидат кој има 
најмалку 70% од вкупниот број предвидени позитивни поени. 

Вториот дел од испитот се состои од  разработување на конкретни  ситуации  за 
постапување со опасни материи,  пооделно по класи на опасни материи и тоа :           

- класа 1; 
- класа 2; 
- класа 7; 
- класи 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9 и 
- опасни материи со  UN-броеви 1202, 1203 и  1223.  
Со описна оценка “ положил “  се оценува кандидатот, кој има најмалку 70% од 

вкупниот број предвидени позитивни поени за секоја конкретна ситуација. 
Времето за разработка за конкретна ситуација, по класа  на опасни материи, е 60 

минути.  
Разработка на конкретните ситуации на испитот трае 300 минути. 
           

Член 10 
Доколку кандидатот го положил првиот дел од испитот, а една или повеќе конкретни 

ситуации од вториот дел на испитот не ги  положил може да ги полага истите  во рок од 
три месеци.  

Доколку  во  рокот од став 1 на овој член  кандидатот  не го положи вториот дел од 
испитот има право на повторување на целиот испит, но не порано од  шест месеци од 
денот на последното полагање.   

 
Член 11 

За текот на полагањето на испит  се води записник.  
Записникот од став 1 на овој член ги содржи следните податоци: состав на испитната 

комисија , име и презиме на кандидатот, датум и место на раѓање, адреса на живеалиште или 
престојувалиште, датум  на полагање на испит, број на тест, прашања на кои кандидатот 
одговарал, број на освоени позитивни поени од првиот дел на испитот, број на освоени 
позитивни поени во поединечни случаеви по класи на опасни материи од вториот дел на 
испитот, вкупен број на освоени позитивни поени и  констатација на успехот што го покажал 
на испитот  со оценка “ положил “  или  “ не  положил“. 

Записникот од став 1 на овој член го потпишуваат претседателот и сите членови  на 
испитната комисија. 
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Член 12 
На барање на кандидатот кој го полагал испитот комисијата  му дозволува увид на тестот 

во рок од 24 часа од часот  на соопштување на резултатот од  комисијата. 
 

Член 13 
Eвиденцијa за сите стручно оспособени  советници за превоз на опасни материи која се 

води во Министерството за транспорт и врски ги содржи следните податоци: име и 
презиме, датум  и место на раѓање, адреса на живеалиште или престојувалиште, број на 
лична карта и матичен број, вид и степен на стручна подготовка, датум  на  обука,  датум 
на  положен испит,  број  и рок на важење на  сертификатот за стручно оспособување, 
назив, адреса и матичен број на правното или физичкото лице  кај кој е  назначен 
советникот за безбедност.  

Евиденцијата  на податоците од став 1 на овој член  се води во  електронска форма. 
 

Член 14 
За добивање на овластување за вршење на стручно оспособување на кандидатите за 

советници за безбедност и одржување на курсот за повторна проверка на знаењето, 
правните лица треба да  располагаат со:  

1. минимум 30м2 простор опремен за одржување на обука; 
2. работен простор  (катедра, маса) за обучувачи; 
3. работен простор  (маса) за секој кандидат што се обучува; 
4. аудиовизуелна опрема за следење на процесот на обука и 
5. учебни помагала за спроведување на практична настава. 
 

Член 15 
На кандидатот кој го положил испитот му се издава уверение за положен испит за 

советник за безбедност. 
 

Член 16 
Уверението од член 15 на овој правилник се издава на  Образец  со формат А4 во бела 

боја,  кој е даден во Прилог број 2 и е составен дел на овој правилник.  
На образецот од став 1 на овој член во горниот дел е отпечатен  грбот на  Република 

Македонија и текстот Република Македонија, Министерство за транспорт и врски, 
“Уверение за положен испит за советник за безбедност при превоз на опасни материи“, 
број на уверението, име и презиме, место на раѓање, датум на раѓање, адреса, датум на 
одржување на испитот, име, презиме и потпис на претседателот  на комисијата и место за 
печат (м.п).  

      
Член 17 

Лицето на кое му е издадено уверението за положен испит за советник за безбедност  
поднесува барање за издавање на сертификат за стручно оспособување на советникот за 
безбедност.  

Кон барањето од став 1 на овој член  се  приложува уверение за положен испит за 
советник за безбедност  и доказ за платена административна такса. 

 
Член 18 

По поднесување на барањето од член 17 на овој правилник се издава  сертификат за 
стручно оспособување на советникот за безбедност. 
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Член 19 
Сертификатот од член 18 на овој правилник  се издава на  Образец  со формат А4 во 

бела боја, кој е даден во Прилог бр 3 и е составен дел на овој правилник. 
На образецот од став 1 на овој член во горниот дел е отпечатен  грбот на  Република 

Македонија и текстот “Република Македонија, Министерство за транспорт и врски, 
“Сертификат за стручно оспособување на советник за безбедност при превоз на опасни 
материи“, број на сертификатот, ознака на земјата која го издава сертификатот, 
презиме,име,датум и место на раѓање, државјанство, своерачен потпис на советникот за 
безбедност, важност на сертификатот, за правни или физички лица кои  превезуваат, 
примаат или предаваат на превоз опасни материи, по пат, по железница, назив на органот 
кој го издал сертификатот, датум на издавање, потпис, место за печат (м.п), важност на 
продолжување на сертификатот,назив на органот кој го продолжил сертификатот, датум 
на продолжување на сертификатот  потпис, место за печат (м.п), забелешки.  

Образецот од став 2 на овој член се печати  и податоците се внесуваат на македонски и 
англиски јазик. 

   
Член 20 

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

 
    Бр. 01-15796                                      Министер  

14 декември 2007 година                    за транспорт и врски, 
       Скопје                                    Миле Јанакиески, с.р. 
             
 Бр. 13.1-83908/1                                 Министер  

24 декември 2007 година                    за внатрешни работи, 
       Скопје                               Гордана Јанкулоска, с.р. 
 
   Бр. 15-75/2                                   

8 јануари 2008 година                       Министер за здравство, 
      Скопје                                          Имер Селмани, с.р. 
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