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2919. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за управување со отпад, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 11 ноември 2008 година. 
 

      Бр. 07-4943/1                                 Претседател 
11 ноември 2008 година        на Република Македонија,                       
            Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД 

 
Член 1 

Во Законот за управување со отпад („Службен вес-
ник на Република Македонија” број 68/2004, 71/2004, 
107/2007 и 102/2008), во членот 10 став (2) точката се 
брише и се додаваат зборовите: “односно во регионот 
во кој е произведен“.  

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
„(3) Регионалното управување со отпадот се обезбе-

дува со донесување, развој и примена на стратешки и 
плански документи. “ 

 
Член 2 

По членот 12 се додава нов член 12-а, кој гласи: 
 

„Член 12-а 
Начело на одговорност на произведувачот  
Произведувачот или увозникот на производи и па-

кувања кои на крајот на животниот циклус на произво-
дите кои ги произведуваат, односно увезуваат создава-
ат отпад кој ја оптоварува животната средина се одго-
ворни за управувањето со отпадот кој настанува како 
резултат на нивните дејности.“ 
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Член 3 

Членот 32 се менува и гласи:  
"Дозвола за вршење на дејноста складирање, трет-

ман и/или преработка на отпад 
(1) Правните и физичките лица кои вршат склади-

рање, третман и/или преработка на отпад задолжително 
треба да поседуваат дозвола за вршење на дејноста 
складирање, третман и/или преработка на отпад. 

(2) Правните и физичките лица од ставот (1) на овој 
член за да можат да ја вршат дејноста складирање, 
третман и/или преработка на отпад мора да ги испол-
нуваат минимално-техничките услови во поглед на по-
требната инсталација и опрема за складирање, третман 
и/или преработка на отпад, негово идентификување и 
системот за следење на отпадот. 

(3) Субјектите од ставот (1) на овој член поднесува-
ат писмено барање за добивање дозвола за вршење на 
дејноста складирање, третман и/или за преработка на 
отпад до органот на државната управа надлежен за ра-
ботите од областа на животната средина. 

(4) Дозволата од ставот (1) на овој член ја издава 
органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на животната средина, за временски период 
што не може да биде подолг од 15 години.  

(5) Доколу дојде до промена на минимално-технич-
ките услови утврдени со дозволата од ставот (1) на овој 
член, правните и физичките лица се должни да подне-
сат барање за промена на дозволата. 

 (6) Барањето за промена на дозволата мора да се 
поднесе најдоцна во рок од два месеца, од моментот на 
настанување на промените од ставот (5) на овој член.  

(7) Барање за обновување на дозволата мора да се 
поднесе  во рок од најдоцна два месеца пред истекува-
ње на важноста на дозволата. 

(8) Против решението со коешто се одбива барање-
то за добивање на дозволата од ставот (1) на овој член, 
барателот може да поднесе жалба до комисијата на 
Владата на Република Македонија за решавање на 
управни работи од областа на животната средина во 
рок од 30 дена од денот на добивањето на решението. 

(9) Министерот кој раководи со органот на држав-
ната управа надлежен за работите од областа на живот-
ната средина поблиску ги пропишува минималните 
технички услови за вршење на дејноста од ставот (2) на 
овој член, формата и содржината на образецот на бара-
њето за добивање, промена и обновување на дозвола за 
преработка, третман и/или за складирање на отпад, ка-
ко и формата и содржината на образецот на дозволата.“ 
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Член 4 
Во членот 32-а по ставот (9) се додаваат два нови 

става (10) и (11), кои гласат: 
"(10) Правните и физичките лица од ставот (1) на 

овој член се должни да постават видео надзор на ме-
стото на прием на отпад, како и на други места на ло-
кацијата или обjектите преку кои ќе се забележува при-
емот, ракувањето и чувањето на отпадот. 

(11) Податоците од видео надзорот од ставот (10) 
на овој член, правните и физичките лица се должни да 
ги чуваат најмалку шест месеца.″ 

Ставот (10) станува став (12), а во ставот (11) кој ста-
нува став (13) бројот  “10“ се заменува со бројот “12“. 

 
Член 5 

Во членот 39 по ставот (3) се додаваат два нови ста-
ва (4) и (5), кои гласат: 

“(4) При извоз на отпад, правните и физичките лица 
кои го вршат транспортот на отпад се должни, копија 
од идентификациониот и транспортниот формулар при 
излезот на отпадот од територијата на Република Ма-
кедонија да го достават до органот надлежен за врше-
ње на царинските работи, кој е должен транспортниот 
формулар да го завери.  

(5) Во случаите од ставот (4) на овој член органот 
надлежен за вршење на царински работи е должен ко-
пија од идентификациониот и заверениот транспортен 
формулар да ги достави до надлежениот орган за врше-
ње на стручни работи во животната средина. “ 

Ставовите (4), (5), (6), (7), (8), (9) и (10) стануваат 
ставови (6), (7), (8), (9), (10), (11) и (12). 

 
Член 6 

Во членот 41 став (1) точката на крајот на речени-
цата се брише и се додаваат зборовите: “согласно со 
овој и друг закон“. 

Ставот (2) се брише. 
 

Член 7 
Во членот 43 став (9) зборовите: “по исклучок од 

став (4) на овој член“ се бришат.  
 

Член 8 
Во членот 44 ставот (4) се брише. 
 

Член 9 
Во членот 46 став (2) по зборот “собирање“ зборо-

вите: “и за“ се заменуваат со запирка, а по зборот 
“транспортирање“  се додаваат зборовите: “и/или трет-
ман“. 

Во ставот (4) по зборот “собирањето“ сврзникот “и“ 
се заменува со запирка, а по зборот “транспортирање-
то“ се додаваат зборовите: “и /или третманот“. 

Во ставот (5) точката на крајот на реченицата се 
брише и се додаваат зборовите: “како и дозвола соглас-
но член 32 од овој закон”. 

Во ставот (11) по зборот “собирање“ сврзникот “и“ 
се заменува со запирка, а по зборот “транспорт“ се до-
даваат зборовите: “и /или третман“. 

 
Член 10 

Во членот 49 став (4) по зборовите: “систем за“ се 
додаваат зборовите: “собирање и“. 

 
Член 11 

Во членот 50 став (4) зборовите: “за складирање“ се 
заменуваат со зборовите: “за повратен прием“. 

Во ставот (5) зборовите: “откуп и“ се заменуваат со 
зборовите: “собирање и за“. 

Член 12 
Насловот пред и членот 51 се менуваат и гласат: 

"Дозвола за основање на систем за собирање и за по-
вратен прием на искористените производи и пакувања 

 
(1) Правните и физичките лица кои сакаат да осно-

ваат систем за собирање и за повратен прием на одре-
дени искористени производи и пакувања треба да посе-
дуваат дозвола која се издава под услови и на начин 
определени со овој и друг  закон. 

(2) Дозволата од ставот (1) на овој член ја издава 
органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на животната средина, врз основа на писмено 
барање на правните и физичките лица од ставот (1) на 
овој член кое  особено содржи: 

1) идентификација на барателот - податоци име-
то/назив и седиштето;  

2) регистрација за дејност на собирање и/или поста-
пување со отпад; 

3) видот на искористените производи и на пакува-
њата со коишто ќе се постапува во системот и 

4) временскиот период за кој се бара дозволата. 
(3) Со барањето од ставот (2) на овој член правните 

и физичките лица од ставот (1) на овој член се должни 
да достават: 

1) програма за собирање и за повратен прием на 
искористените производи и пакувања; 

2) доказ за исполнетост на организационо-технич-
ките услови за вршење на дејноста согласно со овој и 
друг закон; 

3) податоци за системот за собирање и за повратен 
прием на искористените производи и  пакување само-
стојно, или заедно со други подизведувачи и/или увоз-
ници кои поседуваат средства и опрема, постројки и 
уреди кои ги исполнуваат пропишаните услови и обез-
бедуваат постапување со отпад во согласност со овој и 
друг закон и 

4)  доказ дека самостојно, или заедно со подизведу-
вачи и/или увозници има обезбедено услови за прера-
ботка и отстранување на отпад во согласност со закон 
и други прописи.  

(4) Дозволата од ставот (1) на овој член се издава 
за временски период кој не може да биде подолг од 
десет години.  

(5) Покрај документите од ставот (3) на овој 
член, а во зависност од видот на искористените про-
изводи и пакувања за кои се бара дозволата од ста-
вот (1) на овој член, органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на животната средина 
може по потреба да побара барателот да достави  и 
други дополнителни податоци согласно со овој и 
друг закон. 

(6) Доколку дојде до промена на податоците утвр-
дени со дозволата од ставот (1) на овој член, правните 
и физичките лица се должни да поднесат барање за 
промена на дозволата. 

(7) Барање за промена на дозволата мора да се под-
несе најдоцна во рок од два месеца од моментот на на-
станување на промените утврдени во ставот (6) на овој 
член.  

(8) Барање за обновување на дозволата мора да се 
поднесе  во рок од најдоцна два месеца пред истекува-
ње на важноста на дозволата. 

(9) Надлежниот орган за вршење на стручни работи 
во животната средина води евиденција за издадените 
дозволи.“ 
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Член 13 
Во членот 62  став (1)  точка 2 по зборот “третман” 

се додаваат зборовите: “и преработка”. 
 

Член 14 
Во членот 71-а точката на  крајот од реченицата се 

брише и се додаваат зборовите: “освен во количини 
или нивно процентуално учество согласно прописот од 
членот 71-б став (8) на овој закон“. 

 
Член 15 

Во членот 71-б став (7) зборовите: “органот на др-
жавната управа надлежен за работите од областа на 
животната средина“ се заменуваат со зборовите: “над-
лежен органот за вршење на стручни работи во живот-
ната средина“. 

 
Член 16 

Во членот 72 став (2) по зборовите: “е должен“ се 
додаваат зборовите: “да води и да чува евиденција за 
сите произведени и/или увезени и пуштени во промет 
возила, како и“. 

Во ставот (4) точката на крајот на реченицата се 
брише и се додаваат зборовите: “освен во количини 
или нивно процентуално учество согласно прописот од 
ставот (9) на овој член“.  

Во ставот (6) алинеја 4 зборовите: “произведените/ 
увезени и пуштени во промет возила како и за “ се бри-
шат. 

Во ставот (7)  по зборот “став“ се додава  бројот 
“(2) и“.  

 
Член 17 

Во членот 73 ставот (3) се брише. 
 

Член 18 
Во членот 80 став (8) по зборот “опфат“ се додаваат 

зборовите: “односно кон договорот од ставот (4) на 
овој член да приклучи и други општини, како и да ги 
прошири дејностите за постапување со отпад“. 

Во ставот (11) зборовите: “договорите од ставовите 
(5) и (6)“ се заменуваат со зборовите: “договор од ста-
вот (4)“.  

Ставот (12) се менува и гласи: 
“Заради заштита на животната средина, животот и 

здравјето на луѓето, доколку општините или градот 
Скоје не се согласат, или не основаат депонија за нео-
пасен или инертен отпад во согласност со ставот (4) на 
овој член, Владата на Република Македонија може да 
основа депонија во согласност со Планот на Република 
Македонија за управување со отпад од членот 17 на 
овој закон, или да го довери основањето на депонија за 
неопасен или инертен отпад на домашно и/или стран-
ско правно лице согласно со Законот за концесии и 
други видови на јавно приватно партнерство.“  

 
Член 19 

Во членот 82 став (1) точка 1 на крајот на реченица-
та сврзникот “и“ се заменува со точка и запирка. 

Во точката 2 точката се заменува со сврзникот “и“ 
и се додава нова точка 3, која гласи: 

„3) две или повеќе општини и/или градот Скопје 
преку основање на заедничко јавно претпријатие или 
други јавни служби во согласност со закон.“ 

 
Член 20 

Во членот 87 став (3) зборот  “одобрение“ се заме-
нува со зборот “согласност“. 

Член 21 
Во членот 94 ставот (4) се менува и гласи:  
„Министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за работите од областа на животната 
средина ги пропишува граничните вредности за емисии 
на одредени супстанции во воздух при горење или со-
горување на отпадот, гранични вредности за емисија за 
исфрлање отпадна вода од чистењето на издувните га-
сови, техники, методи и динамика за мерења и следење 
на емисиите на супстанциите во воздухот и водата што 
се создаваат при горење или согорување на отпад, како 
и начинот и временските рокови за постигнување на 
граничните вредности за емисии на супстанциите во 
воздухот и водата.“ 

 
Член 22 

Во членот 99 ставот (5) се менува и гласи: 
„Министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за работите од областа на животната 
средина ги пропишува условите и начинот на работа на 
инсталциите за горење или согорување на отпадот, ми-
нималните технички средства и опрема за горење или 
согорување на отпадот, како и постапките за прием и 
испорака на отпадот.“ 

 
Член 23 

Во членот 100 став (1) точка 1 зборот “спалување“ 
се заменува со зборовите: “горење или согорување“. 

 
Член 24 

Членот 112 се брише.  
 

Член 25 
Насловот пред и членот 122 се менуваат и гласат:  
  

„Надоместок за постапување со отпад 
 
Произведувачот и/или увозникот кои пуштаат на 

пазар производи и пакувања кои на крајот на животни-
от циклус на производите кои ги произведуваат, однос-
но увезуваат создаваат отпад којшто ја оптоварува жи-
вотната средина, се должни да плаќаат надоместок за 
нивно постапување согласно со овој или друг закон.“ 

 
Член 26 

Во членот 127 став (1) точка 7 по зборот “отпад” се 
додаваат зборовите: “како и дали доставуваат податоци 
и ги чуваат податоците од евиденцијата и податоците 
од видео надзорот“. 

 
Член 27 

Во членот 131 став (1) точка 3 зборовите: “за прера-
ботка на отпад“ се бришат, а бројот “52“ се заменува со 
бројот “51“. 

 
Член 28 

По членот 138-б се додава нов наслов и нов член 
138-в, кои гласат: 

 
„Член 138-в 

Вршење на трговија со отпад без обезбеден видео  
надзор 

 
Тој што врши трговија со неопасен отпад без обез-

беден видео надзор на местото на прием на отпадот, 
како и на други места на локацијата или објектот преку 
кој ќе се забележува приемот, ракувањето и чувањето 
на отпадот ќе се казни со казна затвор од една до две 
години." 
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Член 29 
Во членот 139 став (1) точка 9 по зборот “чува“ се 

додаваат зборовите: “и не ги доставува“. 
Во ставот (2) точка 11 зборот “одобрение“ се заме-

нува со зборот “согласност“. 
Во точката 26 по зборот “став“ се додава бројот “(2) и“. 
 

Член 30 
Во членот 142-а ставот (1) се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 50 евра во денарска противвред-

ност ќе му се изрече на физичко лице за прекршок, до-
колку:  

1) остава остатоци, материјали и компоненти од 
искористени возила во урбани средини;“. 

Во ставот (2) во воведната реченица бројот “50“ се 
заменува со бројот “60“. 

Точката 7 се менува и гласи: 
“7) остава остатоци, материјали и компоненти од 

искористени возила во природата и/или на патишта;“. 
Точката 8 се брише.  
Точката 9 станува точка 8. 
Точката 10 се брише. 
Точката 11 станува точка  9. 
Во ставот (8) зборот “плаќање“ се заменува  со збо-

рот “наплата“. 
Ставот (9) се менува и гласи: 
„Министерот кој раководи со органот на државната 

управа надлежен за вршење на работите од областа на 
животната средина ја пропишува формата и содржина-
та на поканата за наплата на глобата од ставот (8) на 
овој член.”   

Ставовите (10), (11) и (12)  се бришат. 
По ставот (9) се додава нов став (10), кој гласи: 
„(10) Во прекршочна постапка да се изрече глоба 

зголемена до трикратен износ од износот утврден со 
одредбите на овој член.“  

 
Член 31 

Прекршочните постапки започнати пред денот на 
влегувањето во сила на овој закон ќе се завршат според 
одредбите на Законот за управување со отпад („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 68/2004, 
71/2004, 107/2007 и 102/2008). 

 
Член 32 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

_____________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT 

PËR MENAXHIM ME MBETURINA 
 

Neni 1 
Në Ligjin për menaxhim me mbeturina ("Gazeta 

zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 68/2004, 
71/2004, 107/2007 dhe 102/2008), në nenin 10 paragrafin 
(2), pika fshihet dhe shtohen fjalët: "përkatësisht në rajonin 
ku është prodhuar". 

Pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon: 
"(3) Menaxhimi rajonal me mbeturina sigurohet me anë 

të miratimit, zhvillimit  dhe aplikimit të dokumenteve 
strategjike dhe të planifikuara." 

Neni 2 
Pas nenit 12 shtohet nen i ri 12-a si vijon: 
 

"Neni 12-a 
Parimi i përgjegjësisë së prodhuesit 

 
Prodhuesi ose importuesi i prodhimeve dhe paketimeve 

të cilat në fund të ciklit jetësor të prodhimeve që i 
prodhojnë, përkatësisht importojnë krijojnë mbeturina të 
cilat e ngarkojnë ambientin jetësor janë përgjegjës për 
menaxhim me mbeturinat që krijohen si rezultat i 
veprimtarive të tyre." 

 
Neni 3 

Neni 32 ndryshohet si vijon: 
"Leje për ushtrimin e veprimtarisë magazinim, trajtim 

dhe/ose përpunim të mbeturinave 
(1) Personat juridikë dhe fizikë që bëjnë magazinim, 

trajtim dhe/ose përpunim të mbeturinave detyrimisht duhet 
të posedojnë leje për ushtrim të veprimtarisë përpunim, 
trajtim dhe/ose magazinim të mbeturinave. 

(2) Personat juridikë dhe fizikë nga paragrafi (1) i këtij 
neni, që të mund të ushtrojnë veprimtarinë magazinim, 
trajtim dhe/ose përpunim të mbeturinave domosdo duhet t'i 
plotësojnë kushtet teknike-minimale që kanë të bëjnë me 
instalimet dhe mjetet e nevojshme për magazinim, trajtim 
dhe/ose përpunim të mbeturinave, identifikim të tyre, dhe 
sistemin për ndjekje të mbeturinave. 

(3) Subjektet nga paragrafi (1) i këtij neni paraqesin 
kërkesë më shkrim  për fitimin e lejes për ushtrimin e 
veprimtarisë magazinim, trajtim dhe/ose përpunim të 
mbeturinave organit të administratës shtetërore kompetent 
për punët nga fusha e ambientit jetësor. 

(4) Lejen nga paragrafi (1) i këtij neni e lëshon organi i 
administratës shtetërore kompetent për punët nga fusha e 
ambientit jetësor, për një periudhë kohore që nuk mund të 
jetë më e gjatë se 15 vjet. 

(5) Në qoftë se vjen deri te ndryshimi i kushteve 
minimale-teknike të përcaktuara me lejen nga paragrafi (1) 
i këtij neni, personat juridikë dhe fizikë janë të detyruar të 
paraqesin kërkesë për ndërrimin e lejes. 

(6) Kërkesa për ndërrimin e lejes medoemos të 
paraqitet më së voni në afat prej dy muajsh, nga momenti i 
kryerjes së ndryshimeve nga paragrafi (5) i këtij neni. 

(7) Kërkesa për përtëritje të lejes medoemos të 
paraqitet më së voni në afat prej dy muajsh para skadimit të 
afatit të vlefshmërisë së lejes. 

(8) Kundër vendimit me të cilin refuzohet kërkesa për 
fitimin e lejes nga paragrafi (1) i këtij neni, kërkuesi mund 
t'i paraqesë ankesë komisionit të Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë për zgjidhjen e çështjeve administrative nga 
fusha e ambientit jetësor, në afat prej 30 ditësh nga dita e 
marrjes së vendimit. 

(9) Ministri i cili udhëheq me organin e administratës 
shtetërore kompetent për punët nga fusha e mjedisi jetësor 
më për së afërmi i përcakton kushtet minimale teknike për 
ushtrimin e veprimtarisë nga paragrafi (2) i këtij neni, 
formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës për 
marrje, ndërrim dhe përtëritje të lejes për përpunim, trajtim 
dhe/ose magazinim të mbeturinave, si dhe formën dhe 
përmbajtjen e formularit të lejes. 

 
Neni 4 

Në nenin 32-a pas paragrafit (9) shtohen dy paragrafë 
të rinj (10) dhe (11), si vijon: 

"(10) Personat juridikë dhe fizikë nga paragrafi (1) i 
këtij neni, janë të detyruar të vendosin mbikëqyrje me 
video të vendit të pranimit të mbeturinave, si dhe në vende 
tjera të lokalitetit ose objekteve nëpërmjet të cilave do të 
shihet pranimi, manipulimi dhe ruajtja e mbeturinave. 
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(11) Të dhënat nga mbikëqyrja me video nga paragrafi 
(10) i këtij neni, personat juridikë dhe fizikë janë të 
detyruar t'i ruajnë më së paku gjashtë muaj."  

Paragrafi (10) bëhet paragraf (12), ndërsa në paragrafin 
(11) që bëhet paragraf (13) numri "10" zëvendësohet me 
numrin "12". 

 
Neni 5 

Në nenin 39 pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafë të 
rinj (4) dhe (5), si vijojnë: 

"(4) Gjatë importit të mbeturinave, personat juridikë 
dhe fizikë që e bëjnë transportin janë të detyruar t'ia 
paraqesin organit kompetent për ushtrimin e detyrave 
doganore, një kopje të formularit identifikues dhe të 
transportit gjatë daljes së mbeturinave nga territori i 
Republikë së Maqedonisë, i cili është i detyruar formularin 
e transportit ta vërtetojë. 

(5) Në rastet e paragrafit (4) të këtij ligji organi 
kompetent për kryerjen e punëve doganore është i detyruar 
që një kopje nga formulari i vërtetuar i transportit dhe 
identifikimit t'ia paraqesë organit kompetent për ushtrimin 
e punëve profesionale të ambientit jetësor." 

Paragrafët (4), (5), (6), (7), (8), (9) dhe (10) bëhen 
paragrafë (6), (7), (8), (9), (10), (11) dhe (12). 

 
Neni 6 

Në nenin 41 pas paragrafit (1) pika në fund të fjalisë 
fshihet dhe shtohen fjalët: "në pajtim me këtë ligj dhe me 
ligj tjetër". 

Paragrafi (2) fshihet. 
 

Neni 7 
Në nenin 43 pas paragrafit (9) fjalët: "me përjashtim të 

paragrafit (4) të këtij neni" fshihen. 
 

Neni 8 
Në nenin 44 paragrafi (4) fshihet. 
 

Neni 9 
Në nenin 46 në paragrafin (2), pas fjalës "mbledhje" 

fjalët "edhe për" "zëvendësohen me presje, kurse pas fjalës 
" transportim" , shtohen fjalët: "dhe/ose trajtim". 

Në paragrafin (4) pas fjalës "mbledhja" lidhëza "dhe" 
zëvendësohet me presje, ndërsa pas fjalës "transportim" 
shtohen fjalët: "dhe/ose trajtim". 

Në paragrafin (5) pika në fund të fjalisë fshihet dhe 
shtohen fjalët: "si dhe leje në pajtim me nenin 32 të këtij ligji." 

Në paragrafin (11) pas fjalës "mbledhje" lidhëza "dhe" 
zëvendësohet me presje, kurse pas fjalës "transport" 
shtohen fjalët: "dhe/ose trajtim". 

 
Neni 10 

Në nenin 49 pas paragrafit (4), fjalët:"sistem për" 
zëvendësohen me fjalët "mbledhje dhe". 

 
Neni 11 

Në nenin 50 në paragrafin (4), fjalët: "për magazinim" 
zëvendësohen me fjalët: "për pranim kthyes". 

Në paragrafin (5), fjalët: "grumbullim dhe" 
zëvendësohen me fjalët: "mbledhje edhe për". 

 
Neni 12 

Titulli para dhe neni 51 ndryshojnë si vijon: 
 

"Leje për themelim të sistemit për grumbullim dhe pranim 
kthyes të prodhimeve dhe paketimeve të shfrytëzuara 
 
(1) Personat juridikë dhe fizikë të cilët duan të 

themelojnë sistem për grumbullim dhe pranim kthyes të 
prodhimeve dhe paketimeve të caktuara  të shfrytëzuara 
duhet të posedojnë leje e cila lëshohet në kushte dhe 
mënyrë të përcaktuar me këtë ligj dhe me ligje të tjera. 

(2) Lejen nga paragrafi (1) të këtij neni e lëshon organi 
i administratës shtetërore kompetent për punët nga fusha e 
ambientit jetësor, në bazë të kërkesës më shkrim të 
personave juridikë dhe fizikë nga paragrafi (1) të këtij neni 
e cila përmban në veçanti: 

1) identifikim të kërkuesit - të dhëna emri / emërtimi 
dhe selia; 

2) regjistrim për veprimtari të grumbullimit dhe/ose 
trajtim me mbeturina 

3) lloj të prodhimeve dhe paketimeve të shfrytëzuara 
me të cilët do të trajtohet në sistem dhe 

4) periudhën kohore për të cilën kërkohet leja. 
(3) Me kërkesën nga paragrafi (2) të këtij neni personat 

juridikë dhe fizikë nga paragrafi 1 i këtij neni janë të 
detyruar të dorëzojnë: 

1) program për grumbullim dhe pranim kthyes të 
prodhimeve dhe paketimeve të shfrytëzuara; 

2) provë për përmbushje të kushteve minimale-teknike 
për kryerje të veprimtarisë në pajtim me këtë ligj; 

3) të dhëna për sistemin për grumbullim dhe për pranim 
të sërishëm të prodhimeve dhe paketimeve të shfrytëzuara 
në mënyrë të pavarur, ose bashkë me prodhues ose 
importues të tjerë të cilët posedojnë mjete dhe pajisje, 
impiante dhe instalime që i plotësojnë kushtet e 
përcaktuara dhe sigurojnë trajtimin me mbeturinat në 
pajtim me këtë ligj dhe me ligj tjetër dhe 

4) Provë se në mënyrë të pavarur, ose bashkë me nën-
realizues dhe/ose importues ka siguruar kushte për 
përpunim dhe mënjanim të mbeturinave në pajtim me këtë 
ligj dhe me dispozita të tjera. 

(4) Leja nga paragrafi (1) i këtij neni lëshohet për 
periudhë kohore e cila nuk mund të jetë më e gjatë se 
dhjetë vite. 

(5) Përveç dokumenteve nga paragrafi (3) i këtij neni, 
ndërsa në varësi nga lloji i prodhimeve dhe paketimeve të 
shfrytëzuara për të cilat kërkohet leja nga paragrafi (1) i 
këtij neni, organi i administratës shtetërore kompetent për 
punët nga fusha e ambientit jetësor, sipas nevojës mund të 
kërkojë që kërkuesi të paraqesë edhe të dhëna të tjera 
shtesë në pajtim me këtë ligj. 

(6) Në qoftë se vjen deri te ndryshimi i të dhënave të 
përcaktuara me lejen nga paragrafi (1) i këtij neni, personat 
juridikë dhe fizikë janë të detyruar të paraqesin kërkesë për 
ndryshim të lejes. 

(7) Kërkesë për ndryshim të lejes medoemos të 
paraqitet më së voni në afat prej dy muajsh, nga momenti i 
krijimit të ndryshimeve të përcaktuara në nenin (6) të këtij 
neni. 

(8) Kërkesa për përtëritjen e lejes medoemos të 
paraqitet më së voni në afat prej dy muajsh para skadimit të 
vlefshmërisë së lejes. 

(9) Organi kompetent për kryerjen e punëve 
profesionale në ambientin jetësor mban evidencë për lejet e 
dhëna." 

 
Neni 13 

Në nenin 62 paragrafin (1) pikën 2, pas fjalës "trajtim" 
shtohen fjalët: "edhe përpunim". 

 
Neni 14 

Në nenin 71-a, pika në fund të fjalisë fshihet dhe 
shtohen fjalët: "përveç në sasi ose pjesëmarrje 
proporcionale të tyre në pajtim me dispozitën nga neni 71-
b paragrafi (8) i këtij ligji". 
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Neni 15 
Në nenin 71-b, pas paragrafit (7), fjalët: "organi i 

administratës shtetërore kompetent për punët nga fusha e 
ambientit jetësor" zëvendësohen me fjalët: "organ 
kompetent për kryerjen e punëve profesionale në ambientin 
jetësor". 

 
Neni 16 

Në nenin 72, në paragrafin (2), pas fjalëve: "detyrohet" 
shtohen fjalët: "të mbajë dhe të ruajë evidencë për të gjitha 
mjetet transportuese të prodhuara dhe/ose të importuara 
dhe të lëshuara në qarkullim si edhe". 

Në paragrafin (4) pika në fund të fjalisë fshihet dhe 
shtohen fjalët: 

"përveç në sasi ose pjesëmarrje proporcionale të tyre në 
pajtim me dispozitën nga paragrafi (9) i këtij neni". 

Në paragrafin (6) në alinenë 4 fjalët: "mjetet 
transportuese të prodhuara/importuara dhe të lëshuara në 
qarkullim si dhe për" fshihen. 

Në paragrafin (7) pas fjalës: "paragraf" shtohen fjalët: 
"(2) dhe". 

 
Neni 17 

Në nenin 73 paragrafi (3) fshihet. 
 

Neni 18 
Në nenin 80, në paragrafin (8) pas fjalës: "Përfshirje" 

shtohen fjalët: "përkatësisht marrëveshjes nga paragrafi (4) 
i këtij neni t'i përfshijë edhe komuna të tjera si dhe t'i 
zgjerojë veprimtaritë për trajtim të mbeturinave". 

Në paragrafin (11) fjalët: "marrëveshjet nga paragrafët 
(5) dhe (6)" zëvendësohen me fjalët: "marrëveshje nga 
paragrafi (4)". 

Paragrafi (12) ndryshohet si vijon: 
"Për shkak të mbrojtjes së ambientit jetësor, jetës dhe 

shëndetit të njerëzve, nëse komunat dhe qyteti i Shkupit 
nuk pajtohen, ose nuk formojnë deponi për mbeturina të 
parrezikshme, respektivisht inerte në pajtim me paragrafin 
(4) të këtij neni, Qeveria e Republikës së Maqedonisë 
mund të themelojë deponi në pajtim me planin e 
Republikës së Maqedonisë për menaxhim me mbeturina 
nga neni 17 i këtij ligji, ose t'ia besojë themelimin e 
deponisë për mbeturina të parrezikshme ose inerte personit 
juridik të vendit dhe/ose të huaj në pajtim me ligjin për 
koncesionet dhe lloje të tjera të partneritetit publik-privat". 

 
Neni 19 

Në nenin 82 paragrafi (1) në pikën 1 në fund të fjalisë 
lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikëpresje. 

Në pikën 2 pika zëvendësohet me lidhëzën: "dhe" dhe 
shtohet pikë e re 3) si vijon: 

"3) Dy ose më shumë komuna, dhe/ose qyteti i Shkupit 
përmes themelimit të ndërmarrjes së përbashkët ose 
shërbimeve tjera publike në pajtim me ligjin". 

 
Neni 20 

Në nenin 87 në paragrafin (3) fjala "leje" zëvendësohet 
me fjalën "pëlqim". 

 
Neni 21 

Në nenin 94 paragrafi (4) ndryshohet si vijon: 
"Ministri i cili udhëheq me organin e administratës 

shtetërore kompetent për punët nga fusha e ambientit 
jetësor i përcakton vlerat kufizuese për lëshimin e 
substancave të caktuara në ajër gjatë djegies dhe 
shpërbërjes së mbeturinave, vlerat kufizuese për emetimin 
e lëshimit të ujërave të zeza nga pastrimi i gazrave që 

lirohen, metoda dhe dinamika e matjes dhe ndjekjes së 
emetimit të substancave në ajër dhe ujë që krijohen gjatë 
djegies dhe shpërbërjes nga djegia të mbeturinave, si dhe 
mënyra dhe afatet kohore për arritjen e vlerave kufizuese 
për emetimin e substancave në ajër dhe ujë". 

 
Neni 22 

Në nenin 99 paragrafi (5) ndryshohet si vijon: 
"Ministri i cili udhëheq me organin e administratës 

shtetërore kompetent për punët nga fusha e ambientit 
jetësor i përcakton kushtet dhe mënyrën e punës së 
instalimeve për djegie ose shpërbërje nga djegia të 
mbeturinave, si dhe procedurat për pranim dhe dërgim të 
mbeturinave." 

 
Neni 23 

Në nenin 100 paragrafi (1) në pikën 1 fjala "ndezje" 
zëvendësohet me fjalët: "djegie ose djegie e ngadalshme". 

 
Neni 24 

Neni 112 fshihet. 
 

Neni 25 
Titulli para nenit dhe neni 122 ndryshohen si vijon: 
 

"Kompensim për trajtimin e mbeturinave 
 
Prodhuesi dhe/ose importuesi të cilët lëshojnë në treg 

prodhime dhe paketime të cilat në fund të ciklit jetësor të 
prodhimeve që i prodhojnë, përkatësisht importojnë 
krijojnë mbeturina të cilat e ngarkojnë ambientin jetësor, 
janë të detyruar të paguajnë kompensim për trajtimin e tyre 
në pajtim me këtë ligj ose me ligj tjetër." 

 
Neni 26 

Në nenin 127 paragrafi (1) në pikën 7 pas fjalës 
"mbeturina" shtohen fjalët: "si dhe nëse dorëzojnë të dhëna 
dhe i ruajnë të dhënat e evidencës dhe të dhënat nga 
mbikëqyrja me video".  

 
Neni 27 

Në nenin 131 paragrafi (1) në pikën 3 fjalët: "për 
përpunim të mbeturinave" fshihen, kurse numri "52" 
zëvendësohet me numrin "51". 

 
Neni 28 

Pas nenit 138-b, shtohet titull i ri dhe nen i ri 138-v si 
vijon: 

 
"Neni 138-v 

Ushtrim i tregtisë me mbeturina pa sigurim te mbikëqyrjes 
me video 

 
Ai i cili bën tregti me mbeturina të parrezikshme pa 

siguruar mbikëqyrje me video të vendit të pranimit të 
mbeturinave, si dhe të vendeve të tjera në lokacionin ose 
objektin përmes të cilit shënohet pranimi, manipulimi dhe 
ruajtja e mbeturinave do të dënohet me dënim me burg prej 
një deri në dy vjet." 

 
Neni 29 

Në nenin 139 paragrafi (1) në pikën 9, pas fjalës 
"ruhet" shtohen fjalët: "dhe nuk i paraqet". 

Në paragrafin (2), në pikën 11, fjala "leje" 
zëvendësohet me fjalën "pëlqim". 

Në pikën 26), pas fjalës "paragraf" shtohen fjalët: "(2) 
dhe". 
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Neni 30 
Në nenin 142-a paragrafi (1) ndryshohet si vijon: 
"Gjobë në shumë prej 50 euro në kundërvlerë me 

denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje personit fizik, nëse: 
1) lë mbetje, materiale dhe komponentë nga mjetet e 

transportit të përdorura në hapësira urbane;" 
Në paragrafin (2) në fjalinë hyrëse numri "50" 

zëvendësohet me numrin "60". 
Pika 7) ndryshohet si vijon: 
"7) lë mbetje, materiale dhe komponentë të mjeteve të 

transportit të përdorura në natyrë dhe/ose në rrugë." 
Pika 8 fshihet. 
Pika 9 bëhet pikë 8 
Pika 10 fshihet. 
Pika 11 bëhet pikë 9. 
Në paragrafin (8) fjala "pagesë" zëvendësohet me 

fjalën "arkëtim". 
Paragrafi (9) ndryshohet si vijon: 
"Ministri i cili udhëheq me organin e administratës 

shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga fusha e 
ambientit jetësor e përcakton formën dhe përmbajtjen e 
ftesës për pagesën e gjobës nga paragrafi (8) i këtij neni." 

Paragrafët (10), (11) dhe (12) fshihen. 
Pas paragrafit (9) shtohet paragraf i ri (10) si vijon: 
"(10) Në procedurë për kundërvajtje të kumtohet gjobë 

e rritur në shumë të trefishtë nga shuma e përcaktuar me 
dispozitat e këtij neni." 

 
Neni 31 

Procedurat për kundërvajtje të filluara para ditës së 
hyrjes në fuqi të këtij ligji do të përfundojnë sipas 
dispozitave të Ligjit për menaxhim me mbeturina ("Gazeta 
zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 68/2004, 
71/2004, 107/2007 dhe 102/2008). 

 
Neni 32 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

_____________ 
2920. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 
 

Се прогласува Законот за изменување  и дополнува-
ње на Законот за градежното земјиште, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 10 ноември 2008 година. 

 
        Бр. 07-4936/1                              Претседател 
10 ноември 2008 година        на Република Македонија,                       
            Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

 
Член 1 

Во Законот за градежното земјиште („Службен вес-
ник на Република Македонија" број 82/2008), во членот 
14 ставот 5 се менува и гласи: 

„Средствата од отуѓувањето и од закупнината на 
градежното земјиште сопственост на Република Маке-
донија се уплатуваат на посебна сметка во рамките на 
трезорската сметка. Приходите од овие средства се рас-
пределуваат  во сооднос 20% за Република Македонија 
и 80% за општините и општините од подрачјето на гра-
дот Скопје, во зависност од местоположбата на градеж-
ното земјиште кое е предмет на отуѓување, односно да-
вање под закуп." 

По ставот 5 се додава  нов став 6, кој гласи: 
 „Средствата од ставот 5 кои се распределуваат ме-

ѓу  општините од подрачјето на градот Скопје и градот 
Скопје, се распределуваат во сооднос 50% за општина-
та од подрачјето на градот Скопје, а 50% за градот 
Скопје."   

 
Член 2 

По членот 14 се додава нов член 14-а, кој гласи: 
 

„Член 14-а 
 Градежното земјиште сопственост на Република 

Македонија  при отуѓувањето и давањето под закуп се 
плаќа со денари. 

Обврзници издадени од страна на Република Маке-
донија за исплата на депонирани девизни влогови на 
граѓаните по кои гарант е Република Македонија и об-
врзници од денационализацијата, можат да се користат 
за плаќање на  градежното земјиште  при отуѓувањето  
во висина од 20% од вкупниот износ, а останатите  
80% се плаќаат на посебна сметка во рамките на тре-
зорската сметка."                                                                                 

                                                               
Член 3 

По членот 55 се додава нов член 55-а, кој гласи: 
 

„Член 55-а 
Започнатите постапки за отуѓување и давање под 

закуп на градежно земјиште сопственост на Република 
Македонија до влегувањето во сила   на овој закон, ќе 
се завршат согласно со прописите за градежно земји-
ште што важеле до денот на влегувањето во сила на 
овој закон." 

 
Член 4 

Средствата од отуѓувањето и давањето под закуп на 
градежно земјиште  сопственост на Република Македо-
нија што ќе се остварат од постапките започнати 
согласно со Законот за градежното земјиште („Служ-
бен весник на Република Македонија" број 82/2008), се 
распределуваат на начин утврден со членот 14 став 5 
од  Законот за градежното земјиште („Службен весник 
на Република Македонија" број 82/2008). 

 
Член 5 

Овој закон влегува во сила наредниот  ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија “. 
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L I G J 
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR 

TOKËN NDËRTIMORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për tokën ndërtimore (''Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë'' numër 82/2008) në nenin 14 
paragrafi 5 ndryshon, si vijon: 

''Mjetet nga tjetërsimi dhe nga qiraja e truallit 
ndërtimor në pronësi të Republikës së Maqedonisë 
paguhen në llogari të posaçme në kuadër të llogarisë së 
trezorit. Të hyrat nga këto mjete shpërndahen në 
përpjesëtim 20% për Republikën e Maqedonisë dhe 80% 
për komunat dhe komunat në rajonin e qytetit të Shkupit, 
varësisht nga vendndodhja e tokës ndërtimore e cila është 
lëndë e tjetërsimit  përkatësisht të dhënies me qira''. 

Pas paragrafit 5 shtohet paragraf i ri 6, si vijon: 
''Mjetet nga paragrafi 5 të cilat shpërndahen midis 

komunave nga rajoni i qytetit të Shkupit dhe qytetit të 
Shkupit, shpërndahen në përpjesëtim 50% për komunën 
nga rajoni i qytetit të Shkupit, ndërsa 50% për qytetin e 
Shkupit.'' 

 
Neni 2 

Pas nenit 14 shtohet nen i ri 14-a, si vijon: 
 

''Neni 14-a 
Toka ndërtimore në pronësi të Republikës së 

Maqedonisë gjatë tjetërsimit dhe dhënies me qira paguhet 
me denarë. 

Fletobligacionet e lëshuara nga ana e Republikës së 
Maqedonisë për pagimin e depozitave të deponuara 
devizore të qytetarëve ndaj të cilave garant është Republika 
e Maqedonisë dhe fletobligacionet nga denacionalizimi, 
mund të shfrytëzohen për pagimin e tokës ndërtimore gjatë 
tjetërsimit në shumë prej 20% nga shuma e përgjithshme, 
ndërsa 80% të tjera paguhen në llogari të posaçme në 
kuadër të llogarisë së trezorit.'' 

 
Neni 3 

Pas nenit 55 shtohet nen i ri 55-a, si vijon: 
 

''Neni 55-a 
Procedurat e filluara për tjetërsim dhe për dhënien me 

qira të tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së 
Maqedonisë deri me hyrjen në fuqi të këtij ligji, do të 
bëhen në pajtim me dispozitat për tokën ndërtimore që 
kanë qenë në fuqi deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij 
ligji''. 

 
Neni 4 

Mjetet për tjetërsim dhe dhënia me qira e truallit 
ndërtimor e Republikës së Maqedonisë që do të realizohen 
nga procedurat të filluara në pajtim me Ligjin për tokë 
ndërtimore (''Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë'' 
numër 82/2008), shpërndahen në mënyrë të përcaktuar me 
nenin 14 paragrafin 5 të Ligjit për tokë ndërtimore 
(''Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë'' numër 
82/2008). 

 
Neni 5 

Ky ligj hyn në fuqi ditën vijuese nga dita e botimit në 
''Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë''.  

2921. 
Врз основа на членовите 26 став (1) и 27 став (2) од 

Изборниот законик („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 40/2006 и 136/2008), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 10 но-
ември 2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, 
ЗАМЕНИК И ЧЛЕНОВИ НА ДРЖАВНАТА  

ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на претседател, заменик и пет чле-
на на Државната изборна комисија. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 
условите предвидени во членот 27 став (1) од Изборни-
от законик (да е државјанин на Република Македонија 
со постојано место на живеење во Република Македо-
нија, да има високо образование и најмалку осум годи-
ни работно искуство во правната област - политичкиот 
и изборниот систем и да не е член на орган на политич-
ка партија), пријавите со потребните документи да ги 
поднесат до Собранието на Република Македонија во 
рок од осум дена од денот на објавувањето на Одлука-
та во „Службен весник на Република Македонија”. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија” и во весниците „Дневник”, 
„Време” и „Факти”. 

   
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
         Бр. 07-4923/1                   Претседател 
10 ноември 2008 година     на Собранието на Република  

       Скопје                         Македонија, 
    Трајко Вељаноски, с.р. 

_______________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2922. 

Врз основа на член 52, став 2, алинеи 2 и 6 од Зако-
нот за користење и располагање со стварите на држав-
ните органи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 6.11.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР 
СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА (ЗА „СЕКТОР 
ФИЛМ“ – СКОПЈЕ ВО „ЦЕНТАРОТ ЗА КУЛТУРА“  

– БИТОЛА) 
 

Член 1 
Со оваа одлука дел од недвижна ствар со површина 

од 504,68 м2 евидентирана во Поседовен лист бр. 
12620, на Катастарска парцела 7687/1, Катастарска оп-
штина Битола, со адреса на ул. „Ленинова“ – Битола, 
сопственост на Република Македонија, дадена на кори-
стење на НУ Центар за култура – Битола поранешен 
Спомен дом на култура  Битола, се дава во закуп со ус-
лов за користење за изведување на културни проекти 
од интерес за Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од членот 1 на оваа одлука се дава 
во закуп на ДООЕЛ „Сектор филм“ – Скопје за период 
до 1.09.2009 година, со месечна закупнина од 500 евра 
пресметана во денарска противвредност, според средни-
от курс на Народна банка на Република Македонија. 
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Член 3 
Склучувањето на договор за закуп на недвижната 

ствар од членот 1 на оваа одлука, со закупнина во ви-
сина определена во членот 2 на оваа одлука, да се извр-
ши помеѓу Министерството за култура и ДООЕЛ „Се-
ктор филм“ – Скопје, во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
  Бр. 19-5687/1                Заменик на претседателот 

6 ноември 2008 година            на Владата на Република 
           Скопје                                  Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_____________ 
2923. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2000, 44/2002 и 82/2008), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 21 октомври 2008 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ 
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО  

И УРБАНИЗАМ 
 
1. За директор на Државниот инспекторат за гра-

дежништво и урбанизам, орган во состав на Мини-
стерството за транспорт и врски, се именува Сашо Ду-
коски. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
         Бр. 33-5391/1               Претседател на Владата 
21 октомври 2008 година   на Република Македонија, 
            Скопје               м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
2924. 

Врз основа на член 7 од Законот за учебници за ос-
новно и средно образование („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 98/2008), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 4 ноември 
2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА УЧЕБНИЦИ 

 
1. За претседател и членови на Националната коми-

сија за учебници се именуваат: 
а) за претседател 
- Проф. д-р Зоран Радиќ, Факултетот за физичка 

култура – Скопје 
б) за членови од високообразовните и научни уста-

нови од областа на јазиците: 
- Проф. д-р Елка Јачева Улчар – ЈНУ Институт за 

македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје 
- Проф. д-р Веби Кадриу – Педагошки факултет – 

Скопје 
- Доц. д-р Веселинка Лабровска – ЈНУ Институт за 

македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје 
- Проф. д-р Маја Бојаџиевска – Филолошки факул-

тет „Блаже Конески“ – Скопје 

в) за членови од високообразовните и научни устано-
ви од областа на општествено – хуманистичките науки: 

- Проф. д-р Владо Тимовски – Педагошки факултет 
– Скопје 

- Доц. д-р Снежана Мирасчиева – Универзитет „Го-
це Делчев“ – Штип 

г) за членови од високообразовните и научни уста-
нови од областа на природните науки, математика и 
техника: 

- Доц. д-р Иван Краљевски – Факултет за информа-
циски и комуникациски технологии 

- Доц. д-р Сашо Панов – Институт за биологија на 
Природно-математичкиот факултет 

- Проф. д-р Дервиш Камбери – Природно-матема-
тички факултет при Државниот универзитет во Тетово 

- Доц. д-р Виктор Стојмановски – Машински фа-
култет – Скопје 

д) за членови од високообразовните и научни уста-
нови од областа на уметностите и спортот: 

-Проф. д-р Гино Стрезовски – Факултет за физичка 
култура – Скопје 

- Проф. Сали Емини – Државен универзитет – Тетово 
- Доц. д-р Владица Лазаревски – Универзитет „Гоце 

Делчев“ – Штип 
ѓ) за членови од основните и средните училишта: 
- М-р Гордана Плетварска – наставник по историја 

во ОУ „Кузман Јосифовски – Питу“ – Скопје 
- Билјана Панговска – професор по економска група 

во СУГС „Васил Антевски – Дрен“ – Скопје 
- Ќани Халити – наставник во ОУ „Бајрам Шабани“ 

– Куманово 
- Исмаил Влаши – професор во СОУ „Кирил Пејчи-

новиќ“ – Тетово 
- Лепа Проданова – професор во СОУ „Гоце Дел-

чев“ – Куманово 
- Убавка Циброва – наставник во ОУ „Рајко Жинзи-

фов“ – Скопје 
 - Благица Станковска – наставник во ОУ „Дане 

Крапчев“ – Скопје. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 
 
       Бр. 33-5651/3                     Претседател на Владата 
4 ноември 2008 година          на Република Македонија, 
            Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2925. 

Врз основа на член 12, став 2 од Законот за основа-
ње на Агенција за промоција и поддршка на туризмот 
во Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 103/2008), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 4 ноември 2008 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ 

 
1. За директор на Агенцијата за промоција и поддр-

шка на туризмот се именува Зоран Стрезовски, маги-
стер по менаџмент. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
       Бр. 33-5700/1                    Претседател на Владата 
4 ноември 2008 година          на Република Македонија, 
            Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 
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2926. 
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за држав-

ното правобранителство („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6 ноември 2008 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 
ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО 

НА ВЕЛЕС 
 
1. За државен правобранител во Државното право-

бранителство на Република Македонија за подрачјето 
на Велес се именува Петар Новески, адвокат од Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
  Бр. 33-5768/1                     Претседател на Владата 

6 ноември 2008 година           на Република Македонија, 
     Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2927. 

Врз основа на член 26 од Законот за јавните прет-
пријатија („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 16 
октомври 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИ-
ЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА 
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ  „МАКЕДОНСКИ  

ШУМИ“ – СКОПЈЕ 
 
1. Се разрешува Елвис Бајрами од должноста член 

на Надзорниот одбор за контрола на материјално-фи-
нансиското работење на Јавното претпријатие за стопа-
нисување со шуми „Македонски шуми“ – Скопје. 

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-
теријално-финансиското работење на Јавното претпри-
јатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - 
Скопје, се именува Сабедин Рамука. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 33-5280/1                  Заменик на претседателот 

16 октомври 2008 година       на Владата на Република, 
        Скопје                           Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.  

_____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
2928. 

Врз основа на член 130 став 8 од Законот за енерге-
тика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
63/2006, 36/2007 и 106/2008), министерот за економија 
донесe  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА ГРАДЕЖНИ 

ОБЈЕКТИ 
 

I. Општи одредби 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат барањата и ус-

ловите за постигнување на енергетска ефикасност на 
нови и реконструирани градежни објекти или делови 
од нив. 

Член 2 
Со овој правилник се одредуваат максималните 

вредности на топлинската пропустливост [W/(m2K)] 
низ преградите на градежни објекти, како и барањата 
за заштита во однос на продор на влага, неконтролира-
но навлегување на воздух и заштита од сонце, како и 
максималните специфични количини на примарна 
енергија [kWh/m2] годишно кои се употребуваат за за-
доволување на потребите за греење, ладење, вентила-
ција, подготовка на санитарна топла вода и осветление, 
на градежниот објект како целина, поради подобрува-
ње на енергетските карактеристики на градежните об-
јекти, земајќи ги предвид надворешните климатски и 
локални услови, како и внатрешните климатски барања 
и економичноста. 

Овој правилник има за цел да обезбеди намалување 
на потрошувачката на примарна енергија во градежни-
те објекти како и намалување на емисијата на CО2.  

 
Член 3 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. „градежeн објект“е конструкција со покрив и ѕи-
дови за која се користи енергија за регулирање на вна-
трешните климатски услови и истиот може да се одне-
сува на градежeн објект како целина или делови од не-
го кои биле проектирани или променети за одделна 
употреба; 

2. „енергетски карактеристики на градежeн објект“ 
е количество енергија што се користи или што е проце-
нето за исполнување на различните потреби поврзани 
со стандардизираната употреба на градежниот објект, 
што може да вклучи, покрај другото, греење, ладење, 
вентилирање, подготовка на санитарна топла вода и 
осветлување. Kоличеството енергија се претставува со 
еден или со повеќе нумерички показатели што се прес-
метани, земајќи ги предвид изолацијата, техничките ка-
рактеристики на инсталацијата, проектот и поставено-
ста во однос на климатските аспекти, изложеноста на 
сонце и влијанието на соседните структури, производс-
твото на сопствена енергија и други фактори, вклучу-
вајќи ги внатрешните климатски услови што влијаат на 
побарувачката на енергија;   

3. „сертификат за енергетските карактеристики на 
градежен објект“ е сертификат издаден од овластено 
правно лице, кој ги содржи енергетските карактеристи-
ки на градежниот објект, пресметани според методоло-
гијата за пресметување на енергетските карактеристи-
ки на градежните објекти;  

4. „КТЕЕ“ (комбинирано производство на топлин-
ска и електрична енергија) е истовремено претворање 
на енергијата содржана во примарните енергетски ре-
сурси во механичка или електрична и топлинска енер-
гија, исполнувајќи одредени критериуми на квалитетот 
за енергетска ефикасност;  

5. „систем за климатизација“ е комбинација на сите 
компоненти потребни за обработка на воздухот, при 
што се контролира температурата или може да биде и 
намалена , по можност во комбинација со контролата 
на вентилирањето, влажноста и чистотата на воздухот;  

6. „котел“ е комбинација на тело на котел и на го-
рилник  наменет за пренесување на топлината ослобо-
дена при согорувањето до водата;  

7. „ефективна номинална моќ” (изразена во kW) е 
максимална топлинска моќ (капацитет) наведена и га-
рантирана од производителот, која може да се испора-
чува за време на непрекинато дејство, со усогласување 
со степенот на корисност назначен од производителот;  
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8. „топлинска пумпа“ e уред или инсталација што ја 
превзема топлината од воздухот, водата или земјата 
при пониска температура и го снабдува градежниот об-
јект со топлина при повисока температура; 

9. „поголема реконструкција на градежни објекти“  
е реконструкција кај која вкупниот трошок  за ренови-
рање  на градежниот објект (без вредноста на земји-
штето) и/или енергетските инсталации како што се гре-
ењето, снабдувањето со топла вода, климатизацијата, 
вентилирањето и осветлувањето е повисок од 25 % од 
вредноста на градежниот објект, или кога повеќе од 25 
% од конструкцијата на градежниот објект подлежи на 
реновирање; 

10. „методологија за пресметување на енергетските 
карактеристики на градежните објекти“  (во натамош-
ниот текст: методологија) e документ со кој се уредува 
начинот на пресметка на енергетските  карактеристики 
на градежните објекти; 

11. „сертификат за исполнетост на барањата за 
енергетските карактеристики на градежните објекти од 
аспект на енергетска ефикасност“ (во натамошниот 
текст: сертификат) е документ со кој се потврдува ис-
полнетоста на барањата за енергетските карактеристи-
ки на градежните објекти од аспект на енергетска ефи-
касност и 

12. „овластено правно лице“ е правно лице кое е ов-
ластено од министерот надлежен за работи на енерге-
тиката за вршење на контрола за исполнетоста на бара-
њата за енергетските карактеристики на градежните 
објекти од аспект на енергетска ефикасност и издавање 
сертификати. 

 
Член 4 

Одредбите  на овој правилник се применуваат на:  
(1) исполнување на техничките прописи  (барања) 

во поглед на општите енергетски карактеристики на 
градежните објекти; 

(2) нови градежни објекти и реконструкција на по-
стојни градежни објекти или делови од нив; 

(3) градежни објекти наменети за престој и работа 
на луѓето и тоа : 

- семејни куќи, 
- станбени градежни објекти, 
- деловни и управни градежни објекти, 
- градежни објекти за образование и библиотеки, 
- градежни објекти за болници, санаториуми, домо-

ви за стари лица, детски градинки и слично, 
- хотели, мотели, ресторани, студентски домови, 
- спортски објекти, 
- трговски центри и продавници (магазини), 
- индустриски градежни објекти или нивни делови 

кои се греат на минимум +18°С, 
- зони во градежни објекти со мешовита употреба, 

доколку содржат еден или повеќе од типовите наведе-
ни во алинеите од 1 до 9 на овој став и 

- други типови на градежни објекти кои имаат по-
треба од енергија за греење/ладење. 

 
Член 5 

Одредбите  на овој правилник  не се применуваат 
на следните градежни објекти: 

(1) индустриски објекти (индустриски згради):  
- што не се затоплуваат или климатизираат до вна-

трешни температури над   120C или  
- во кои внатрешните топлински извори поради 

структурата на технолошките процеси во текот на за-
топлувањето изнесуваат повеќе од една половина од 
загубите на топлината, 

- на работилници, фабрички хали и складишта кои 
во сезоната на греење се отворени повеќе од половина 
од работното време; 

(2) национални споменици и религиозни градежни 
објекти; 

(3) мали индивидуални градежни објекти со повр-
шина помала од 50 m2;   

(4) нестанбени земјоделски градежни објекти;  
(5) хангари за авиони; 
(6) гаражи и засолништа. 
 

Член 6 
При пресметување на максимално дозволените вред-

ности за потрошувачката на енергија во градежните об-
јекти, согласно методологијата за пресметување на енер-
гетските карактеристики на градежните објекти, се ко-
ристат важечките стандарди од предметната област. 

 
Член 7 

Определените максимално дозволени годишни/ме-
сечни енергетски потреби од примарна енергија во за-
висност од намената на објектот, неговата локација, ге-
ометријата и својствата на градежните материјали, 
вредности за коефициенти на топлинска пропустливост 
(U), коефициентите на вкупно пренесување на топлина 
(H), и емисија на CO2, служат како референтни вредно-
сти при приготвувањето на сертификати со кои се по-
тврдува исполнетоста на барањата за енергетските ка-
рактеристики  на градежните објекти. 

 
II. Барања и услови за енергетски карактеристики 

на градежните објекти 
  

Член 8 
Барањата кои треба да ги исполнат новите и рекон-

струирани градежни објекти, вклучуваат: 
(1) максимална годишна  потрошувачка на примарна 

енергија за m² од корисна површина на целиот систем, 
(2) максимална годишна  потрошувачка на енергија 

за m² од корисна површина на градежниот објект, или 
за m3  од греан волумен на градежниот објект, 

(3) максимални вредности за коефициентот на топ-
линска пропустливост (U - вредности [W/(m2K)]) за 
поедини елементи од градежниот објект, 

(4) големината на неконтролирано навлегување (ин-
филтрација) на надворешен воздух, 

(5) квалитет на котлите, системите за климатизаци-
ја на воздухот, ладилни машини, како и системите за 
акумулирање и пренесување на енергија, 

(6) определување на емисијата на CO2 од системот. 
 

Член 9 
Коефициентите на топлинска пропустливост (U) на 

сите градежни компоненти, пресметанa во согласност 
со стандардите МКС ЕN ISO 6946 и МКС ЕN ISO 
13370  не треба да ги надминува вредностите (Umax) 
дадени во Табела 1 од Прилог бр. 1 кој е составен дел 
на овој правилник.  

Градежните објекти треба да се градат на таков на-
чин, да влијанието на топлинските мостови врз годиш-
ната потреба од топлина биде што е можно помало, 
при што се користат современи, економски оправдани, 
технички и технолошки можности за сведување на ми-
нимум на негативниот ефект од топлинските мостови. 

При пресметка на вкупните топлински загуби, ко-
рекција на топлинските загуби низ површинските гра-
дежни конструкции се врши со употреба на коефици-
ентот на линеарно пренесување на топлината Ψ, однос-
но со дополнителни топлински загуби низ топлинските 
мостови. Вредностите Ψ се пресметуваат во согласност 
со стандардите МКС ЕN ISO 10211.   
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За процена на ризикот од критична внатрешна по-
вршинска кондензација на топлинскиот мост и избег-
нување на појава и растеж на мувла, меродавен е тем-
пературниот фактор на внатрешна површина на топ-
линскиот мост (fRsi min). Вредноста fRsi се пресметува 
според стандардот МКС ЕN ISO 10211.  

Инсталациите за обезбедување на потребната енер-
гија на градежните објекти треба да се градат на таков 
начин, да биде обезбедена можност за мерење на по-
трошената енергија од секој вид на носител на енергија 
(топлина за греење, електрична енергија, природен гас 
и сл.) за секој станбен простор посебно, во станбените 
градежни објекти со повеќе станови.   

 
Член 10 

Пресметката на дифузија на водена пареа, количес-
тво на кондензат и сушење на градежната конструкција 
се прави во согласност со стандардот МКС У.Ј5.520. 
Пресметката е задолжителна за надворешни градежни 
конструкции и конструкции што граничат со негреани 
простори, освен за конструкции кои се во контакт со 
терен (под, таван, ѕид). 

Градежните објекти треба да се градат на таков на-
чин што, во текот на нивната употреба, при дифузија на 
водена пареа низ градежните конструкции, таа да не 
кондензира во слоевите, или во случај на кондензација, 
количеството на кондензирана водена пареа, да не може 
да причини градежна штета ниту на крајот на периодот 
на дифузиско влажење и сушење, ниту во меѓувреме. 

 
Член 11 

Во градежните објекти каде поставеноста на гра-
дежниот објект, висината на покривот и реалното сон-
чево зрачење (ирадијација) поради топографската сре-
дина дозволува користење на сончевата енергија за 
подготовка на санитарна топла вода, треба да се обез-
беди поврзување на покривот и просторот кој е предви-
ден да се сместат топлинските акумулатори, за да се 
поврзат со сончевите колектори. 

 
Член 12 

Во градежните објекти бројот за измена на вна-
трешниот воздух со надворешниот, пресметана врз ос-
нова на волуменот на нето затоплувана површина тре-
ба да изнесува најмалку n = 0,5   [h-1], или во соглас-
ност со техничките прописи за проветрување и клима-
тизација на градежниот објект.  

За градежни објекти за кои се бара бројот на измена 
на воздухот да е поголема од 1 [h-1] според прописите за 
проветрување и климатизација на градежниот објект, то-
гаш се обезбедува враќање на топлината од отпаден воз-
дух. Ефикасноста на уредите за враќање на отпадниот 
топол воздух треба да се усогласени со прописите на 
градежниот објект за проветрување и климатизација. 

Уредот за враќање на топлината од отпаден воздух, 
при проектни услови, треба да има ефикасност η >65%, 
односно η >50% при вградување на плочести изменува-
чи на топлина при проток на воздух > 15000 [m3/h], η ≥ 
45 % при вградување на плочести изменувачи на топ-
лина при проток на воздух ≤ 15000 [m3/h], и η ≥ 40 % 
при вградување на  изменувачи на топлина со ламели. 

 
Член 13 

Сите прозори, врати и други фиксни проѕирни гра-
дежни елементи кои се инсталираат на градежни објекти 
треба да се монтираат така што пропуштањето на воздух 
од просторот или од повеќе простори измерено според 
ISO 9972 стандардот при подпритисок од 50 [Pa] да не из-
несува повеќе од две воздушни измени на час. 

Барањата утврдени во став 1 на овој член се однесу-
ваат на прозори и балконски врати вградени на едно-
катни или двокатни градежни објекти и на влезни вра-
ти вградени на првиот или вториот кат од градежниот 
објект. 

Пропуштањето воздух низ прозорците и вратите и 
непропустливоста на вода треба да ги задоволуваат нај-
малку барањата на класа 2  според стандардот „Про-
зорци и врати. Пропустливост на воздух. Класифика-
ција“  (МКС EN 12207)  и непропустливост на вода, из-
мерена според стандардот „Прозорци и врати. Про-
пустливост на воздух. Класификација“  (МКС EN 
12207) до 150 [Pa] диференцијален притисок, и се одне-
суваат на прозори, влезни врати и балконски врати 
вградени над вториот кат на градежниот објект.   

 
Член 14 

Барањата за енергетските потреби за светилките во 
градежните објекти, како и нивото на осветленост на 
просторот се определуваат во согласност со стандардот 
“Енергетски карактеристики на градежни објекти – 
Енергетски барања за осветлување –“ (EN 15193). 

 
Член 15 

Барањата за топлинска заштита и ефикасно кори-
стење на енергијата кои се утврдени со овој правилник, 
треба да се исполнат при изградба на нови и рекон-
струкција на постојни градежни објекти кои се греат на 
внатрешна температура повисока од 12 °C, за обезбе-
дување на нормални услови во внатрешноста на гра-
дежните објекти наменети за живеење и работа. 

 
Член 16 

 Во пресметките за енергетска ефикасност треба 
јасно да се прикаже дека проектираните конструкции и 
инсталации, како и комплетниот градежен објект како 
целина, наполно се во согласност со барањата утврде-
ни со овој правилник. 

Пресметките од став 1 на овој член содржат: 
- коефициент на топлинска пропустливост за секоја 

градежна конструкција (U);  
- коефициент на топлински загуби низ обвивката на 

градежниот објект (HT); 
- коефициент на топлински загуби при вентилирање  

на градежниот објект (HV); 
- вкупен коефициент на пренесување на топлина 

низ обвивката на градежниот објект (H); 
- вкупна годишна потреба од топлина за греење и 

проветрување на градежниот објект (QH,nd,an); 
- вкупна годишна потреба од енергија за ладење  

(QC,nd,an) на градежниот објект; 
- вкупна годишна потреба од енергија за осветлува-

ње на градежниот објект; 
- вкупна годишна потреба од енергија за  подгото-

вка на санитарна топла вода во градежниот објект; 
- вкупна годишна потреба од примарна енергија на 

системот; и 
- вкупна емисија на CO2 при задоволувањето на по-

требите за енергија на градежниот објект. 
 

III. Означување на градежните објекти во поглед 
на нивните енергетски карактеристики 

 
Член 17 

Означувањето на градежните објекти кои имаат 
вкупна подна површина над 1000 m2 која ја користат 
јавни институции и институции што даваат јавни услу-
ги се врши со поставување на сертификат кој не е по-
стар од 10 години, на главниот влез на градежниот об-
јектот, јасно видлив на јавноста. 
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Член  18 
Сертификат од член 17 на овој правилник ги содр-

жи особено следните елементи: 
(1) површина и волумен на градежниот објект 
(2) Фотографија на градежниот објект 
(3) коефициенти на топлинска пропустливост на 

елементите од обвивката на градежниот објект 
(4) потрошувачка на енергија за греење на градеж-

ниот објект 
(5) потрошувачка на енергија за ладење на градеж-

ниот објект 
(6) вкупна потрошувачка на енергија за греење, 

проветрување, ладење, подготовка на санитарна топла 
вода, осветлување, електрична енергија за помошни 
апарати. 

(7) вкупна потрошувачка на примарна енергија и 
(8) емисија на CO2.    
 

Член 19 
Сертификатот од член 17 на овој правилник треба 

да содржи и “препораки“ за економски оправдани мер-
ки, кои може да се превземат за да се подобрат енергет-
ските карактеристики на градежните објекти.  

 
IV. Услови кои треба да ги исполнува правно лице 

за добивање решение за овластување 
 

Член 20 
Овластеното правно лице за вршење на контрола за 

исполнетоста на барањата за енергетските карактери-
стики на градежните објекти треба да има две стручни 
лица постојано вработени, кои се вклучени во процесот 
на контрола, и тоа: 

- еден дипломиран инженер по машинство од об-
ласт на енергетиката со најмалку пет години работно 
искуство во струката,  

- еден дипломиран инженер од област на градеж-
ништво, архитектура или електротехника, со најмалку 
три години работно искуство во струката.  

 
Член 21 

Овластеното правно лице за вршење на контрола за 
исполнетоста на барањата за енергетските карактери-
стики на градежните објекти треба да ги исполни и 
следните услови: 

- да има посебна работна просторија со канцелари-
ска опрема во која се сместени стручните лица,   

- да ги има на располагање сите стандарди за енер-
гетска ефикасност на градежни објекти во согласност 
со овој правилник, 

- да располага со соодветен софтвер за користење 
на методологијата за пресметување на енергетските ка-
рактеристики на градежните објекти. 

 
Член 22 

Заинтересираното правно лице за да добие решение 
за овластување за вршење на контрола за исполнетост 
на барањата за енергетските карактеристики на градеж-
ните објекти од аспект на енергетска ефикасност по-
требно е да поднесе барање до Министерството за еко-
номија. 

Кон барањето потребно е да се приложи следната 
документација и тоа: 

- документ од надлежен орган за регистрирана деј-
ност како доказ дека е регистриран како правно лице, 

- потврда за платени даноци, придонеси, и други 
јавни давачки од надлежен орган, 

- доказ дека располага со потребниот простор и 
опрема наведени во член 21 од овој правилник. 

- М1 и М2 образци, потврда за должина на работен 
стаж  и биографии за стручните лица кои ќе ја вршат 
контролата согласно член 20 од овој правилник. 

Доколку врз основа на поднесеното барање и доку-
ментацијата се утврди дека нема пречки во рок од 15 
дена се доделува решение за овластување на правното 
лице кое се објавува на web страната на Министерство-
то за економија. 

 
V. Начин  на  контрола  на   усогласеноста на 
градежниот објект од аспект на енергетската 

 ефикасност 
 

Член 23 
Потребата, начинот на контрола и зачестеноста на 

контролата според стандардот „Системи за греење во 
градежни објекти, инспекција на котли и системи за 
греење“ (EN 15378) на котелските постројки предвиде-
ни за греење на градежните објекти  и на системите за 
климатизација и ладење  на градежни објекти со капа-
цитет поголем од 12 kW, се врши согласно прописите 
за енергетска ефикасност на котли и системи за клима-
тизација и ладење. 

 
Член 24 

Инвеститорот  на нов градежен објект и постоeчки 
градежен објект на кој се врши поголема реконструк-
ција на градежниот објект, за да добие сертификат,  
треба да  поднесе барање до овластеното правно лице. 
Кон барањето потребно е да ја приложи следната доку-
ментација: 

- изведбен проект и    
- извештаи на надзорните органи при градба. 
Барањето се поднесува најдоцна во рок од 30 дена 

по добивање на одобрение за употреба  на градежниот 
објект. 

Овластеното правно лице за да го издаде сертифи-
катот, врши контролата во рок од 20 дена по добивање-
то на комплетното барање  за издавање на сертифика-
тот.   

Образецот на сертификатот од ставот 2 на овој член 
е даден во Прилог бр. 2 кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

 
Член 25 

Овластено правно лице за вршење контрола ја спо-
редува проектираната со изведената состојбата на гра-
дежниот објект. 

Врз основа на податоците од споредбата, овластено 
правно лице врз основа на методологијата ги прави по-
требните пресметки за издавање на сертификат за испол-
нетост на барањата за енергетските карактеристики на 
градежните објекти од аспект на енергетска ефикасност. 

 
VI. Завршна одредба 

 
Член 26 

Овој правилник влегува  во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1 jануари 2010 го-
дина. 

 
Број 12 – 6991/4   

31 октомври 2008 година                    Министер,  
      Скопје                              Фатмир Бесими, с.р.  
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2929. 
Врз основа на членовите 28 став (4), 29 став (5) и 30 

став (2) од Законот за ветеринарно здравство „Службен 
Весник на Република Македонија“ бр. 113/2007), мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство 
донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО 
ОСЕМЕНУВАЊЕ ОД ЖИВОТНИ ОД ВИДОТ ГОВЕДА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат одредени зараз-
ни и паразитарни болести од кои треба да бидат сло-
бодни животните за расплод како и одгледувалиштата 
на животните за расплод, минималните услови за зд-
равствениот и репродуктивниот статус на животните, 
ветеринарно здравствените услови за исправноста на 
семето за вештачко осеменување, начинот на водење 
на евиденција на добивањето, производството, склади-
рањето и прометот, здравствениот и репродуктивниот 
статус на семето за вештачко осеменување, условите за 
добивање, подготовка и разредување, биолошкиот ква-
литет и обележувањето на семето за вештачко осемену-
вање, условите кои треба да ги исполнуваат центрите 
за репродукција и вештачко осеменување и центрите за 
складирање на семе за вештачко осеменување во пог-
лед на кадарот, просториите, опремата и инструменти-
те, услови во поглед на просториите, опремата и ин-
струментите и начинот на вршење на промет на семе за 
вештачко осеменување во Република Македонија од 
животни од видот говеда како и формата и содржината 
на ветеринарно здравствениот сертификат. 

 
Член 2 

Дефиниции 
 
Одделни изрази употребени во овој правилник го 

имаат следново значење: 
- „Семе за вештачко осеменување“ е подготвен или 

разреден ејакулат на домашни животни од видот говеда.  
- „Центар за репродукција и вештачко осеменува-

ње“ е еден или повеќе објекти во кој се произведува се-
ме за вештачко осеменување и кој е официјално одо-
брен од Управата за ветеринарство во Република Маке-
донија или од надлежниот орган на трета земја и е под 
постојан надзор на официјален ветеринар.  

- „Центар за складирање на семе за вештачко осеме-
нување“ е објект во кој се складира семе за вештачко 
осеменување и кој е официјално одобрен од Управата 
за ветеринарство во Република Македонија или од над-
лежниот орган на трета земја и e под постојан надзор 
на официјален ветеринар. Како центар за складирање 
на семе за вештачко осеменување во Република Маке-
донија се смета и ветеринарна амбуланта, клиника или 
болница кои ги исполнува соодветните пропишани 
услови. 

- „Одговорен ветеринар во центар за репродукција 
и вештачко осеменување и центар за складирање на 
семе за вештачко осеменување“ е доктор по ветеринар-
на медицина кој е одговорен за секојдневното исполну-
вање на одредбите од овој правилник.  

- „Пратка на семе за вештачко осеменување“ е од-
редена количина на семе за вештачко осеменување која 
е пропратена со еден сертификат. 

- „Земја на потекло“ е земјата во која е произведено 
семето за вештачко осеменување кое е испратено во 
Република Македонија. 

- „Овластена лабораторија“ е лабораторија во Ре-
публика Македонија или трета земја која е овластена 
од надлежниот орган во која се наоѓа, а за извршување 
на тестовите утврдени со овој правилник. 

- „Добивање“ претставува одредена количина на 
семе за вештачко осеменување добиена од донаторот 
во било кое време. 

 
Член 3 

Промет во Република Македонија со семе  
за вештачко осеменување 

 
(1) Семето за вештачко осеменување може да се пу-

шти во промет во Република Македонија доколку ги 
исполнува следните услови:  

1) Било произведено и преработено и/или складира-
но во центар за репродукција и вештачко осеменување 
или центар за складирање на семе за вештачко осеме-
нување кои се одобрени од надлежниот орган во Ре-
публика Македонија или од надлежниот орган во зем-
јата на потекло заради вршење на вештачко осеменува-
ње или промет со семе за вештачко осеменување. Про-
цедурата за одобрување на центарот за репродукција и 
вештачко осеменување или центар за складирање на 
семе за вештачко осеменување од трети земји треба да 
биде во согласност со одредбите пропишани во член 6 
од овој правилник. 

2) Било добиено од животни од видот говеда кои ги 
исполнуваат условите пропишани во членовите 13 и 14 
од овој правилник.  

3) Било добиено, обработено, складирано и транс-
портирано во согласност со условите од членовите 9, 
10, 11, 12 и 15 од овој правилник.  

4) За време на транспортот е пропратено со ветери-
нарно здравствен сертификат.  

(2) Одобрените центри за репродукција и вештачко 
осеменување и центрите за складирање на семе за ве-
штачко осеменување треба да бидат регистрирани со 
единствен број на одобрение. Управата за ветеринарс-
тво објавува список со сите одобрени центри за репро-
дукција и вештачко осеменување и центри за складира-
ње на семе за вештачко осеменување во Република Ма-
кедонија и редовно го ажурира. Управата за ветери-
нарство обезбедува список на одобрени центри за ре-
продукција и вештачко осеменување и центри за скла-
дирање на семе за вештачко осеменување за увоз во Ре-
публика Македонија.  

 
Член 4 

Семе за вештачко осеменување добиено од бикови 
кои се вакцинирани против Лигавка и шап 

 
Прометот со семе за вештачко осеменување добие-

но од бикови кои се вакцинирани против Лигавка и 
шап е дозволен во случаи кога семето за вештачко осе-
менување е добиено од бикови кои се вакцинирани 
против Лигавка и шап во последните 12 месеци пред 
добивањето. Во таков случај најмалку 5% од семето 
наменето за промет во Република Македонија од секое 
добивање, во секој случај не помалку од 5 мостри, тре-
ба да биде испитано во овластена лабораторија во Ре-
публика Македонија или во друга лабораторија назна-
чена од Управата за ветеринарство со тест на изолација 
на вирус на Лигавка и шап со негативен резултат.  

 
Член 5 

Услови кои треба да ги исполнат земјите од кои се 
дозволува увоз на семе за вештачко осеменување во 

Република Македонија 
 
Увозот на семе за вештачко осеменување е дозво-

лен од земји кои ги исполнуваат следните услови со 
кои се обезбедува поволна здравствена состојба на жи-
вотните донатори:  
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1) Здравствената состојба на фармските животни, 
другите домашни животни и дивите животни во земја-
та извозничка, посебно во однос на егзотичните зараз-
ни болести и заштитата на околината која може да ја 
загрози здравствената состојба во Република Македо-
нија. 

2) Редовноста и брзината со која земјата извозничка 
информира за присутноста на заразни болести на своја-
та територија, посебно во однос на болестите кои се 
наоѓаат на листата на Меѓународната организација за 
здравствена заштита на животните (ОИЕ). 

3) Видот на мерките за превенција и контрола на за-
разните болести во земјата извозничка. 

4) Структурата и овластувањата на ветеринарната 
служба на земјата извозничка. 

5) Организацијата и имплементацијата на мерките за 
заштита и контрола од заразни болести кај животните. 

6) Гаранциите кои земјата извозничка може да ги 
даде во однос на усогласеноста со овој правилник. 

 
Член 6 

Услови кои треба да ги исполнат центрите за репро-
дукција и вештачко осеменување и центрите за 
складирање на семе за вештачко осеменување  

за увоз во Република Македонија 
 
(1) Увозот на семе за вештачко осеменување е доз-

волен од центри за репродукција и вештачко осемену-
вање и центри за складирање на семе за вештачко осе-
менување кои се официјално одобрени од надлежниот 
орган на земјата извозничка. 

(2) Центри за репродукција и вештачко осеменува-
ње и центри за складирање на семе за вештачко осеме-
нување можат да бидат вклучени во листата од став 2 
од овој член само доколку надлежниот орган на земјата 
извозничка може да гарантира исполнетост на следни-
те услови: 

1) Ветеринарниот надзор над системот за произ-
водство на семе за вештачко осеменување на земјата 
извозничка, овластувањата на ветеринарната служба и 
надзорот над центрите овозможува соодветен квалитет 
на семето за вештачко осеменување. 

2) Се наоѓаат во земја која е одобрена за увоз во Ре-
публика Македонија. 

3) Ги исполнува условите наведени во членовите 9, 
10, 11 и 12 од овој правилник. 

4) Се одобрени за извоз од надлежниот орган на 
земјата извозничка. 

5) Се под надзор на одговорниот ветеринар во зем-
јата извозничка.  

6) Редовно се контролирани од официјалниот ветери-
нар на земјата извозничка најмалку два пати годишно. 

(3) Надлежниот орган на земјата извозничка од која е 
дозволен увоз во Република Македонија треба да гаран-
тира дека листата на центри за репродукција и вештачко 
осеменување и центри за складирање на семе за веш-
тачко осеменување кои се официјално одобрени и од 
кои семето за вештачко осеменување може да биде ис-
пратено во Република Македонија се подготвува, редов-
но ажурира и испраќа до Управата за ветеринарство.  

 
Член 7 

(1) Семето за вештачко осеменување кое се увезува 
во Република Македонија треба да биде добиено од 
животни кои пред добивањето на семето за вештачко 
осеменување престојувале најмалку шест месеци на те-
риторијата на земјата извозничка. 

(2) По исклучок на одредбите од член 5 став 1 од 
овој правилник и од став 1 на овој член, нема да биде 
дозволен увоз во Република Македонија, доколку семето 
за вештачко осеменување не ги исполнува пропишаните 
условите за увоз од таа земја кои се однесуваат на:  

1) Здравствената состојба во регионот околу цента-
рот за репродукција и вештачко осеменување особено 
во однос на болестите кои се наоѓаат на поранешната 
листа А на Меѓународната организација за здравствена 
заштита на животните (ОИЕ). 

2) Здравствената состојба во стадото во центарот за 
репродукција и вештачко осеменување вклучувајќи го 
и режимот на тестирање. 

3) Здравствената состојба на животното-донатор и 
режимот на тестирање. 

4) Условите за тестирање на семето за вештачко 
осеменување. 

(3) Одгледувалиштата од кои е добиено семето за 
вештачко осеменување кое се увезува во Република 
Македонија треба да бидат официјално слободни од 
Бруцелоза и Туберкулоза кај говедата.  

(4) По исклучок од став (3) од овој член може да се 
дозволи увоз и промет на семе за вештачко осеменува-
ње од одгледувалиштата кои не се официјално слобод-
ни од Бруцелоза и Туберкулоза кај говедата доколку 
земјата извозничка може да го гарантира најмалку 
истиот здравствен статус на одгледувалиштето од став 
3 од овој член. 

(5) Увозот на семе за вештачко осеменување во Ре-
публика Македонија не е дозволен доколку при про-
верката на документацијата се утврди дека не се испол-
нети условите од член 3 од овој правилник.  

(6) Во случаи кога постои сомнеж дека пратката на 
семе за вештачко осеменување е контаминирана со па-
тогени организми, истата може да биде ставена во ка-
рантин или да се изведат дополнителни мерки се до до-
бивањето на конечниот доказ дека пратката одговара 
на условите пропишани со овој правилник. На барање 
од увозникот или овластено лице на увозникот пратка-
та на семе за вештачко осеменување може да биде вра-
тена. Враќањето на пратката ќе биде овозможено до-
колку со тоа не се загрозува здравствената состојба на 
животните во Република Македонија.  

(7) Доколку увозот на семе за вештачко осеменува-
ње не е дозволен врз основа на ставот 2 од овој член и 
во случај кога земјата извозничка во рок од 30 дена не 
го одобри враќањето на пратката, истата нештетно ќе 
се отстрани.  

(8) Донесените одлуки од ставовите (5) и (6) од овој 
член заедно со образложението се доставуваат до увоз-
никот или овластеното лице на увозникот на семето за 
вештачко осеменување.   

 
Член 8 

Ветеринарно здравствен сертификат 
 
(1) Формата и содржината на ветеринарно здрав-

ствен сертификат со кој е пропратено семето за ве-
штачко осеменување кое се увезува во Република Ма-
кедонија е даден во Прилог кој е составен дел на овој 
правилник.  

(2) Ветеринарно здравствениот сертификат треба да: 
1) Се состои од еден лист хартија или од неколку 

поврзани листови. 
2) Е напишан на македонски јазик и најмалку на 

англиски јазик. 
3) Има единствен референтен број. 
4) Има оригинален потпис од овластено лице за из-

давање на ветеринарно здравствениот сертификат, чит-
ливо наведено име, квалификација и звање и оригина-
лен печат на надлежниот орган на земјата извозник. 
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5) Има дата на издавање која треба да се совпаѓа со 
датата на натоварот на пратката. 

6) Е адресиран до еден примач. 
7) Е целосно и правилно пополнет. 
8) Нема понатамошни исправки, а доколку има 

истите да бидат потврдени со потпис од овластеното 
лице кое го издало. 

9) Бидат правилно прецртани и потврдени со пот-
пис од овластеното лице задложено за издавање на ве-
теринарно здравствениот сертификат непотполнетите 
делови или алтернативните кои не се применливи. 

10) Се однесува на една пратка и ја прати пратката 
до крајното место на дестинација.  

(3) Ветеринарно здравствениот сертификат се со-
стои од два дела и тоа: 

- Дел 1, детали за пратката 
- Дел 2, сертификација. 

 
Член 9 

Одобрување на центри за репродукција и вештачко 
осеменување во однос на кадарот, просториите, 

опремата и инструментите 
 
(1) За да бидат одобрени од Управата за ветери-

нарство, центрите за репродукција и вештачко осеме-
нување треба да ги исполнуваат следните технички ус-
лови: 

1) Да  бидат под постојана контрола на одговорниот 
ветеринар кој е овластен од Управата за ветеринарство. 

2) Да ги имаат најмалку следните простории: 
- Просторија за сместување на животните;  
- Просторија за изолација на животните; 
- Просторија за собирање на семето за вештачко 

осеменување, вклучувајќи одвоена просторија за чи-
стење и дезинфекција или стерилизација на опремата; 

- Просторија за обработка на семето за вештачко 
осеменување која не е задолжително да биде на истата 
локација со останатите простории; и 

- Просторија за складирање и чување на семето за 
вештачко осеменување која не е задолжително да биде 
на истата локација со останатите простории. 

3) Сите простории треба да бидат изолирани на на-
чин со кој се оневозможува секаков контакт со други 
животни.  

4) Просториите треба да бидат изградени на начин 
со кој се овозможува лесно и ефикасно чистење и де-
зинфекција.  

5) Просторијата за изолација на животните треба да 
биде одвоена и без директна врска со просторијата за 
сместување на животните. 

6) Просторијата за сместување на животни треба да 
биде физички одвоена од просторијата за собирање на 
семето за вештачко осеменување и овие две простории 
треба да се физички одвоени од просторијата за скла-
дирање и чување на семето за вештачко осеменување. 

7) Да имаат опрема и инструменти во доволен број 
и количини соодветно на производството на семе за 
вештачко осеменување. 

 
Член 10 

Одобрување на центри за складирање на семе за  
вештачко осеменување во однос на кадарот, 
просториите, опремата и инструментите 

 
За да бидат одобрени од Управата за ветеринарство, 

центрите за складирање на семе за вештачко осеменува-
ње треба да ги исполнуваат следните технички услови: 

1) Да  биде под постојана контрола на одговорниот 
ветеринар кој е овластен од надлежниот орган.  

2) Да ги има следните простории: 
- Просторија за сместување на семето за вештачко 

осеменување; и 
- Просторија за запослените и прием на странки. 
3) Просториите треба да бидат изградени или изо-

лирани на начин да се оневозможи секаков контакт со 
животни. 

4) Просториите треба да бидат изградени на начин 
со кој се овозможува лесно и ефикасно чистење и де-
зинфекција; 

5) Да имаат соодветна опрема и инструменти во до-
волен број и количини соодветно на количината на се-
ме за вештачко осеменување кое се складира.  

 
Член 11 

Услови кои треба да ги исполнуваат центрите за  
репродукција и вештачко осеменување за редовно 

функционирање 
 
Во секојдневното функционирање, центрите за ре-

продукција и вештачко осеменување треба: 
1) Да ги држат само оние видови животни од кои ќе 

се добива семе за вештачко осеменување. Во центарот 
за репродукција и вештачко осеменување може да се 
држат и други домашни животни кои се неопходни за 
нормалното функционирање на центарот за репродук-
ција и вештачко осеменување доколку тие не претста-
вуваат ризик за инфекција на видовите животни од кои 
се добива семето за вештачко осеменување и ги испол-
нуваат условите поставени од одговорниот ветеринар. 

2) Одговорниот ветеринар да води евиденција за се-
кое поединечно говедо кое се држи во центарот за ре-
продукција и вештачко осеменување во однос на раса-
та, датумот на раѓање, идентификацијата, дијагностич-
ки испитувања и извршени вакцинации. Покрај оваа 
евиденција, одговорниот ветеринар води и евиденција 
за производството на семе за вештачко осеменување и 
репродуктивниот статус на донаторот. Евиденцијата се 
води во пишана или електронска форма. 

3) Официјалниот ветеринар да врши редовни кон-
троли, најмалку два пати годишно, заради контрола на 
условите кои се однесуваат на одобрувањето и редов-
ното функционирање на центарот за репродукција и ве-
штачко осеменување. 

4) Влезот на неовластени лица да е забранет и спре-
чен. Влезот на овластени лица треба да биде во соглас-
ност со условите поставени од одговорниот ветеринар. 

5) Да имаат вработено технички компетентни лица 
кои поминале соодветна обука за чистење и дезинфек-
ција потребна за спречување на ширење на заразни бо-
лести. 

6) Да ги применуваат следните правила: 
а) се обработува и складира само семе за вештачко 

осеменување кое е добиено во одобрен центар за ре-
продукција и вештачко осеменување без притоа да дој-
де во контакт со друга пратка на семе за вештачко осе-
менување. По исклучок од претходното, семе за ве-
штачко осеменување кое не е добиено во одобрен цен-
тар за репродукција и вештачко осеменување може да 
биде обработено во одобрени центри доколу: 

- семето за вештачко осеменување е добиено од го-
веда кои ги исполнуваат условите пропишани со член 
13 од овој правилник. 

- обработката се изведува со различна опрема или 
во различно време од обработката на семето за вештач-
ко осеменување кое е наменето за увоз или промет во 
Република Македонија по што целата опрема е исчи-
стена и дезинфицирана; 
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- семето за вештачко осеменување кое не е намене-
то за увоз или промет во Република Македонија не тре-
ба да дојде во контакт ниту да биде складирано заедно 
со семето за вештачко осеменување наменето за увоз 
или промет во Република Македонија; 

- семето за вештачко осеменување е идентифицира-
но на начин утврден во подточка (е) од оваа точка.  

б) добивањето, обработката и складирањето на се-
мето за вештачко осеменување се врши само во про-
сториите кои се наменети за тоа и во строги хигиенски 
услови; 

в) сите инструменти кои доаѓаат во контакт со се-
мето за вештачко осеменување или животното донатор 
за време на добивањето или обработката се правилно 
дезинфицирани или стерилизирани пред употреба, 
освен доколку се за еднократна употреба; 

г) производите од животинско потекло кои се упо-
требуваат при обработката на семето за вештачко осе-
менување, вклучувајќи ги адитивите и дилуентот, не 
претставуваат ризик за здравствената состојба или се 
претходно третирани на начин со кој ризикот по здрав-
ствената состојба е оневозможен; 

д) контејнерите за складирање и контејнерите за 
транспорт се правилно дезинфицирани или стерилизи-
рани пред започнување со секое нивно полнење, освен 
во случаи кога контејнерите се наменети за еднократна 
употреба; 

ѓ) криогениот материјал кој се употребува не бил 
претходно употребуван за други производи од живо-
тинско потекло; 

е) секоја доза на семе за вештачко осеменување е 
јасно означена на начин со кој лесно може да се утврди 
датата на добивање на семето за вештачко осеменува-
ње, расата и идентификацијата на животното-донатор и 
ветеринарниот број на одобрениот центар за добивање 
на семе за вештачко осеменување.  

ж) просторијата за складирање на семето за вештач-
ко осеменување да ги исполнува условите пропишани 
во член 12 од овој правилник.  

 
Член 12 

Услови кои треба да ги исполнуваат центрите за 
складирање на семе за вештачко осеменување  

за редовно функционирање 
 
(1) Во секојдневното функционирање, центрите за 

складирање на семе за вештачко осеменување треба: 
1) Одговорниот ветеринар да води евиденција за се-

кое движење на семето за вештачко осеменување (влез 
и излез од центарот) и за статусот на животното-дона-
тор чие семе се држи во центарот кој мора да биде во 
согласност со одредбите од овој правилник. Евиденци-
јата се води во пишана или електронска форма. 

2) Официјалниот ветеринар да врши редовни кон-
троли, најмалку два пати годишно, заради контрола на 
условите кои се однесуваат на одобрување на центарот 
за складирање семе за вештачко осеменување. 

3) Влезот на неовластени лица да е забранет и спре-
чен. Влезот на овластени лица треба да биде во соглас-
ност со условите поставени од одговорниот ветеринар. 

4) Да има вработено технички компетентни лица 
кои поминале соодветна обука за чистење и дезинфек-
ција потребна за спречување на ширење на заразни бо-
лести. 

5) Да се применуваат следните правила: 
а) се складира само семе за вештачко осеменување 

кое е добиено во одобрен центар за репродукција и ве-
штачко осеменување без притоа да дојде во контакт со 

друга пратка на семе за вештачко осеменување. Во до-
полнение, во центарот за складирање на семе за ве-
штачко осеменување може да се складира само семе за 
вештачко осеменување кое е транспорирано на начин 
со кој се исполнети сите можни услови за заштита на 
здравствениот статус на семето за вештачко осеменува-
ње и кое немало никаков контакт со друго семе за ве-
штачко осеменување;  

б) семето за вештачко осеменување е складирано во 
просторија наменета за тоа и во строги хигиенски усло-
ви; 

в) сите инструменти кои доаѓаат во контакт со се-
мето за вештачко осеменување се правилно дезинфи-
цирани или стерилизирани пред употреба, освен докол-
ку се за еднократна употреба; 

г) контејнерите за складирање и контејнерите за 
транспорт се правилно дезинфицирани или стерилизи-
рани пред започнување со секое нивно полнење, освен 
во случаи кога контејнерите се наменети за еднократна 
употреба; 

д) криогениот материјал кој се употребува не бил 
претходно употребуван за други производи од живо-
тинско потекло; 

ѓ) секоја доза на семе за вештачко осеменување е 
јасно означена на начин со кој лесно може да се утврди 
датата на добивање на семето за вештачко осеменува-
ње, расата и идентификацијата на животното-донатор и 
ветеринарниот број на одобрениот центар за добивање 
на семе за вештачко осеменување.  

 
Член 13 

Услови за влез на животни во центрите за репро-
дукција и вештачко осеменување и карантин 
 
(1) Говедата кои се внесуваат во центарот за репро-

дукција и вештачко осеменување треба да ги исполнат 
следните услови: 

1) Пред влезот во центарот биле во карантин во тра-
ење од најмалку 28 дена во простории посебно одобре-
ни од надлежниот орган за таа намена и каде може да 
престојуваат само папкари кои го имаат најмалку исти-
от здравствен статус. 

2) Пред да бидат сместени во карантинот утврден 
во точка 1 од овој став, животните припаѓале на одгле-
дувалиште кое е официјално слободно од Туберкулоза 
и официјално слободно од Бруцелоза. Животните прет-
ходно не биле држани во одгледувалишта со понизок 
здравствен статус.  

3) Потекнуваат од одгледувалишта официјално сло-
бодни од Ензоотска леукоза кај говедата, или потекну-
ваат од мајки кои по одвојувањето на животните биле 
тестирани со тестот на имуно дифузија или ЕЛИСА со 
негативен резултат. Во случај на животни добиени по 
пат на ембрио трансфер, мајка претставува животно 
кое го примила ембрионот. Доколку овој услов не е ис-
полнет, семето за вештачко осеменување од животното 
не може да се стави во промет се додека животното не 
наполни две години и не биде тестирано со тест на 
имуно дифузија со негативен резултат. 

4) Во период од 28 дена пред карантинот утврден 
во точка 1 од овој став, животните биле тестирани со 
следниве тестови со негативен резултат во секој поеди-
нечен случај освен за серолошкиот тест за детермини-
рање на антитела против Бовина вирусна дија-
реа/болест на лигавиците (БВД/МД) опишан во петата 
алинеја подолу: 

- за Туберкулоза кај говедата, интрадермален тест;  
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- за Бруцелоза кај говедата серолошки тест (спора 
аглутинација, ЕЛИСА, РВК);  

- за Езноотска леукоза кај говедата тест на имуно 
дифузија; 

- за Инфективен бовин ринотрахеит/инфективен 
пустуларен вулвовагинит (ИБР/ИПВ) серолошки тест 
(цел вирус) во полна крв доколу животното не потек-
нува од ИБР/ИПВ слободно стадо како што е утврдено 
во член 2.3.5.3. од Меѓународниот код за здравствена 
заштита; 

- за БВД/МД: 
- тест за изолација на вирус или тест за вирусен ан-

тиген, и 
- серолошки тест за утврдување на присуство или 

отсуство на антитела. 
5) Управата за ветеринарство може да одобри те-

стовите утврдени во точка 4 од овој став да се изведат 
и за време на карантинот утврден во точка 1 од овој 
став. Во таков случај, периодот на карантин се смета 
од денот на земањето на пробите. Во случај некој од 
тестовите утврдени во точка 4 од овој став даде пози-
тивен резултат, позитивните животни треба веднаш да 
се одстранат од карантинот. Доколу во карантинот жи-
вотните се држат заедно, периодот на карантин за оста-
натите животни ќе се пресметува од денот кога пози-
тивните животни биле одстранети од карантинот. 

6) Дваесет и еден ден по влегувањето во карантинот 
утврден во точка 1 од овој став и седум дена по испи-
тувањето на Campylobacter fetus spp. venerealis и 
Trichomonas foetus, животните се испитани на следните 
болести со негативен резултат во секој поединечен слу-
чај освен за серолошкиот тест за детерминација на ан-
титела против БВД/МД за кој резултатите треба да би-
дат како во третата алинеја на оваа точка: 

- За Бруцелоза кај говеда со серолошки тест; 
- за ИБР/ИПВ серолошки тест (цел вирус) во полна 

крв. 
Доколку некое животно даде позитивен резултат 

треба веднаш да биде одстрането од карантинот, доде-
ка останатите животни од истата група ќе останат во 
карантинот и ќе бидат ретестирани, со негативен ре-
зултат, најмалку 21 ден по одстранување на позитивни-
те животни. 

- за БВД/МД: 
- тест за изолација на вирус или тест за вирусен ан-

тиген, и 
- серолошки тест за утврдување на присуство или 

отсуство на антитела. 
Ниедно животно (серонегативно или серопозитив-

но) не може да влезе во просториите за држење на жи-
вотни доколку е утврдена сероконверзија кај животни-
те кои биле серонегативни пред влезот во карантинот. 
Доколку се утврди сероконверзија, сите животни кои 
останале серонегативни ќе бидат заджани во каранти-
нот се додека се утврди дека сероконверзијата отсус-
твува во период од три недели. На серолошки позитив-
ните животни може да им се дозволи влез во простори-
јата за држење животни. 

- за Campylobacter fetus spp. venerealis: 
- доколу животните се помлади од шест месеци или 

од возраст од шест месеци до влезот во карантинот се 
држани во група само со машки животни, се испитува-
ат со еден тест на вештачка вагина или препуцијален 
испирок. 

- доколу животните се на возраст од шест месеци 
или постари и можеле да имаат контакт со женски жи-
вотни пред влезот во карантинот, се испитуваат три па-
ти со тест на вештачка вагина или препуцијален испи-
рок при што помеѓу секое испитување треба да помине 
една недела. 

- за  Trichomonas foetus: 
- доколу животните се помлади од шест месеци или 

од возраст од шест месеци до влезот во карантинот се 
држани во група само со машки животни, се испитува-
ат со еден тест на препуцијален испирок. 

- доколу животните се на возраст од шест месеци 
или постари и можеле да имаат контакт со женски жи-
вотни пред влезот во карантинот, се испитуваат три па-
ти со тест на препуцијален испирок при што помеѓу се-
кое испитување треба да помине една недела. 

Доколку некое животно даде позитивен резултат на 
некој од тестовите од оваа точка, животното мора вед-
наш да биде одстрането од карантинот. Доколку жи-
вотните се држат групно во карантинот, пред да биде 
дозволен влезот во центарот за репродукциија и ве-
штачко осеменување, животните треба да ги исполнат 
условите пропишани со овој член. 

7) Пред првото испраќање на семето за вештачко 
осеменување од биковите кои дале серолошки позити-
вен резултат на БВД/МД, семето за вештачко осеменува-
ње ќе се испита со тестот за изолација на вирус или 
ELISA тест за вирусен антиген. Доколку резултатот е 
позитивен, бикот треба да биде одстранет од центарот за 
репродукција и вештачко осеменување и неговото семе 
за вештачко осеменување треба да биде уништено. 

(2) Сите тестови треба да се извршуваат во лабора-
торија која е одобрена од Управата за ветеринарство 
или од надлежниот орган на земјата извозничка.  

(3) Животните може да се внесат во центарот за ре-
продукција и вештачко осеменување само со дозвола 
на одговорниот ветеринар кој води евиденција за секое 
влегување или излегување на животни.  

(4) На денот на влегување во центарот за репродук-
ција и вештачко осеменување животните не треба да 
покажуваат клинички знаци на болест.  

(5) На денот на влегување на животните во каран-
тин, истиот ги исполнува следните услови: 

- се наоѓа во центарот на регион со радиус од десет 
километри во кој во последните 30 дена немало појава 
на Лигавка и шап. 

- во последните три месеци бил слободен од Лига-
вка и шап и Бруцелоза. 

- во последните 30 дена бил слободен од Лигавка и 
шап, Беснило, Туберкулоза, Бруцелоза, Контагиозна 
говедска плеуропнеумонија, Ензоотска говедска леуко-
за, Аујетски, Антракс и ИБР/ИПВ. 

(6) Доколку условите пропишани во овој член се 
исполнети и тестовите пропишани во член 14 од овој 
правилник биле изведени во последните 12 месеци, жи-
вотните може да се пренесат од еден одобрен центар за 
репродукција и вештачко осеменување во друг кој е со 
ист здравствен статус без претходен карантин или те-
стирање доколку транспортот е директен. Животните 
не смее да дојдат во директнен или индиректен контакт 
со други папкари со понизок здравствен статус. Транс-
портните средства пред транспортот треба да бидат де-
зинфицирани. 

 
Член 14 

Рутински тестови кои треба да се вршат на говедата 
во одобрените центри за репродукција и вештачко 

осеменување 
 
(1) Говедата кои се држат во одобрен центар за ре-

продукција и вештачко осеменување треба да бидат ис-
питани најмалку еднаш годишно со следните тестови 
со негативен резултат: 

- за Туберкулоза кај говедата, интрадермален тест; 
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- за Бруцелоза кај говедата серолошки тест  (ЕЛИ-
СА, РВК, спора аглутинација);  

- за Езноотска леукоза кај говедата со тест на имуно 
дифузија;  

- за ИБР/ИПВ серолошки тест (цел вирус) во полна 
крв;  

- за БВД/МД серолошки тест на антитела кој се 
применува само на серонегативни животни. Доколку 
некое животно покаже позитивен резултат на БВД/МД 
серолошки тест на антитела, секој ејакулат од послед-
ниот негативен тест ќе биде одстранет и уништен или 
тестиран на вирус со негативен резултат. 

- за Campylobacter fetus spp. venerealis тестирање на 
примерок од препуцијален испирок. Ова испитување 
треба да се врши само на биковите кои се во фаза на 
производство на семе за вештачко осеменување или се 
во контакт со такви бикови. Биковите кои се враќаат во 
производство после одмор од повеќе од шест месеци 
треба да бидат тестирани не повеќе од 30 дена пред 
враќањето во производство. 

- за Trichomonas foetus, тест на примерок од препу-
цијален испирок. Ова испитување треба да се врши 
само на биковите кои се во фаза на производство на се-
ме за вештачко осеменување или се во контакт со та-
кви бикови. Биковите кои се враќаат во производство 
после одмор од повеќе од шест месеци треба да бидат 
тестирани не повеќе од 30 дена пред враќањето во про-
изводство. 

(2) Сите тестови треба да се извршуваат во лабора-
торија која е одобрена од Управата за ветеринарство 
или од надлежниот орган на земјата извозничка. 

(3) Доколу некој од тестовите наведени во став (1) 
од овој член даде позитивен резултат, животното треба 
да биде изолирано и семето за вештачко осеменување 
добиено од него не може да биде пуштено во промет 
и/или увезено во Република Македонија освен во 
случај на БВД/МД кога секој ејакулат треба да биде те-
стиран со негативен резултат на вирус. Семето за ве-
штачко осеменување од останатите животни во цента-
рот за репродукција и вештачко осеменување од денот 
на добивање на позитивен резултат треба да биде задр-
жано во посебна просторија и не може да се пушти во 
промет и/или да се увезе во Република Македонија до-
дека здравствениот статус на центарот повторно не се 
воспостави. 

 
Член 15 

Услови кои треба да ги исполнува семето за  
вештачко осеменување кое се пушта во промет  
и/или се увезува во Република Македонија 

 
(1) Семето кое се пушта во промет и/или се увезува 

во Република Македонија треба да е добиено од живот-
ни кои: 

1) Не покажували клинички знаци на болест на де-
нот на добивање на семето за вештачко осеменување. 

2) Не биле вакцинирани против Лигавка и шап во 
последните 12 месеци пред добивањето на семето за 
вештачко осеменување или доколку биле вакцинирани 
против болеста во последните 12 месеци пред добива-
њето на семето за вештачко осеменување, 5% од секое 
добивање на семе за вештачко осеменување (во секој 
случај не помалку од 5 примерока) биле испитани со 
тест на изолација на вирус на Лигавка и шап со негати-
вен резултат. 

3) Не биле вакцинирани против Лигавка и шап 30 
дена пред добивањето на семето за вештачко осемену-
вање. 

4) Биле континуирано држани во одобрен центар за 
репродукција и вештачко осеменување најмалку 30 де-
на пред добивањето на семето за вештачко осеменува-
ње доколку семето за вештачко осеменување е намене-
то за користење во свежа состојба. 

5) Не им е дозволен природен припуст. 
6) Се држани во центар за репродукција и вештачко 

осеменување кој бил слободен од Лигавка и шап 
најмалку три месеци пред и 30 дена по добивањето на 
семето за вештачко осеменување, или, доколку семето 
за вештачко осеменување е наменето за користење во 
свежа состојба, до денот на испораката. Центарот за 
репродукција и вештачко осеменување треба да биде 
сместен во центарот на регион со радиус од 10 киломе-
три во кој немало на Лигавка и шап најмалку во пос-
ледните 30 дена. 

7) Се држани во центар за репродукција и вештачко 
осеменување, кој во периодот кој почнува од 30-тиот 
ден пред добивањето на семето за вештачко осеменува-
ње до 30-тиот ден по добивањето на семето за вештач-
ко осеменување, а во случај на семе за вештачко 
осеменување кое е наменето за користење во свежа 
состојба до денот на испораката, бил слободен од 
Лигавка и шап, Беснило, Туберкулоза, Бруцелоза, Кон-
тагиозна говедска плеуропнеумонија, Ензоотска говед-
ска леукоза, Аујетски, Антракс и ИБР/ИПВ. 

(2) При подготовка на семето за вештачко осемену-
вање се користеле антибиотици со концентрациии во 
конечниот производ кои не треба да бидат помали од: 

- 500 µг стрептомицин во 1 мл. конечно разредување, 
- 500 ИЕ пеницилин во 1 мл. конечно разредување, 
- 150 µг линкомицин во 1 мл. конечно разредување, 
- 300 µг спектиномицин во 1 мл. конечно разреду-

вање. 
(3) Наместо концентрации од став (2) на овој член, 

може да се користи и алтернативна комбинација со ист 
ефект против бактерии од родот Campylobacter, 
Leptospira и Mycoplasma. Веднаш по додавањето на ан-
тибиотиците, разреденото семе за вештачко осеменува-
ње треба да се чува на температура од најмалку 5° Ц во 
период не пократок од 45 минути. 

(4) Семето за вештачко осеменување наменето за 
промет и/или увоз во Република Македонија треба: 

1) Да биде складирано во одобрени услови најмалку 
30 дена пред испораката. Овој услов не се однесува на 
семе за вештачко осеменување кое е наменето за кори-
стење во свежа состојба. 

2) Да биде транспортирано до Република Македо-
нија во контејнери кои биле исчистени и дезинфицира-
ни или стерилизирани пред употребата и кои се запеча-
тени и нумерирани пред испораката од одобрен центар 
за складирање на семе за вештачко осеменување. 

 
Член 16 

Влегување во сила 
 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
2008 година                                Министер, 
   Скопје                                   Ацо Спасеноски, с.р. 
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2930. 
Врз основа на член 6-б став 2 од Законот за берзи 

на земјоделско прехранбени прозводи („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.32/92 и 139/08), ми-
нистерот за замјоделство, шумарство и водостопанство 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ КОИ ВО ПОГЛЕД НА 
ПРОСТОРИИТЕ, ОПРЕМАТА И ВРАБОТЕНИТЕ 
ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ БЕРЗИТЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-

лови кои во поглед на просториите, опремата и врабо-
тените треба да ги исполнуваат берзите на земјоделско 
прехранбени производи.  

 
Член 2 

За  вршење дејност откуп и пласман на земјоделски 
прехранбени производи, берзите на земјоделско пре-
хранбени производи (во натамосниот текст: берза) тре-
ба да располагаат со: 

- просторија за прием на земјоделските производи 
(приемен дел); 

- просторија за чистење, калибрирање и сортирање; 
- просторија за чување на транспортната опрема и 

алатки; 
- просторија за сместување на  вработените и 
- просторија со контролиран режим за времено сме-

стување и чување на одделени земјоделски прехрамбе-
ни производи. 

 
Член 3 

Просторијата за прием на земјоделските производи 
во зависност од капацитетот за вршење на дејноста 
треба да е со површина која е соодветна на видовите на 
земјоделски производи, да содржи соодветен број на 
садови за нивен  прием, како и да има изграден соодве-
тен пристап за дотур и манипулирање на откупените 
земјоделски производи. 

 
Член 4 

Просторијата за чистење, калибрирање и сортирање 
на земјоделските производи треба да има техничка и  
хигиенска вода и подлога која лесно се одржува заради 
безбедно ракување со земјоделските производи. 

 
Член 5 

Просторијата за сместување на вработените треба 
да е со површина соодветна на бројот на вработените 
во берзата како и да има  хигиенска вода, струја и сани-
тарен чвор. 

Член 6 
Просторијата со контролиран режим за времено 

сместување и чување на одделени земјоделски произ-
води треба да е соодветно осветлена и со вградена со-
одветна опрема за контролирано одржување на квали-
тетот на соодветниот вид на земјоделски производи ка-
ко и да ги  исполнува условите утврдени во прописите 
за безбедност на храна. 

 
Член 7 

Просторијата за чување на транспортната опрема и 
алатки треба да има обезбедено место за чување на 
опремата која се користи за транспорт на земјоделски-
те производи, дополнителна опрема и алатки потребни 
за нивно одржување. 

 
Член 8 

Заради правилно чување, калибрирање, сортирање, 
пакетирање, чистење и транспортирање берзата треба  
да располага со: 

- соодветна, опрема за контролирање на режимот на 
температурата влажноста и осветлувањето во просто-
риите каде што времено  ке се чуваат призводите. 

- инструменти за контролирање на режимот (темпе-
ратура, влажност на воздухот и осветлување) за опре-
делени видови на земјоделски производи; 

- минимум една дигитална вага за мерење при прие-
мот на производите; 

- минимум една прецизна дигитална вага за мерење 
на пакетираните производи; 

- калибратор - сортирач за одделни производи; 
- опрема за пакетирање; 
- опрема за отстранување на физичките и механич-

ките  примеси, делови на растението  и чистење на про-
изводите и 

- транспортни средства (колишки и вилушкари) со 
контролиран режим за транспортирање согласно кара-
ктеристиките на земјоделските производи. 

 
Член 9 

Берзата треба да има вработено најмалку четири ли-
ца со висока стручна подготовка од областа на земјодел-
ски науки особено поледелство, градинарство, лозаро-
овоштарство и преработка на земјоделски производи. 

 
Член 10 

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

 
  Бр. 02-15051/1    

13 ноември 2008 година                    Министер, 
       Скопје                               Ацо Спасеноски, с.р. 



Стр. 30 - Бр. 143 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 13 ноември 2008 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
2931. 

Врз основа на член  43, став 2 од Законот за лекови-
те и медицинските помагала (,,Службен весник на Ре-
публика Mакедонија“ бр. 106/07), министерот за здрав-
ство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ТРАДИЦИОНАЛНИ 
ХЕРБАЛНИ ЛЕКОВИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на реги-
страција на традиционални  хербални лекови,  формата 
и содржината на потребната документација и начинот 
на признавање на регистрацијата во земјите од Европ-
ската унија. 

  
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. ,,Листа на Европската унија" e список на хербал-
ни субстанции, хербални преработки и комбинации од 
нив, кои се користат во традиционалните хербални ле-
кови, означени со биноминалното научно име, јачина, 
област на традиционалната употреба, дозирањето, на-
чинот на употреба и другите потребни податоци за без-
бедно користење на хербалните субстанции, хербални-
те преработки и комбинации од нив. 

2. ,,Монографии на Европската унија за хербалните 
лекови и традиционалните хербални лекови", се изва-
док од фармацевтските, клиничките и фармаколошките 
карактеристики на лекот. 

 
II. НАЧИН НА РЕГИСТРАЦИЈА 

 
Член 3 

Регистрацијата на традиционален хербален лек се 
врши со поднесување на барање за регистрација со по-
требната документација согласно одредбите од Законот 
за лековите и медицинските помагала (,,Службен вес-
ник на Република Mакедонија", бр. 106/07), (во ната-
мошниот текст: Закон)  и одредбите од овој правилник.  

 
Член 4 

Барањето за ставање на традиционален хербален 
лек во промет (во натамошниот текст: барање) содржи: 

1. пропратно писмо, 
2. образец на барање, 
3. документација за традиционален хербален лек 

која е пропишана со овој правилник во согласнот со За-
конот, 

4. мислење од  овластена институција од  Мини-
стерството за здравство за тоа дали   лекот ги задоволу-
ва барањата за да биде распределен во група на тради-
ционални хербални лекови и  

5. доказ за платена административна такса и плате-
ни надоместоци. 

Барањето, покрај документацијата од став 1 на овој 
член, во зависност од подносителот на барањето содр-
жи и:  

- доказ дека производителот е запишан во Централ-
ниот регистер на Република Македонија за производи-
тел на традиционални  хербални лекови со регистрира-
но седиште во Република Македонија; 

- договор за застапување во кое е содржано важеч-
кото осигурување на територијата на Република Маке-
донија со производителот на  лекот и доказ дека подно-

сителот е запишан во Централниот регистер на Репуб-
лика Македонија за правен застапник на странски про-
изводител со регистрирано седиште во Република Ма-
кедонија; 

- доказ дека подносителот е запишан во Централни-
от регистер на Република Македонија и важечко осигу-
рување на територија на Република Македонија со про-
изводителот на традиционален хербален лек за по-
дружницата и за трговско представништво на странски 
производител со регистрирано седиште во Република 
Македонија; и 

- решение за вршење на дејност. 
Кон барањето подносителот доставува и примероци 

на традиционалниот хербален лек во количина која е 
потребна за испитување и лабораториска контрола на 
квалитетот на традиционалниот хербален лек свен во 
постапката за признавање на одобрението за ставање 
во промет издадено од земјите на Европската унија. 

Точноста на податоците во барањето и од докумен-
тацијата ја потврдува одговорното лице за постапката 
за регистрација (во натамошниот текст:одговорно ли-
це), кое е потписник на барањето.    

 
III. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ПОТРЕБНАТА                                  

ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 5 
Податоците и документите во барањето за реги-

страција на традиционален хербален лек подносителот 
на барањето треба да ги достави во форма на заеднички 
технички документ (во натамошниот текст: CTD до-
сие), составен од следните модули: 

- Модул 1 содржи административни податоци; 
- Модул 2 содржи стручни мислења за документа-

цијата на лекот, во врска со квалитетот согласно Мо-
дул 3 и стручна оценка за документацијата поднесена 
согласно Модул 4; 

- Модул 3 содржи фармацевтски, хемиски и биоло-
шки испитувања  и 

- Модул 4 содржи библиографски преглед на пода-
тоци за традиционалната употреба на лекот, со кои 
ефикасноста на лекот се докажува врз основа на долго-
трајната употреба и искуство, како и библиографски 
преглед на податоци за безбедноста на традиционални-
от хербален лек или стручни извештаи. 

По исклучок од став 1 на овој член документацијата 
за традиционалниот хербален лек може да се поднесе и 
во Европско досие. 

  
Член 6 

Модулот 1 се доставува во печатена форма  во ори-
гинал или заверен препис, а образецот на барањето, 
збирниот извештај за особините на традиционалниот 
хербален лек и упатството за пациентот, покрај печате-
ната форма се поднесуваат и во електронска форма. 

Документацијата од модулите 2, 3 и 4 се доставува 
во форма на фотокопија со писмена изјава на одговор-
ното лице со која потврдува дека фотокопијата е верна 
на оригиналната документација. 

По исклучок од став 2 на овој член, документација-
та од модулите 2, 3 и 4 може да се достави и во еле-
ктронска форма (е-CTD) со писмена изјава од одговор-
ното лице со која потврдува дека електронската форма 
е верна на оригиналната документација и писмена изја-
ва дека, по барање на Агенцијата за лекови ќе ја подне-
се документација во печатена форма најдоцна до 30 де-
на од приемот на барањето. 

Документацијата може да се достави на македонски 
јазик или на англиски јазик како еден од службените 
јазици кој е во употреба во Европската унија, освен 
збирниот извештај за особините на лекот и упатството 
за пациентот кој се доставува на македонски јазик. 
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Член 7 
Модул 1 од член 5 став 1 алинеја 1 на овој правил-

ник содржи административни податоци и тоа: 
1.0  пропратно писмо; 
1.1 детален преглед на содржината на документаци-

јата во форма на CTD (индекс на модули); 
1.2 пополнет образец на барање; 
1.3 информации за традиционален хербален лек: 
- предлог име и доказ дека производителот е исклу-

чителен носител на сите права на името на традициона-
лен хербален лек, односно сопственик, ако не се работи 
за незаштитено име, 

- предлог на збирен извештај за особините на тра-
диционален хербален лек и предлог на упатство за па-
циентот, 

- збирен извештај за особините на традиционален 
хербален лек и упатство за пациентот, одобрени од 
надлежен орган на земјата производител (за странски 
производители), 

- предлог пакување (надворешно и/или контактно), 
-оригинално пакување на традиционалниот херба-

лен лек (за странски производители),   
- информации за издадени одобренија за ставање на 

традиционален хербален лек во промет во земји членки 
на Европска унија и други земји и информации дека 
лекот се наоѓа во промет во тие земји како и изјави за 
евентуално одбивање на одобрението за ставање во 
промет во било која земја, 

-сертификат за фармацевтски производ (за странски 
производители), 

-информации за производителот, информации за 
местата на производство, одобрение за производство 
засновано на исполнување на барањата за Добра Про-
изводствена Пракса (GMP) и сертификат за GMP не по-
стар од три години, 

1.4 потпишани изјави со биографски податоци на 
стручните лица одговорни за:  

- фармацевтско-хемиско и биолошкиот дел на доку-
ментацијата, 

- за документацијата што се однесува на библио-
графскиот преглед на податоци за ефикасност и за без-
бедност, 

 1.5 проценка на ризикот по животната средина: 
 1.6 други податоци во согласност со барањата на 

Агенцијата за лекови. 
 

Член 8 
Пропратното писмо од член 4 став 1 точка 1 на овој 

правилник содржи: 
- меморандум/лого, име и адреса на подносителот 

на барањето; 
- вид на барањето; 
- име на традиционалниот  хербален лек; 
- фармацевтска дозирана форма, јачина и големина 

на пакувањето; 
- име на производителот; 
-начин на употреба и предлог начин на издавање на 

традиционалниот хербален лек; 
- податоци за бројот на класери/фолдери, како и за 

видот и бројот на носачите/медиумите на електронски 
записи;и 

- датум и потпис на одговорното лице. 
Во случај на повеќе барања за еден традиционален 

хербален лек со различна фармацевтска дозирана фор-
ма, јачина и големина на пакувањето, пропратното пис-
мо, содржи податоци за секое поединечно барање.  

Во прилог на пропратното писмо се доставува и: 
- изјава дека пополнетиот образец на барањето, 

стручнoтo мислењe за квалитетот на традиционалниот 
хербален лек, збирниот извештај за особините на тра-

диционалниот хербален лек и фармацевтската, хеми-
ската и биолошката документација се изготвени во два 
идентични примероци и дека еден примерок ќе се до-
стави до овластената лабораторија за испитување и 
контрола на лекови најдоцна до пет работни дена од 
поднесувањето на документацијата до Агенцијата за 
лекови.  

 
Член 9 

Oбразецот на барањето од член 4 став 1 точка 2 на 
овој правилник се поднесува за секоја фармацевтска 
форма, јачина и големина на пакување на традиционал-
ниот хербален лек и ги содржи следниве податоци: 

1. информации за видот на барањето и постапката; 
2. информации за традиционалниот хербален лек; 
3. информации за употреба на традиционалниот 

хербален лек кај деца; 
4. информации за добиени одобренија за ставање на 

традиционалниот хербален лек во промет во други зем-
ји и 

5. секоја друга потребна информација за доставени-
те документи: 

-одобрение за производство за сите производни ло-
кации наведени во документацијата издадено во сог-
ласност со критериумите на GMP; 

-извештај и сертификат од надлежните органи кои 
извршиле инспектирање на условите за добра произ-
водна пракса на сите вклучени различни производни 
локации. Сертификатот за GMP не треба да биде по-
стар од три години. Се приложува и преглед на сите 
други инспекции поврзани со добрата производна пра-
кса спроведени во последните две години; 

 - список на земји, односно на барање на Агенцијата 
за лекови, копии од одобренијата за ставање на лекот 
во промет издадени од други земји членки на Европ-
ската унија,  

- писмена изјава од носителот на одобрението за 
ставање на традиционален хербален лек во промет дека 
процесот на производство на хербалната супстанција 
и/или хербалната преработка е спроведен во соглас-
ност со начелата на добрата производна пракса за влез-
ните супстанции, и 

- други потребни информации на барање на  Аген-
цијата за лекови.  

 
Член 10 

Збирниот извештај за особините на традиционални-
от хербален лек од член 7, став 1, точка 1.3, алинеа 2 на 
овој правилник, за секоја фармацевтска дозирана фор-
ма и јачина содржи: 

1. Име на традиционален хербален лек, јачина и 
фармацевтска дозирана форма; 

2.Квалитативен и квантитативен состав на активна-
та супстанција(и) и на ексципиенсите; 

3. Фармацевтска дозирана форма; 
4. Податоци за:  
a) терапевтските индикации; 
б) дозирање и начин на употреба кај возрасни, и ако 

е потребно, кај деца; 
в) контраиндикации; 
г) посебни мерки на претпазливост и посебни пре-

дупредувања за употреба на хербалниот лек;  
д) интеракции со други лекови и други форми на 

интеракции; 
ѓ) употреба за време на бременост и доење; 
е) ефекти врз способноста за возење и ракување со 

машини; 
ж) несакани дејства; 
з) предозирање (симптоми, потребни мерки, анти-

доти). 
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5. Фармаколошки податоци 
а) податоци за ефикасноста и за безбедноста на тра-

диционален хербален лек базирани на библиографски-
от преглед; 

6. Фармацевтски податоци: 
а) листа на ексципиенси (Ph.Eur); 
б) инкомпатибилност; 
в) рок на траење; 
г) начин на чување; 
д) природа и содржина на пакувањето;  
ѓ) посебни мерки на претпазливост при отстранува-

ње на неупотребените производи односно отпадните 
материјали ако е потребно 

7. Носител на одобрението за ставање на традицио-
нален хербален лек во промет; 

8. Број/еви на одобрението/јата за ставање на тради-
ционалниот хербален лек во промет; 

9. Датум на првото одобрение за ставање на тради-
ционалниот хербален лек во промет и датум на послед-
ното обновено одобрение; и 

10. Датум на последната ревизија на текстот. 
Подносителот на барањето, збирниот извештај за 

особините на традиционалниот хербален лек во промет 
го доставува и во оригинален текст потврден од страна 
на надлежен орган на земјата производител, ако постои 
и на англиски јазик. 

 
Член 11 

Предлог пакувањето на традиционален хербален 
лек од член 7, став 1, точка1.3, алинеа 4 на овој правил-
ник ги содржи податоците за традиционален хербален 
лек во промет во согласност со член 83 од Законот и 
Правилникот за ставање на лек во промет со кој се про-
пишани податоците што се содржат на надворешното и 
контактното пакување.  

 
Член 12 

Предлог текстот на упатството за пациентот од 
член 7, став 1, точка 1.3 алинеа 2 на овој правилник ги 
содржи податоците за традиционален хербален лек во 
согласност со член 84 од Законот и  Правилникот за 
ставање на лек во промет со кој се пропишани за содр-
жината на упатството за употреба. 

  Подносителот на барањето упатството за пациен-
тот го доставува и во оригинален текст потврден од 
страна на надлежен орган на земјата производител, а 
ако има и на англиски јазик. 

      
Член 13 

Модулот 2 од член 5, став 1, алинеа 2 на овој пра-
вилник содржи збирни стручни мислења за Модулот 3 
и Модулот 4 и биографски (CV - curriculum vittae) и 
библиографски податоци за користената стручна лите-
ратура изготвени од стручното лице кое го подготвило 
стручното мислење. 

  
Член 14 

Модулот 3 од член 5 став 1 алинеа 3 на овој правил-
ник содржи податоци за квалитетот на традиционални-
от хербален лек (фармацевтски, хемиски и биолошки 
податоци) и тоа: 

3.1 содржина; 
3.2 податоци за: 
А. активна супстанција/и 
а) општи податоци: 
- номенклатура; 
- структура; 
- општи особини; 
б) производство: 
- производители; 

- опис на процесот на производството и процесна 
контрола; 

- контрола на влезните супстанции и материјали; 
- критични етапи и контрола на меѓупроизвод(ите); 
- валидација и/или проценка на процесот на произ-

водство; 
- развој на процесот на производство; 
в) карактеризација: 
- објаснување на структурата и други поединости; 
- онечистувања; 
г) контрола на активната супстанција: 
- спецификации; 
- аналитички методи; 
- валидација на аналитички методи; 
- аналитички испитувања на сериите; 
- оправданост на спецификациите; 
д) референтни стандарди или материјали; 
ѓ) контактно пакување; 
е) стабилност; 
Во случај на комбинации на активни супстации, ако 

одделни активни состојки не се доволно познати, содр-
жи податоци за тие активни состојки. 

Б. традиционален хербален лек /готов производ: 
а) опис и деклариран состав на лекот; 
б) развој на традиционален хербален лек; 
в)производство; 
- производители; 
- состав на произведените серии (производна фор-

мула); 
- опис на процесот на производство и процесна кон-

трола; 
- критични етапи и контрола на меѓупроизвод (и); 
- валидација и/или проценка на процесот на произ-

водство; 
г) контрола на ексципиенси: 
- спецификации; 
- аналитички методи; 
- валидација на аналитички методи; 
- оправданост на спецификацијата; 
- ексципиенси од хумано или животинско потекло; 
- нови ексципиенси; 
д) контрола на готов производ (хербален лек): 
- спецификации; 
- аналитички методи; 
- валидација на аналитички методи; 
- аналитички испитувања на сериите; 
- карактеристики на онечистувањата; 
- оправданост на спецификацијата; 
ѓ) референтни стандарди или материјали; 
е) контактно/надворешно пакување; 
ж) стабилност. 
В. прилози: 
- опис на постапката на изработка; 
-  простории и опрема; 
-  проценка на ризикот од неочекувана надворешна 

контаминација; 
-  нови ексципиенси. 
Г. повикување на литература и цитирана литература. 
- содржината на модул 3 согласно овој член ке зави-

си од видот на  традиционалниот хербален лек. 
 

Член 15 
Покрај, податоците од член 14 на овој правилник, 

фармацевстко-хемиската и биолошката документација 
за регистрација на традиционален хербален лек треба, 
зависно од содржината, да содржи и податоци за хер-
балните супстанции и хербалните преработки: 

a) податоци во врска со номенклатурата на хербал-
ната супстанца: 
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- биноминално научно име на растението (род, вид, 
вариетет и автор); дел од растението што е предмет на 
употреба, oпис на хербална субстанца; други имиња 
(синоними, наведени во друга фармакопеја); лаборато-
риска ознака; 

б) податоци во врска со номенклатурата на хербал-
ната преработка: 

- биноминално научно име на растението (род, вид 
и автор); дел од растението што е предмет на употреба; 
опис на хербалната преработка; однос помеѓу хербал-
ната субстанца и хербалната преработка; екстрактивно 
средство; други имиња (синоними, наведени во други 
фармакопеи); лабораториска ознака; 

в) податоци за структурата на хербалната субстанца 
и хербалната преработка: 

- физичкo-хемиски карактеристики; опис на компо-
нентите што се сметаат одговорни за активноста или 
ефектите или компонентите што се користат како мар-
кери (молекулска формула, релативна молекулска ма-
са, структурна формула, вклучувајќи податоци за сте-
реоизомерија); опис на другите состојки од интерес;   

г) податоци за производителот на хербалната суп-
станца: 

- име, адреса и одговорност на секој производител, 
односно добавувач, секоја предложена локација или 
објект, вклучен во производството, односно собирање 
и испитувањето на хербална субстанца, податоци за 
обезбедување на систем на квалитет; 

д) податоци за производителот на хербалната пре-
работка: 

- име, адреса и одговорност на секој изработувач; 
секоја предложена локација или објект, вклучен во 
изработката и испитувањето на хербална преработка; и 

- податоци за исполнување на начелата на добрата 
производствена пракса; 

ѓ) податоци за постапката на производство или 
обезбедување на хербалната супстанца и контролите на 
постапката кои ги опишуваат: 

- одгледувањето и собирање на растенијата, вклучу-
вајќи го и географското потекло на лековитото расте-
ние;  

- услови на одгледување, производство, сушење и 
чување; и 

- големина на сериите; 
е) податоци за  постапката на изработка на хербал-

на преработка и контролата на постапката кои ги опи-
шуваат: 

- постапката на изработка, вклучувајќи шема на по-
стапката; 

- растворувачите и реагенсите;  
- фазите на чистење;  
- стандардизацијата; и 
- големината на сериите. 
ж) кус извадок за развојот на постапката на произ-

водството на хербалната супстанца и хербалната пре-
работка земајќи го предвид предложениот начин на 
употреба; 

и) спецификации на хербалната супстанца и хер-
балната преработка; 

ј) краток преглед на развојот на формулацијата (на 
составот и фармацевтската форма) на традиционалниот 
хербален лек земајќи го предвид предложениот начин 
на употреба.  

к) документирани докази за безбедност, ако тради-
ционалниот хербален лек содржи витамини и минера-
ли, под услов витамините или минералите да го поддр-
жуваат делувањето на растителните активни состојки, 
во однос на наведените терапевтски индикации. 

Член 16 
Модулот 4 од член 5, став 1, алинеа 4 на овој пра-

вилник содржи податоци за ефикасноста на традицио-
налниот хербален лек базирани на библиографскиот 
преглед и други стручни докази за ефикасноста, како и 
податоци кои се однесуваат на безбедноста на употре-
бата на лекот базирани повторно на библиографскиот 
преглед или стручни докази. 

 
IV.НАЧИН НА ПРИЗНАВАЊЕ НА ТРАДИЦИОНА-
ЛЕН ХЕРБАЛЕН ЛЕК РЕГИСТРИРАН ВО ЗЕМЈИТЕ 

НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 
 

Член 17 
Ако традиционалниот хербален лек е регистриран 

во земјите на Европската унија во постапка за меѓусеб-
но признавање или децентрализирана постапка за до-
бивање на одобрение за промет, барањето може да се 
решава според постапка за признавање на одобрението 
за ставање во промет во случаите во кои  подносителот 
на барањето, заедно со документите потребни за по-
стапката од член 29 став 2 од Законот, доставува и: 

- монографија на Европската унија за хербалната 
супстанција или хербална преработка; 

- проценка за квалитетот, безбедноста и ефикасно-
ста на хербалниот лек добиена во постапката за става-
ње на хербалниот лек во промет во земја членка на 
Европската унија; 

- копија од одобрението за ставање во промет изда-
дено од земја членка на Европската унија; и 

- изјава дека документацијата поднесена во ре-
ферeнтната земја членка на Европската унија и доку-
ментацијата поднесена во Република Македонија се 
исти. 

Aко традиционалниот хербален лек има одобрение 
за ставање во промет во Европската унија издадено 
според централизирана постапка, барањето се решава 
според постапка за признавање на одобрението за ста-
вање во промет, во случаите во кои подносителот на 
барањето, заедно со документите наведени во Модул 1, 
доставува и: 

- проценка за квалитетот, безбедноста и ефикасно-
ста на хербалниот лек издадена од Европската Агенци-
ја за евалуација на лековите (ЕМЕА); 

- копија од одобрението за ставање во промет изда-
дено од ЕМЕА; 

- изјава дека документацијата поднесена во ЕМЕА, 
најдоцна до 15 дена ќе биде ставена на располагање на 
Агенцијата по нејзино барање. 

 
V. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 18 

Документацијата за традиционален хербален лек во 
форма на Европско досие може да се поднесува до 
31.12.2009 година.  

 
Член 19 

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

 
Бр. 15-1835/1 

8 октомври 2008 година                          Министер, 
     Скопје                                 д-р Бујар Османи, с.р.  
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

2932. 
Врз основа на член 47 став 4 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник  на Република Македо-
нија“ бр. 50/97, 16/00, 17/03, 65/04,  62/05, 111/05, 40/07 
и 98/08), министерот за труд и социјална политика до-
несе 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
СТАТУТОТ НА Ј.У. ЗАВОД ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, 
ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И 
МЛАДИНЦИ “ РАНКА МИЛАНОВИЌ” - СКОПЈЕ 

 
1.Се дава согласност на Статутарната одлука за из-

мени и дополнување на Статутот на Ј.У. Завод за згри-
жување, воспитување и образование на деца и младин-
ци „Ранка Милановиќ” - Скопје, број 02-950/3 донесен 
од страна на Управниот одбор на Јавната установа  на 
седницата одржана на 04.11.2008 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник  на Републи-
ка Македонија “. 

 
Бр. 10-11887/2  

7 ноември 2008 година                            Министер, 
    Скопје                                    Џељаљ Бајрами, с.р. 

__________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

2933. 
Врз основа на член 21 став 2 од Законот за гроби-

шта и погребални услуги („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.86/08), министерот за транспорт и 
врски во согласност со министерот за здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СООДВЕТНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ТЕХНИЧКА-
ТА ОПРЕМА И МИНИМАЛНИТЕ ЗДРАВСТВЕНО  

– САНИТАРНИ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува соодветното обра-
зование, техничката опрема и минималните здравствено 
– санитарни услови за вршење на погребални услуги. 

 
Член 2 

Вработените лица кои вршат погребални услуги 
треба да имаат основно или средно образование. 

 
Член 3 

За вршење на погребални услуги правното или фи-
зичкото лице треба да располага со следната техничка  
опрема и тоа: 

- најмалку едно специјално погребно возило реги-
стрирано исклучиво за таа намена; 

- најмалку едно специјално погребно возило за пре-
воз на починати од капела до гробно место за поворка 
со технички карактеристики за споро возење; 

- возило за превоз на работници со опрема до гроб-
но место и  

- технички средства за ископ на гробни места и со-
одветна ХТЗ опрема за лицата кои вршат погребални 
услуги. 

Возилата од став 1 алинеа 1 и 2 од овој член треба 
да  ги исполнуваат санитарно хигиенските и технички-
те услови  предвидени во прописите за условите и на-
чинот на закопување, ископување и пренос на телото 
на умрено лице. 

 
Член 4 

Просторијата за вработените што вршат погребални 
услуги треба  да биде опремена со санитарен чвор со 
довод за топла и ладна вода и одвод за истата како и 
обезбедено ладење односно греење. 

 
Член 5 

Вработените лица кои вршат погребални услуги 
треба да бидат имунизирани против цревен тифус, сог-
ласно прописите од областа на заштита на населението 
од заразните болести. 

 
Член 6 

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

 
  Бр. 08-15844/2                           Бр. 01-13086 

5 ноември 2008 година               3 ноември 2008 година 
     Скопје                                           Скопје 
 
  Министер                                        Министер 

      за здравство,                            за транспорт и врски, 
   Бујар Османи, с.р.                  Миле Јанакиески, с.р. 

___________ 
2934. 

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за гроби-
шта и погребални услуги („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.86/08), министерот за транспорт и 
врски во согласност со министерот за здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СООДВЕТНАТА ТЕХНИЧКА ОПРЕМА И МИ-
НИМАЛНИТЕ  ЗДРАВСТВЕНО – САНИТАРНИ  

УСЛОВИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ГРОБИШТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува соодветната тех-

ничка опрема и минималните здравствено – санитарни 
услови за управување со гробишта. 

 
Член 2 

Правното лице  за управување со гробишта треба  
да располага со следната техничка опрема: 

- компјутер; 
- телефонски приклучок со една телефонска линија; 
- најмалку еден камион или трактор; 
- косилки и друг рачен алат за одржување на инфра-

структурата на гробиштата; 
- уреди и опрема за гасење на пожар. 
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Член  3 
Деловниот простор на правното лице треба да ги 

исполнува следните  услови: 
- да има најмалку две простории со квадратура со 

16 м2 и висина 2,5 м. со санитарен чвор со најмалку ед-
на кабина обезбедена со проточна вода и  

- просториите да сe опремени со водовод, канализа-
ција, електрична енергија и греење. 

 
Член 4 

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

 
  Бр. 08-15849/1                           Бр. 01-13086/2 

5 ноември 2008 година               3 ноември 2008 година 
     Скопје                                           Скопје 
 
  Министер                                        Министер 

      за здравство,                            за транспорт и врски, 
   Бујар Османи, с.р.                  Миле Јанакиески, с.р. 

___________ 
2935. 

Врз основа на член 32 став 3 од Законот за гроби-
шта и погребални услуги („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 86/08), министерот за транспорт 
и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА КРЕМИРАЊЕ НА ПОСМРТНИТЕ 
ОСТАНКИ НА УМРЕНОТО ЛИЦЕ 

 
Член  1 

Со овој правилник се пропишува начинот на креми-
рање на посмртните останки на умреното лице. 

 
Член  2 

За да се пристапи кон кремирање на посмртните 
останки на умреното лице потребно е да се достават 
следните документи: 

- извод од матичната книга на умрените; 
- лекарско уверение за причината на смртта; 
- дозвола од надлежен орган доколку постои сомне-

вање за причината на смртта. 
 

Член  3 
Кремирањето се врши во крематориум. 
  

Член  4 
Телото на починатото лице треба да биде во дрвен 

сандак без хемиска обработка (со лак, боја и др. хеми-
ско средство), без метални делови (завртки, клинци, 
метални ленти  и др.) како и да не се употребуваат син-
тетички материјали за декорација на сандакот или во 
облеката кај починатиот. 

На сандакот треба да биде на видно место истакна-
то името и презимето на починатото лице. 

 
Член 5 

Кремирањето се извршува по погребниот обред или 
подоцна. 

Постапката за кремирање, ставањето на пепелта во 
урна и издавањето на урната треба да биде организира-
но на начин на кој ќе се избегне секаква забуна за 
идентитетот на починатото лице. 

Кремирањето  се врши за секое лице посебно. 
Во посебни случаи може да се дозволи на барање 

на овластени државни органи и групно кремирање во 
случај на истовремена смрт на повеќе лица  блиски ли-
ца каде што не е можно да се изврши пединечна иден-
тификација. 

Процесот на кремирање се одвива во согласност со 
прописите за спречување на загадување на животната 
средина. 

 
Член  6 

Пепелта на починатиот, ако не се расејува, се става 
во посебни садови-урни. 

Урната треба да биде херметички затворена и на-
правена од траен материјал (мермер, камен, метал). 

Големината  и формата на урната се стандардизи-
рани. 

 
Член  7 

Постапката со пепелта се одредува врз основа на 
желба на починатото лице, доколку таква нема на жел-
ба на членовите на неговото семејство. 

Пепелта може да биде ставена во урна и сместена 
во колумбариум, розариум или да се расејува во гради-
на на сеќавања. 

Доколку починатиот нема оставено никаква желба, 
или роднините во одреден временски период  не ја пре-
земат урната ниту изразат желба како со нејзе да се по-
стапи, пепелта ќе биде расеана во градина на сеќавања, 
а името и презимето на починатото лице ќе бидат испи-
шани на посебна плоча на трошок на семејството. 

 
Член  8 

Колумбариумот има вертикален облик (на зграда 
или зид)  со ниши во кои се ставаат урните. 

Секоја ниша треба да има плочка со стандардизи-
ран облик и големина.  

На неа треба да биде испишано името, презимето, 
годината на раѓање и годината на смртта на починати-
от. 

Розариумот има хоризонтален облик во кој се сме-
стуваат урните и плочките со личните податоци на по-
чинатите. 

 
Член  9 

Пепелта на починато лице може да биде расеана на 
површина која за тоа е предвидена - Градина на сеќава-
ње. 

На посебна плоча во Градината на сеќавање се впи-
шуваат имињата на починатите чија што пепел е тука 
расеана. 

 
Член  10 

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

 
  Бр. 01-13252                                     Министер  

6 ноември 2008 година                  за транспорт и врски, 
     Скопје                                Миле Јанакиески, с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2936. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 70/1992), на седницата одржана 
на 29 октомври 2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 20 став 1 алинеја 2 од Зако-

нот за Народниот правобранител („Службен весник на 
Република Македонија" број 60/2003). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија". 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијатива поднесена од Стамен Филипов од 
Скопје, со Решение У. бр.111/2007 од 26 септември 
2007 година поведе постапка за оценување на уставно-
ста на одредбата од Законот означен во точка 1 на оваа 
одлука, затоа што основано се постави прашањето за 
нејзината согласност со Уставот.  

4. Судот на седницата утврди дека согласно член 20 
став 1 алинеја 2 од Законот за Народниот правобрани-
тел, Народниот правобранител нема да покрене постап-
ка по претставката ако со претставката се навредува 
органот или се злоупотребува правото на поднесување 
претставка.  

5. Според член 8 став 1 алинеите 1 и 3 од Уставот, 
основните слободи и права на човекот и граѓанинот 
признати во меѓународното право и утврдени со Уста-
вот и владеењето на правото се едни од темелните 
вредности на уставниот поредок на Република Македо-
нија. 

Согласно член 16 став 1 од Уставот, се гарантира 
слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното 
изразување на мислата. 

Според член 24 став 1 од Уставот, секој граѓанин 
има право да поднесува претставки до државните орга-
ни и другите јавни служби и на нив да добие одговор. 
Согласно став 2 на истиот член, граѓанинот не може да 
биде повикан на одговорност, ниту да трпи штетни 
последици за ставовите изнесени во претставките, 
освен ако со нив не сторил кривично дело. 

Според член 51 став 1 од Уставот, во Република Ма-
кедонија законите мораат да бидат во согласност со 
Уставот, a сите други прописи со Уставот и со законите. 

Согласно член 54 став 1 од Уставот, слободите и 
правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат 
само во случаи утврдени со Уставот, a согласно став 4 
на истиот член, ограничувањето на слободите и права-
та не може да се однесува на правото на живот, забра-
ната на мачење, на нечовечко и понижувачко постапу-
вање и казнување, на правната одреденост на казниви-
те дела и казните, како и на слободата на уверувањето, 
совеста, мислата, јавното изразување на мислата и ве-
роисповеста. 

Согласно Амандманот XI на Уставот, со кој се за-
менува ставот 1 на членот 77 и се дополнува ставот 2 
на членот 77 од Уставот, Собранието избира народен 
правобранител со мнозинство гласови од вкупниот 

број пратеници, при што мора да има мнозинство гла-
сови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на за-
едниците кои не се мнозинство во Република Македо-
нија. Народниот правобранител ги штити уставните и 
законските права на граѓаните што им се повредени од 
органите на државната управа и од други органи и ор-
ганизации што имаат јавни овластувања. Народниот 
правобранител посветува особено внимание за заштита 
на начелата на недискриминација, соодветна и правич-
на застапеност на припадниците на заедниците во орга-
ните на државната власт, органите на единиците на ло-
калната самоуправа и во јавните установи и служби. 

Според член 77 став 4 од Уставот, условите за из-
бор и разрешување, надлежноста и начинот на работа-
та на народниот правобранител се уредуваат со закон, 
во која смисла е донесен Законот за Народниот право-
бранител. 

Од наведената уставна регулатива произлегува дека 
во корпусот на граѓански и политички слободи и права 
гарантирани со Уставот на Република Македонија, спа-
ѓа и правото на претставки. 

Правото на претставки претставува право на граѓа-
нинот да поднесува претставки до државните органи и 
до другите јавни служби и од нив да добие одговор во 
врска со извршувањето на државните функции и јавни-
те овластувања. Притоа, граѓанинот не може да биде 
повикан на одговорност, ниту да трпи штетни последи-
ци за ставовите изнесени во претставките, освен ако со 
нив не сторил кривично дело.  

Уставот го определил Народниот правобранител ка-
ко заштитник на уставните и законските права на гра-
ѓаните кога им се повредени од органите на државната 
управа и од други органи и организации што имаат јав-
ни овластувања, при што допуштил надлежноста и на-
чинот на работа на Народниот правобранител да се 
уредат со закон. 

Согласно член 2 од Законот за Народниот право-
бранител, Народниот правобранител е орган на Репуб-
лика Македонија кој ги штити уставните и законските 
права на граѓаните и на сите други лица кога им се по-
вредени со акти, дејствија и пропуштања на дејствија 
од органите на државната управа и од други органи и 
организации што имаат јавни овластувања и кој презе-
ма дејствија и мерки за заштита на начелата на неди-
скриминација и соодветна и правична застапеност на 
припадниците на заедниците во органите на државната 
власт, органите на единиците на локалната самоуправа 
и јавните установи и служби. 

Според член 3 од истиот закон, Народниот право-
бранител е независен и самостоен во вршењето на 
функцијата. Народниот правобранител работите од 
својата надлежност ги врши врз основа и во рамките иа 
Уставот, законот и меѓународните договори ратифику-
вани во согласност со Уставот. Во постапката Народ-
ниот правобранител може да се повика и на начелото 
на правичност. 

Законот пропишува дека претставката е предвидена 
како акт или дејствие со чие поднесување се покренува 
постапката за заштита на уставните и законските права 
на граѓаните пред Народниот правобранител (член 13). 

Притоа, се утврдува дека претставката за покрену-
вање на постапка пред Народниот правобранител се 
поднесува писмено или усно на записник, при што за 
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претставката со која се иницира постапката не се бара 
пропишана форма. Меѓутоа, законодавецот пропишал 
дека претставката треба да биде потпишана и да содр-
жи лични податоци за подносителот, како и да ги содр-
жи околностите, фактите и доказите врз кои се темели 
претставката. Исто така, се бара во претставката да би-
дат наведени органот, организацијата, установата или 
лицето на кое се однесува претставката, како и да се 
наведе дали подносителот веќе вложил правни средст-
ва и кои правни средства ги вложил (член 16). 

Законодавецот утврдил обврска за Народниот пра-
вобранител по претставката да постапува совесно, не-
пристрасно, ефикасно и одговорно. При постапувањето 
по претставката Народниот правобранител од заинте-
ресираните страни е должен да ги прибави сите факти 
и докази што се од суштествено значење за одлучување 
по претставката (член 17). 

Постапувајќи по претставката, Народниот право-
бранител може: да не покрене постапка, да покрене по-
стапка и да ја запре или прекине постапката (член 19). 

Bo член 20 од Законот се утврдуваат случаите кога 
Народниот правобранител нема да покрене постапка, 
односно ќе ја отфрли претставката. Тоа се случаите ко-
га претставката е анонимна, кога со претставката се на-
вредува органот или се злоупотребува правото на под-
несување претставка, што се оспорува со оваа иниција-
тива; кога претставката не е комплетна и ако подноси-
телот по претходното укажување од Народниот право-
бранител не ја дополнил претставката; кога од претста-
вката се констатира дека се работи за помалку значаен 
случај кој и по завршеното испитување не би можел да 
даде соодветни резултати; кога од самата претставка, 
околностите и приложените факти и докази произлегу-
ва дека не се работи за повреда на уставните и закон-
ските права на подносителот или лицето во име на кое 
е поднесена претставката од органите од членот 2 на 
овој закон; кога не е надлежен да постапува; кога од 
дејствието или од последната одлука на органот, орга-
низацијата или установата изминало повеќе од една го-
дина, освен ако оцени дека подносителот го пропу-
штил рокот од оправдани причини и кога по предметот 
на претставката во тек е судска постапка, освен за ра-
ботите од членот 12 став 1 на овој закон. 

Притоа, и во случаите кога нема да покрене постап-
ка, законодавецот во член 20 став 2 на овој закон, про-
пишал обврска за Народниот правобранител, во рок од 
15 дена од денот на приемот на претставката да го из-
вести подносителот на претставката и да му ги објасни 
причините поради кои ја отфрла претставката и по 
можност да му го појасни начинот на кој може да го 
оствари правото. Тоа значи дека законодавецот пропи-
шал обврска за Народниот правобранител по секоја 
поднесена претставка да спроведе претходна постапка 
за да се утврди дали станува збор за повреда на правата 
на подносителот на претставката и граѓанинот да добие 
одговор од Народниот правобранител. 

При постоење на наведената регулатива пред Судот 
се постави прашањето дали со законската можност На-
родниот правобранител да ја отфрли претставката до-
колку со неа се навредува органот или се злоупотребу-
ва правото на поднесување претставка, која се оспору-
ва со оваа иницијатива, се повредува уставно гаранти-

раното право на граѓанинот да добие одговор на подне-
сена претставка до државните органи и другите јавни 
служби, без да трпи штетни последици за искажаниот 
став. 

Во одговор на ова правно прашање, Судот ги има-
ше предвид местото и улогата на Народниот правобра-
нител во системот на заштита на уставните и законски-
те права на граѓаните. Имено, Уставот го утврдува На-
родниот правобранител како орган кој ги штити устав-
ните и законските права на граѓаните што им се повре-
дени од органите на државната управа и од други орга-
ни и организации што имаат јавни овластувања. Тоа 
значи дека Народниот правобранител претставува ин-
ституцаија која има право и обврска да презема закон-
ски утврдени дејствија и мерки за заштита на правото 
на граѓаните, a не институцаија во функција на заштита 
на угледот и достоинството на државните органи и 
другите органи кои вршат јавни овластувања од навре-
ди од граѓаните. Народниот правобранител е должен 
по претставката да постапува совесно, непристрасно, 
ефикасно и одговорно, при што од заинтересираните 
страни е должен да ги прибави сите факти и докази 
што се од суштествено значење за одлучување по прет-
ставката, со цел да го заштити правото на граѓанинот. 

Според Судот, пропишаната обврска за Народниот 
поравобранител во одреден рок да го извести подноси-
телот на претставката дека нема да покрене постапка 
само затоа што со претставката се навредувал органот, 
односно се злоупотребувало правото на претставка, не 
може да се прифати и толкува како одговор на органот 
по претставката, што е негова уставно утврдена обвр-
ска. Напротив, одбивањето да се постапува по претста-
вката од тие причини, наместо да се испитаат фактите 
и доказите што се од суштествено значење за претста-
вката, во суштина претставува штетна последица за 
подносителот за изнесен став во претставката, што 
Уставот не го дозволува.  

Тргнувајќи од наведеното, Судот оцени дека со 
пропишаната можност Народниот правобранител да не 
постапува по предметот доколку со претставката се на-
вредувал органот или се злоупотребувало правото на 
претставка, се повредува уставно утврденото право на 
граѓанинот да поднесе претставка за работата на орга-
ните на државната управа и на другите јавни служби и 
да добие одговор, без да трпи штетни последици за ста-
вот искажан во претставката, поради што оцени дека 
оспорениот член 20 став 1 алинеја 2 од Законот не е во 
согласност со член 24 од Уставот.  

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точка 1 од оваа одлука.  

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови, во состав од претседателот на Судот д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјанов-
ска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
У.бр.111/2007                  Претседател  

29 октомври 2008 година   на Уставниот суд на Република 
     Скопје                         Македонија, 

               д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2937. 
Согласно член 9 став 1 од Законот за Судски совет 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 60/2006), претседателот на Суд-
скиот совет на Република Македонија, објавува 

 
О Г Л А С 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОД РЕДОТ НА  
СУДИИТЕ ОД РЕДОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 

 
Изборот за член на Судскиот совет на Република 

Македонија ќе се изврши од редот на судиите на Ре-
публика Македонија, а учествуваат припадниците на 
заедниците. 

На огласот може да се пријави секој судија од по-
драчјето на цела Република Македонија кој во момен-
тот на објавувањето на овој оглас врши судиска функ-
ција и да ги исполнува следните услови: 

- да има најмалку 5 (пет) години судиски стаж и 
- да има позитивни резултати во последните 3 (три) 

години во вршењето на судиската функција. 
Кандидатите својата кандидатура ја поднесуваат 

писмено до Советот. Кон пријавата кандидатите подне-
суваат: 

- потврда за судиски стаж; 
- биографски податоци за стручност и професиона-

лен развој; 
- оценка за резултатите во работењето за последни-

те 3 (три) години; 
- податоци за учество во стручна и професионална 

едукација, издадена од Академијата за обука на судии 
и јавни обвинители на Република Македонија. 

Огласот трае 15 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
  Бр. 07-2248/2                             Судски совет 

11 ноември 2008 година         на Република Македонија 
      Скопје                                     Претседател, 
                                                  Беќир Исени, с.р. 

____________ 
2938. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 11.11.2008 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД 
СКОПЈЕ 1 – СКОПЈЕ 

 
1. За судија на Основниот суд Скопје 1 – Скопје е 

избрана: 
1. Марија Клетничка Марковска – стручен соработ-

ник во Основен суд Скопје 1 Скопје – Кривичен суд. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 07-2254/1                         Судски совет 

11 ноември 2008 година          на Република Македонија 
           Скопје                                 Претседател, 
                                          Беќир Исени, с.р. 

___________ 
2939. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 11.11.2008 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД 
СКОПЈЕ 2 – СКОПЈЕ 

 
1. За судија на Основниот суд Скопје 2 – Скопје е 

избрана: 
1. Цветанка Сиљаноска-Костадиновска – стручен 

соработник во Основен суд Скопје 2 - Скопје – Граѓан-
ски суд. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 07-2255/1                         Судски совет 

11 ноември 2008 година          на Република Македонија 
           Скопје                                 Претседател, 
                                          Беќир Исени, с.р. 

___________ 
2940. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 11.11.2008 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД 
ГОСТИВАР 

 
1. За судија на Основниот суд во Гостивар е избрана: 
1. Теодора Евтимовска-Бојковска – стручен сора-

ботник во Основен суд Тетово. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 07-2256/1                          Судски совет 

11 ноември 2008 година          на Република Македонија 
           Скопје                                  Претседател, 
                                          Беќир Исени, с.р. 
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2941. 
Судскиот совет на Република Македонија, врз ос-

нова на член 73 точка 1, алинеја 1 и точките 2 и 3 од 
Законот за судовите и член 47 став 1, точка 1 од 
Законот за Судскиот совет на Република Македонија, 
на седницата одржана на ден 11.11.2008 година, го 
донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на функцијата претседател 

на Основен суд Ресен, на Љубица Саламовска, претсе-
дател  на Основен суд Ресен, по сопствено барање. 

Со денот на престанокот на функцијата претседател 
на Основниот суд Ресен, на претседателот му преста-
нува правото на плата како претседател. 

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“. 

 
 Бр. 07-2265/1                          Судски совет 

13 ноември 2008 година          на Република Македонија 
            Скопје                                 Претседател, 
                                           Беќир Исени, с.р. 

____________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

2942. 
Врз основа на член 86 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.40/2008), Управниот одбор на Агенцијата за 
катастар на недвижности донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ГЕО-
ДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за геодетски работи за посебни на-

мени ("Службен весник на Република Македонија" 
број 118/08) во член 5 став (1) алинеја 7 по зборот "со-
стојба" се става точка, а зборовите до крајот на алине-
јата се бришат.  

           
Член 2 

Во член 6 став (1) алинеја 7 по зборот "состојба" се 
става точка, а зборовите до крајот на алинејата се бри-
шат.  

 
Член 3 

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

 
Бр.01-13010/2                                   Претседател 

4 ноември 2008 година                      на Управен одбор, 
     Скопје                                   Славче Трпески, с.р. 

___________ 
2943. 

Врз основа на член 175 од Законот за катастар на 
недвижности („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.40/2008), Управниот одбор на Агенцијата за 
катастар на недвижности донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за одржување на катастарот на 

недвижностите („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 118/08) во член 5 ставот (2) се менува и 
гласи: 

"(2) Геодетскиот елаборат од став (1) на овој член 
се доставува во печатена форма, а техничките подато-
ци добиени по извршениот премер, заедно со насловна-
та страна на геодетскиот елаборат се доставуваат и во 
електронска форма". 

 
Член 2 

(1)Во член 14 по став (1) се додаваат два нови става 
(2) и (3) кои гласат: 

"(2) По исклучок од став (1) на овој член, кога ис-
правата за правниот основ    (судска одлука, акт за де-
национализација, акт за приватизација, акт за експро-
пријација и друго) е изготвена врз основа на геодетски 
податоци за извршени геодетски работи за посебни на-
мени, за кои податоци не е изготвен геодетски елабо-
рат, но има технички податоци за да се изврши проме-
на во катастарски план, промените во катастарските 
планови и во катастарскиот операт се запишуваат врз 
основа на исправите за правен основ и предлог на нова 
состојба изготвена од страна на стручно лице од гео-
детска насока при Агенцијата. Предлогот на нова со-
стојба со свои потписи го одобрува стручното лице од 
геодетска насока и дипломираниот правник кои го вр-
шат споредувањето на податоците, односно запишува-
њето на промените.  

(3) Доколку од техничките податоци од став (2) на 
овој член  не може да се изврши промената во ката-
старскиот план, пријавата за запишување се одбива ка-
ко некомплетна." 

(2) Ставовите (2) и (3) се пренумерираат во став (4) 
и став(5). 

 
Член 3 

 (1) Во член 16 став (6) се менува и гласи:  
"(6) По извршеното усогласување на податоците 

за недвижностите содржани во геодетскиот елаборат 
се врши повторно споредување на овие податоци со  
податоците од правниот основ за запишување и пода-
тоците во катастарските планови, по што од страна на 
дипломираниот правник се врши усогласување и до-
полнување на предлогот на нова состојба како соста-
вен дел на геодетскиот елаборат со податоци за носи-
телите на правата на недвижностите и правата на нед-
вижностите, односно прибележувањата и предбеле-
жувањата".  

(2) По ставот (6) се додаваат два нови  става (7) и 
(8), кои гласат: 
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"(7) Предлогот на нова состојба од став (6) на овој 
член, со свои потписи го одобруваат стручното лице од 
геодетска насока и дипломираниот правник кои го вр-
шат споредувањето на податоците и запишувањето на 
промените.  

 (8) Кога кон пријавата за запишување на промена 
во катастарскиот план и операт е доставена исправа за 
правен основ и заверен геодетски елаборат за изврше-
ни геодетски работи за посебни намени, стручното ли-
це од геодетска насока и дипломираниот правник, по 
извршеното споредување на податоците, со свои пот-
писи ја одобруваат предлогот на нова состојба содржа-
на во геодетскиот елаборат. 

 (3) Ставовите(7),(8) и (9) се пренумерираат во ста-
вови (9),(10) и (11).                                                        

                                               
Член 4 

Во член 21 на крајот од став (3) се додава нова ре-
ченица која гласи: " Кога отстранувањето на техничка-
та грешка е извршено по службена должност, потврда-
та за отстранување на техничка грешка се доставува до 
носителите на правата на недвижностите запишани во 
катастарот на недвижностите на кои се однесува от-
странувањето на грешката". 

 
Член 5 

По членот 23 се додаваат три нови члена  23-а, 23-б 
и 23-в кои гласат:  

 
"Член 23-а 

Геодетските елаборати за извршениот премер по 
барање на странка во функција на одржување на ката-
старот на недвижностите, изготвени и доставени на 
одобрување во Агенцијата пред влегувањето во сила 
на Правилникот за премер, обработка и обликување 
на податоците од премерот, се предмет на спореду-
вање и одобрување во форма и содржина во која се 
изготвени. Споредувањето и одобрувањето на геодет-
ските елаборати го вршат стручно лице од геодетска 
насока и дипломиран правник, кои со свои потписи ја 
одобруваат предлог на новата состојба содржана во 
геодетскиот елаборат, а геодетскиот елаборат го одоб-
рува овластено стручно лице од геодетска насока. 

       
Член 23-б 

(1) Геодетските елаборати за извршени геодетски 
работи за посебни намени изготвени и доставени на за-
верка во Агенцијата до влегувањето во сила на Правил-
никот за геодетски работи за посебни намени се заве-
руваат од Агенцијата во форма и содржина во која се 
изготвени.  

(2) При постапувањето по исправите за правниот 
основ изготвени врз основа на геодетските елаборати 
од став (1) на овој член, стручно лице од геодетска на-
сока, по извршеното споредување изготвува предлог на 
нова состојба. Предлогот на нова состојба со свои пот-
писи го одобруваат стручното лице од геодетска насо-
ка и дипломираниот правник. 

Член 23-в 
(1) Геодетските елаборати за извршени геодетски 

работи за посебни намени изготвени и заверени до вле-
гување во сила на овој правилник се дополнуваат со 
предлог на нова состојба изготвена од стручно лице од 
геодетска насока при Агенцијата.  

(2) Предлогот на нова состојба од став (1) на овој 
член со свои потписи го одобруваат стручното лице од 
геодетска насока и дипломираниот правник.  

 
Член 6 

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

 
Бр.01-13012/2                                   Претседател 

4 ноември 2008 година                      на Управен одбор, 
     Скопје                                   Славче Трпески, с.р. 

__________ 
2944. 

Врз основа на член 161 од Законот за катастар на 
недвижности („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.40/2008), Управниот одбор на Агенцијата за 
катастар на недвижности донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВО-
СТАНОВУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ НА НЕД-

ВИЖНОСТИТЕ 
 

Член 1 
(1) Во Правилникот за востановување на катаста-

рот на недвижностите („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 118/08), во глава "VI, ПРЕОД-
НИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ", се додава нов член 34-а 
кој гласи: 

"Изјавата за идентификација на податоците содр-
жани во геодетските елаборати изготвени во функција 
на поединечно запишување на правата на недвижно-
стите и на запишување на незапишани права на нед-
вижности по востановен катастар на недвижности, до-
ставени до Агенцијата до денот на влегување во сила 
на Правилникот за востановување на катастарот на 
недвижностите, ќе ја изготвува Агенцијата по служ-
бена должност".   

 
Член 2 

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

 
Бр.01-13014/2                                   Претседател 

4 ноември 2008 година                      на Управен одбор, 
     Скопје                                   Славче Трпески, с.р. 
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2945. 
ОСНОВЕН СУД ВЕЛЕС 

 
Врз основа на чл. 29 од Судскиот деловник („Службен весник на РМ“ бр. 71 од 07/06/2007 год.), по 

спроведената постапка, Претседателот на судот состави Листа на постојани судски вештаци и тоа:  
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 Су.бр. 700-5/08 
10 ноември 2008 година                                                             Претседател на судот, 

     Велес                            Шефшет Адеми, с.р. 
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СОВЕТ НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2946. 
Советот на Јавните обвинители на Република Маке-

донија, согласно  член 66 ст.1 т.1 и ст.2 од Закон за јав-
ното обвинителство („Службен весник на РМ“ бр. 
150/07)  член 44 од  Законот за Советот  на Јавните об-
винители на Република Македонија („Службен  весник 
РМ“ бр.150/07) и член 41 од Деловникот за работа  на 
Советот на јавните обвинители на Република Македо-
нија, на седница одржана на 12.11.2008 година ја до-
несе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЈАВЕН  
ОБВИНИТЕЛ 

 
I 

На Звонко Ристески, јавен обвинител  во Основното 
јавно обвинителство во Скопје, му се утврди престанок  
на функцијата јавен обвинител  по сопствено барање. 

 
II 

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното 
донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија”. 

 
         СОР бр.2/08               Совет на јавните обвинители 
12 ноември 2008 година      на Република Македонија 

       Скопје                      Претседател, 
                                              Елена Гошева, с.р. 

____________ 
           
ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ 

ПОДАТОЦИ 
2947. 

Врз основа на член 44-б став 5 од Законот за зашти-
та на личните податоци („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.7/05 и 103/08), директорот на Ди-
рекцијата за заштита на личните податоци донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА 
ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на врше-
ње на инспекцискиот надзор од страна на инспекторите 
за заштита на личните податоци (во натамошниот 
текст: инспектори) кај контролорите, односно обрабо-
тувачите. 

 
Член 2 

Инспекцискиот надзор се врши кај контролорите-
физички или правни лица, државни органи или дру-
ги тела, кои самостојно или заедно со други ги утвр-
дуваат целите и начинот на обработка на личните 
податоци и кај обработувачите-физички или правни 
лица или законски овластени државни органи кои ги 
обработуваат личните податоци за сметка на контро-
лорите.  

II. ПЛАНИРАЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР 
 

Член 3 
Инспекцискиот надзор се врши согласно Годишна-

та програма и месечните оперативни планови за врше-
ње на инспекцискиот надзор, донесени од страна на 
директорот на Дирекцијата за заштита на личните по-
датоци (во натамошниот текст: директор). 

 
1. Годишна програма за вршење на инспекцискиот 

надзор 
 

Член 4 
Годишната програма за вршење на инспекцискиот 

надзор се изработува по области, врз основа на следни-
те критериуми: 

- по бројот на субјекти на лични податоци чии лич-
ни податоци се обработуваат од страна на контролорот, 
односно обработувачот; 

- зачестеност на поднесени барања за утврдување 
на повреда на правото на заштита на личните податоци 
од страна на физички лица или здруженија на граѓани; 

- зачестеност на поднесени иницијативи, претста-
вки и предлози за вршење на инспекциски надзор за 
определени контролори, односно обработувачи од ст-
рана на физички или правни лица;  

- пропорционална застапеност на контролорите, од-
носно обработувачите од јавниот и приватниот сектор и 

- пропорционална застапеност на контролорите, од-
носно обработувачите во единиците на локалната само-
управа. 

 
Член 5 

(1) Раководниот државен службеник кој раководи 
со секторот за вршење надзор (во натамошниот текст: 
раководниот државен службеник), по претходна анали-
за на извршените надзори во претходната година заед-
но со инспекторите го изработуваат Предлогот на Го-
дишната програма за вршење на инспекцискиот надзор 
за тековната година. 

(2) Предлогот на Годишната програма за вршење на 
инспекцискиот надзор раководниот државен службе-
ник го доставува до директорот, најдоцна до 15 јануари 
во тековната година. 

(3) По донесувањето на Годишната програма за вр-
шење на инспекцискиот надзор, истата се објавува на 
веб страницата на Дирекцијата за заштита на личните 
податоци. 

 
2. Месечни оперативни планови за вршење  

на инспекцискиот надзор 
 

Член 6 
Месечните оперативни планови за вршење на инс-

пекцискиот надзор содржат: број на инспекциски над-
зори по контролори односно обработувачи, вид на инс-
пекцискиот надзор, обем на инспекцискиот надзор, 
број на предвидени инспекциски надзори за секој инс-
пектор, период на отпочнување и завршување на инс-
пекцискиот надзор. 

 
Член 7 

(1) Изборот на контролорите, односно обработува-
чите кои ќе бидат опфатени со месечните оперативни 
планови, се врши врз основа на случаен избор опреде-
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лен од страна на комисија формирана од директорот, 
која е составена од претседател и двајца членови од Се-
кторот за вршење надзор.  

(2) Комисијата го врши случајниот избор на кон-
тролорите, односно обработувачите врз основа на јавно 
достапни евиденции, од каде извлекува определен број 
на контролори, односно обработувачи кај кои ќе се вр-
ши инспекцискиот надзор.  

(3) За извршениот избор на контролорите, односно 
обработувачите, комисијата составува записник и го 
доставува до раководниот државен службеник и до ди-
ректорот. 

 
Член 8 

Измени на месечните оперативни планови за врше-
ње на инспекцискиот надзор се можни по барање на: 

- контролорот, односно обработувачот кај кој се вр-
ши инспекцискиот надзор; 

- инспекторот кој го врши инспекцискиот надзор; 
- раководниот државен службеник или 
- директорот. 

 
III. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИОТ 

НАДЗОР 
 

Член 9 
(1) Содржината, видот и времетраењето на инспек-

цискиот надзор го предлага раководниот државен 
службеник согласно месечниот оперативен план за вр-
шење на инспекцискиот надзор, а се одобрува од стра-
на на директорот. 

(2) По исклучок од став 1 на овој член, раководниот 
државен службеник или инспекторот, по претходна 
согласност од директорот го намалува или зголемува 
времетраењето на вршењето на инспекцискиот надзор. 

 
Член 10 

(1) Инспекцискиот надзор може да биде: најавен и 
ненајавен, а по обем целосен и делумен. 

(2) Инспекцискиот надзор се врши во просториите 
на контролорот, односно обработувачот каде што се 
обработуваат личните податоци.  

(3) За денот, видот и обемот на вршењето на инс-
пекцискиот надзор, директорот писмено го известува 
контролорот, односно обработувачот кај кој се врши 
надзорот. 

 
Член 11 

(1) Инспекторот е самостоен во вршењето на инс-
пекцискиот надзор и самостојно одлучува за дејствија-
та што треба да ги преземе при вршењето на надзорот 
и мерките кои ќе бидат изречени по извршениот над-
зор, согласно закон. 

(2) Инспекторот ги извршува работите согласно со 
Годишната програма и месечните оперативни планови 
за вршење на инспекцискиот надзор.  

 
Член 12 

(1) Секој инспектор по правило самостојно врши 
инспекциски надзор, а по исклучок кога тоа е предви-
дено со месечните оперативни планови за вршење на 
инспекцискиот надзор или по наредба на директорот, 
поради обемот или сложеноста на инспекцискиот над-
зор, истиот можат да го вршат повеќе инспектори. 

(2) При вршење на инспекцискиот надзор од страна 
на повеќе инспектори се составува еден записник и се 
донесува едно решение кое се потпишува од сите 
инспектори што учествувале при надзорот. 

 
Член 13 

При вршење на инспекцискиот надзор кај контро-
лорот, односно обработувачот секој инспектор користи 
листа за проверка. 

 
Член 14 

При вршење на инспекцискиот надзор, инспекторот 
може да биде упатен да врши надзор кај контролорите, 
односно обработувачите во јавниот или приватниот 
сектор. 

 
Член 15 

Инспекторот го запознава одговорното, односно 
службеното лице на контролорот, односно обработува-
чот каде што се врши инспекцискиот надзор со целта, 
планот и методот на надзорот. 

 
Член 16 

По извршениот инспекциски надзор, инспекторот 
составува записник кој особено содржи: назив и седи-
ште на контролорот, односно обработувачот каде што е 
извршен надзорот, време и место на вршење на надзо-
рот, имиња и презимиња на инспекторите, имиња и 
презимиња на претставниците од контролорот, однос-
но обработувачот кои се присутни при вршењето на 
надзорот, наод на состојбата и утврдени повреди. 

 
Член 17 

Примерок од записникот и од решението за секој 
извршен инспекциски надзор, инспекторот задолжи-
телно доставува и до раководниот државен службеник 
и до директорот. 

 
IV. ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИОТ  

НАДЗОР 
 

Член 18 
За иницијативи, претставки или предлози за врше-

ње на инспекцискиот надзор, инспекторот води еви-
денција која особено содржи: име и презиме, односно 
назив и седиште на подносителот на иницијативата, 
претставката или предлогот, име и презиме на физич-
кото лице односно назив на правното лице (контролор, 
односно обработувач), адреса на живеење односно се-
диште на правното лице (контролор, односно обрабо-
тувач), број за контакт, е-маил, кратка содржина на 
иницијативата, претставката или предлогот, доставени 
докази и забелешки. 

 
Член 19 

Инспекторот води евиденција за извршените инс-
пекциски надзори која особено содржи: реден број, име 
и презиме, односно назив на правното лице (контро-
лор, односно обработувач); адреса на живеење, однос-
но седиште на правното лице (контролор, односно 
обработувач); број и дата на решението за овластување 
за вршење на инспекцискиот надзор; број и дата на из-
вестувањето; дата кога е почнат инспекцискиот надзор; 
дата кога е завршен инспекцискиот надзор; дата до ко-
га треба да се подготви записникот; број и дата на за-
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писникот; број и дата кога е доставен записникот до 
контролорот, односно обработувачот; дата до кога тре-
ба да се достават забелешките; дата до кога треба да се 
подготви решението; број и дата на решението, број и 
дата на доставување на решението; број и дата на за-
писникот за порамнување; број и дата на издадениот 
платен налог; број и дата на барањето за поведување на 
прекршочна постапка; дата до кога може да се поднесе 
тужба за поведување на управен спор до Управниот 
суд на Република Македонија; број и дата на поднесена 
тужба до Управниот суд на Република Македонија; 
број и дата на одговор на тужба до Управниот суд на 
Република Македонија и забелешки. 

 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 20 

Со денот на отпочнувањето на примената на овој 
правилник престанува да важи Упатството за начинот 
на вршење контрола во областа на заштитата на лични-
те податоци бр.01-586/1 од 2 јуни 2008 година и бр.01-
586/2 од 22 октомври 2008 година. 

 
Член 21 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се применува од 28.02.2009 го-
дина. 

 
  Бр. 01-1174/1 

11 ноември 2008 година                 Директор, 
       Скопје                          Маријана Марушиќ, с.р. 

___________ 
2948. 

Врз основа на член 44-a став 4 од Законот за зашти-
та на личните податоци („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.7/05 и 103/08), директорот на Ди-
рекцијата за заштита на личните податоци донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА 
НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА И ЗА НАЧИНОТ НА 
НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ 

 
I. Општа одредба 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува образецот, форма-
та и содржината на легитимацијата на инспекторите за 
заштита на личните податоци (во натамошниот текст: 
легитимацијата), како и начинот на нејзиното издавање 
и одземање.  

 
II. Образец, форма и содржина на легитимацијата 

 
Член 2 

(1) Образецот на легитимацијата е изработен на 
пластифицирана бела хартија со димензии 6 х 9 cm, на 
која што од двете страни, по целата должина, е отпеча-
тен грбот на Република Македонија. 

(2) На предната страна на легитимацијата е отпеча-
тен меморандумот на Дирекцијата за заштита на лич-
ните податоци (во натамошниот текст: Дирекцијата), 
под него, во средината, испишани се зборовите „ЛЕГИ-
ТИМАЦИЈА“, под овие зборови на левата страна има 

место за фотографија на инспекторот за заштита на 
личните податоци (во натамошниот текст: инспекто-
рот) на кој му се издава легитимацијата со димензии 3 
x 3,5cm, во средината на долниот раб има место за пе-
чат, а во долниот десен дел има место за потпис на ди-
ректорот. 

(3) На задната страна на легитимацијата на горниот 
дел, во средината, стои текстот: „РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА”, под кој се испишани зборовите: „ДИРЕК-
ЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ“, а 
во средината под полниот назив на Дирекцијата се 
испишува името и презимето на инспекторот на кој му 
се издава легитимацијата. Под името и презимето на 
инспекторот се испишани зборовите: „ИНСПЕКТОР 
ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ“, под нив 
на десната страна се испишува регистарскиот број на 
легитимацијата, а под него на левата страна се испишу-
ва дата на издавање на легитимацијата.  

(4) Образецот на легитимацијата содржи посебна 
заштита, и тоа:  

- треба да биде изработена од хартија со тежина од 
200 g и 

- на задната страна треба да има воден печат. 
(5) Образецот на легитимацијата е составен дел на 

овој правилник. 
 

III. Начин на издавање и одземање  
на легитимацијата 

 
Член 3 

(1) Легитимацијата се издава од страна на директо-
рот на Дирекцијата за заштита на личните податоци (во 
натамошниот текст: директорот). 

(2) Легитимацијата се издава за периодот додека 
државниот службеник има својство на инспектор. 

 
Член 4 

(1) Легитимацијата се одзема во сите случаи кога 
инспекторот повеќе не ја врши должноста на инспе-
ктор за заштита на личните податоци по било која ос-
нова. 

(2) Легитимацијата се одзема и во случај кога про-
тив инспекторот се води постапка за дисциплинска, 
прекршочна или кривична одговорност во врска со вр-
шењето на должноста на инспектор за заштита на лич-
ните податоци. 

(3) Во случаите од ставовите (1) и (2) на овој член, 
инспекторот веднаш ја враќа легитимацијата на рако-
водниот државен службеник кој раководи со секторот 
за вршење надзор (во натамошниот текст: раководниот 
државен службеник).  

(4) Раководниот државен службеник, по враќањето 
на легитимацијата, истата ја поништува со правење на 
дупка на средината на легитимацијата и ја става леги-
тимацијата во досието на државниот службеник. 

 
Член 5 

(1) Кога легитимацијата не е вратена во согласност 
со член 4 став (3) на овој правилник, истата се одзема 
со решение донесено од страна на директорот. 

(2) Одземената легитимација од став (1) на овој 
член се уништува од комисија формирана од страна на 
директорот.  
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Член 6 
(1) Во случај на промена на личните податоци содр-

жани во легитимацијата, по претходно барање на инс-
пекторот, од страна на директорот се издава нова леги-
тимација, која ги содржи ажурираните лични податоци. 

(2) Легитимацијата се заменува со нова и кога пора-
ди оштетување или дотраеност ќе стане неупотреблива. 

(3) Ставот (2) на член 5 од овој правилник се при-
менува и при уништување на легитимациите од ставо-
вите (1) и (2) на овој член. 

 
Член 7 

(1) Во случај на губење или оштетување на легити-
мацијата, се известува директорот и истата се огласува 
за неважечка во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

(2) Изгубената или оштетената легитимација се за-
менува со нова која што содржи нов регитарски број. 

(3) Трошоците за издавање на нова легитимација 
заради губење или оштетување на легитимацијата, инс-
пекторот ја надоместува од сопствени средства.  

 
IV. Посебни одредби 

 
Член 8 

(1) За секое издавање, заменување, одземање, пони-
штување, уништување и губење или оштетување на ле-
гитимацијата, во Дирекцијата се води евиденција. 

(2) Евидецијата од став (1) на овој член се води по 
електронски пат на посебен образец кој особено содр-
жи податоци за: реден број, име и презиме на инспе-
кторот, дата на издавањето на легитимацијата, реги-
старскиот број на легитимацијата, дата на враќање на 
легитимацијата, дата на заменување на легитимацијата, 
број и дата на решение за одземање на легитимацијата, 
број и дата на решение за формирање на комисија за 
уништување на легитимацијата, дата на поништување 
на легитимацијата, дата на уништување на легитимаци-
јата, дата на известување за губење или оштетување на 
легитимацијата и забелешки. 

 
V. Преодни и завршни одредби 

 
Член 9 

Службените легитимации издадени согласно одред-
бите на Правилникот за службената легитимација на 
Дирекцијата за заштита на личните податоци („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.111/05) ќе 
продолжат да важат до рокот на нивното важење. 

 
Член 10 

Со денот на отпочнувањето на примената на овој 
правилник престанува да важи Правилникот за службе-
ната легитимација на Дирекцијата за заштита на лични-
те податоци („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.111/05). 

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се применува од 28 февруари 
2009 година. 

 
   Бр. 01-1175/1 

11 ноември 2008 година                     Директор, 
       Скопје                  Маријана Марушиќ, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
2949. 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на пла-
тите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05 и 121/07), 
Министерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец октом-

ври 2008 година, во однос на месец септември 2008 го-
дина, е повисока за 0,7%. 

2. Правото на пораст на платите за месец октомври 
2008 година, во однос на месец септември 2008 година, 
за работодавачите од членот 3 став 1 изнесува 0,35%. 

 
                                                                   Министер, 
                                                          Џељаљ Бајрами, с.р. 
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