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376. 
Врз основа на член 31 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за заштита и унапредување на 
животната средина и природата (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 45/2002), Законодавно-прав-
ната комисија на Собранието на Република Македонија 
на седницата одржана на 20 февруари 2003 година го 
утврди пречистениот текст на Законот за заштита и уна-
предување на животната средина и природата. 
Пречистениот текст на Законот за заштита и уна-

предување на животната средина и природата ги опфа-
ќа: Законот за заштита и унапредување на животната 
средина и природата (�Службен весник на Република 
Македонија� број 69/96), Законот за изменување на За-
конот за заштита и унапредување на животната среди-
на и природата (�Службен весник на Република Маке-
донија� број 13/99), Законот за изменување и дополну-
вање на Законот за заштита и унапредување на живот-
ната средина и природата (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија број 41/2000), Законот за изменување 
на Законот за заштита и унапредување на животната 
средина и природата (�Службен весник на Република 
Македонија број 96/2000) и Законот за изменување и 
дополнување на Законот за заштита и унапредување на 
животната средина и природата (�Службен весник на 
Република Македонија� број 45/2002), во кои е означе-
но времето на нивното влегување во сила. 
 
        Број 10-825/1                            Претседател  
20 февруари 2003 година     на Законодавно-правната комисија 
              Скопје                  на Собранието на Република 
                Македонија, 
       Цветанка Иванова, с.р.  
 

З А К О Н 
ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА 

СРЕДИНА И ПРИРОДАТА 
(Пречистен текст) 

 
I.ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој закон се уредуваат правата и должностите 
на Република Македонија, правните и физичките лица, 
во обезбедувањето услови за заштита и унапредување 
на животната средина и природата, заради остварување 
на правото на граѓаните на здрава животна средина. 

 
Член 2 

Одделни поими употребени во овој закон, го имаат 
следново значење: 

1. Животна средина и природа е просторот со сите 
живи организми и природни богатства, односно природ-
ните и создадените вредности и вкупниот простор во кој 
човекот живее и во кој се сместени населби, добрата во 
општа употреба, индустриските и други објекти; 

2. Заштита и унапредување на животната средина е 
превентивна заштита и заштита од загадување и дегра-
дација на медиумите на животната средина, заштита од 
осиромашување на озонската обвивка, спречување на 
штетната бучава, заштита од јонизирачко и нејонизи-
рачко зрачење, користење и депонирање на отпадоци и 
друг вид заштита на животната средина; 

3. Заштита и унапредување на природата е заштита 
на посебното природно богатство заради зачувување на 
неговата автентична состојба, како и одржливо кори-
стење на природните богатства; 

4. Природни богатства се: земјиште, води, минерал-
ни суровини, растителниот и животинскиот свет; 

5. Посебно природно богатство е зачуваниот дел на 
природата со посебни природни вредности и одлики, 
заради кои тој има трајно еколошко, научно, културно, 
образовно, здравствено, рекреативно, туристичко и 
друго значење, заради што како добро од општ интерес 
за Републиката ужива посебна заштита; 

6. Катастар на загадувачи е збир на податоци за ви-
дот, количината на начинот и местото на испуштање на 
загадувачките супстанции во медиумите на животната 
средина, во кој е содржан називот на субјектите кои ги 
испуштаат истите; 

7. Регистар на отпадни и штетни материи е каталог 
во кој се класирани отпадни, опасни и штетни материи, 
според нивниот хемиски состав и степенот на нивната 
опасност; 

8. Опасни материи се материи кои при определена 
количина и концентрација во медиумите на животната 
средина го загрозуваат животот и здравјето на луѓето и 
опстанокот на животните и растенијата; 

9. Штетни материи се хемиски супстанци што ги 
менуваат природните, физичките, хемиските, биоло-
шките и бактериолошките состави и својства, како и 
радиолошките особини на медиумите на животната 
средина; 

10. Емисија е испуштање на штетните материи од 
изворот на емисијата во сите медиуми на животната 
средина; 

11. Извор на емисија е место или површина од која 
штетните материи се испуштаат во животната средина; 

12. Имисија е трансфер на загадување од изворот до 
рецепторот; 

13. Отпадни материи се отпадоците од искористе-
ните суровини и енергенси во технолошките процеси 
на сите дејности и дејствија; 

14. Опасен отпад е отпад што содржи супстанци 
кои имаат едно од овие својства: експлозивност, реа-
ктивност, запаливост, надразливост, токсичност, инфе-
ктивност, канцерогеност, мутагеност, тератогеност, 
екотоксичност и својства на испуштање на отровни га-
сови преку хемиска реакција или биолошко разложува-
ње, што е утврден со листите I, II и III од Законот за ра-
тификација на Конвенцијата за контрола на прекугра-
ничниот промет со опасен отпад и негово складирање; 

15. Мониторинг е периодично и/или континуирано 
следење, мерење,оценување и определување на еколо-
шките параметри и/или нивоата на загаденост, со цел 
да се спречат негативните и штетните ефекти врз жи-
вотната средина, а опфаќа и предвидување на можните 
промени во екосистемот и/или биосферата во целина; 

16. Медиуми на животната средина се водата, воз-
духот и земјиштето; 

17. Регистар на извори на емисии е збир на општи 
податоци за правните или физички лица кои поседува-
ат извор на емисии и нивната просторна разместеност; 

18. Оценка на влијанието врз животната средина е 
вреднување на потенцијално значајните влијанија на 
проекти и активности и одредување на начинот за уна-
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предување на проектите со превенција, минимизација, 
ублажување, ремедијација или со компензација на штет-
ните влијанија врз животната средина и природата; 

19. Проект во смисла на оценка на влијанието врз 
животната средина е развоен документ со кој техно-
економски се анализираат планските и се дефинираат 
конечните решенија за користење на природните и соз-
дадените вредности и се уредува изградбата на објекти 
и постројки кои имаат влијание врз животната средина, 
природата и здравјето на луѓето и 

20. Објект во смисла на оценка на влијанието врз 
животната средина претставува планирано или изведе-
но проектно решение на градежно-технолошка целина 
(комплекс), во кој се содржат сите техничко-техноло-
шки процеси за предвидената намена на објектот. 

 
Член 3 

Републиката учествува во финансирањето на за-
штитата и унапредувањето на животната средина и 
природата со средства од Буџетот на Републиката. 

 
Член 4 

Домашни и странски, правни и физички лица (во 
натамошниот текст: правни и физички лица), при вр-
шењето на дејноста потребно е да обезбедат: рационал-
но користење на природните богатства, финансиски 
средства за заштита и унапредување на животната сре-
дина и природата во рамките на инвестиционите и про-
изводствените проекти и програми и следење на влија-
нието на дејноста врз квалитетот на животната средина 
и природата. 

 
Член 5 

Поблиските услови за заштита и унапредување на 
животната средина и природата и здравјето на луѓето 
се пропишуваат со закон. 
Сите природни богатства, објекти и делови на при-

родата за кои со научни и стручни истражувања е утвр-
дено дека имаат особено значајни природни вредности, 
уживаат посебна заштита, во согласност со условите, 
начинот и постапката пропишани со овој закон, други-
те закони и меѓународни конвенции и договори, кои ги 
склучила или на кои им пристапила Република Маке-
донија. 
Министерот за животна средина и просторно пла-

нирање со посебен акт може да забрани или ограничи 
ставање во промет и употреба на одделни животински 
и растителни видови. 

 
Член 6 

Постапката за заштита од комунални и индустриски 
опасни и штетни материи во производството, употре-
бата, транспортот, прометот, складирањето, отстрану-
вањето, неутрализирањето и депонирањето, се врши на 
начин и под услови да не се доведе во опасност живо-
тот и здравјето на луѓето и опстанокот на животински-
от и растителниот свет, да не се загади животната сре-
дина и природата како во процесот на функцијата, така 
и при појава на дефекти, во согласност со мерилата и 
условите утврдени со закон и меѓународните конвен-
ции и договори кои Република Македонија ги ратифи-
кувала или им пристапила. 

 
Член 7 

Податоците за состојбата на квалитетот и појавите 
за загрозување на животната средина и природата се 
јавни. 
Потрошувачот, односно корисникот на производите 

и услугите мора да биде известен за влијанието на тие 
производи, односно услуги врз животната средина и 
здравјето на луѓето и за мерките за заштита, преку 
упатство дадено со производот, истакнато на амбала-
жата на производот, односно на друг соодветен начин. 

Член 8 
Следењето на квалитетот на состојбите со заштита-

та и унапредувањето на животната средина и природа-
та, се врши во рамките на информативниот систем за 
заштита и унапредување на животната средина и при-
родата. 
Реализација на информативниот систем од ставот 1 

на овој член, во Министерството за животна средина и 
просторно планирање, ја врши Македонскиот инфор-
мативен центар за животна средина (во натамошниот 
текст: Центарот). 
Со информативниот систем од ставот 1 на овој 

член, се обезбедува особено: воспоставување база на 
релевантни податоци, сеопфатни, точни, јавно достап-
ни информации за состојбата и квалитетот на медиуми-
те на животната средина и природата, бучавата, јонизи-
рачкото и нејонизирачкото зрачење и посебното при-
родно богатство, врз основа на мерење и следење на 
состојбите и промените во животната средина и приро-
дата (мониторинг) и нивна соодветна обработка, скла-
дирање и искористување. 
Во Министерството за животна средина и простор-

но планирање ќе се ажурираат и водат катастрите на 
загадувачи и загадувачки супстанции од областа на жи-
вотната средина (вода, воздух, почва, отпад и друго). 

 
Член 9 

Органите на државната управа, научните и струч-
ните организации и установи кои вршат мониторинг во 
животната средина и природата се должни податоците 
од мониторингот на животната средина и природата да 
ги доставуваат до Министерството за животна средина 
и просторно планирање. 
Министерот за животна средина и просторно пла-

нирање ги пропишува видот, обемот, обликот и форма-
тот на податоците и времето на ова доставување. 
Министерството за животна средина и просторно 

планирање е надлежно за презентирање на официјални 
податоци од областа на животната средина и природата 
во Република Македонија. 

 
Член 10 

Јавните установи во областа на образованието (поч-
нувајќи од основното образование), воспитанието, 
здравството, информирањето, културата и науката се 
должни, во своите програми и планови за работа, да 
предвидат содржини за стекнување на знаења и изгра-
дување на активен однос спрема заштитата и унапреду-
вањето на животната средина и природата. 

 
Член 11 

За вршење на стручните работи од областа на за-
штитата и унапредувањето на животната средина и 
природата во состав на Министерството за животна 
средина и просторно планирање, се основа Служба за 
животна средина (во натамошниот текст: Служба). 

 Службата од ставот 1 на овој член ги врши струч-
ните работи и стручниот надзор над заштитените по-
себни природни богатства, над изворите на загадување 
на земјиштето, водите и воздухот, предлага стручно 
техничко-технолошки решенија за намалување или 
спречување на загадувањето и деградацијата на живот-
ната средина и природата, изготвува стручна докумен-
тација од доменот на заштитата и унапредувањето на 
животната средина и природата, врши мерење и следе-
ње на состојбите и промените во животната средина и 
природата (мониторинг) и друго. 

 
Член 12 

Определени видови на стручни работи за заштита и 
унапредување на животната средина и природата мо-
жат да вршат и научни и стручни организации и други 
домашни странски и правни лица, кои се регистрирани 
за вршење на тие работи. 
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Министерот за животна средина и просторно пла-
нирање ги овластува субјектите од ставот 1 на овој 
член, кои ги исполнуваат следниве услови: 

1) имаат вработено најмалку три лица со висока 
стручна подготовка од областа на заштитата на живот-
ната средина и природата и 

2) имаат потребна опрема и соодветни деловни про-
стории за вршење на дејноста. 
Министерот за животна средина и просторно пла-

нирање поблиску ги пропишува видовите на стручните 
работи од ставот 1 на овој член и условите од ставот 2 
на овој член. 

 
Член 13 

Со другите закони со кои се уредува користењето 
на природните богатства се обезбедува: зачувување, 
обновување и управување на природните богатства, за-
штита и непречено остварување на функцијата на по-
себно заштитените посебни природни богатства, био-
диверзитет, заштита на екосистемите; утврдување на 
посебен режим на заштитата и управувањето, зачувува-
ње и користење на подрачјата на заштитените посебни 
природни богатства (национални паркови, резервати, 
извори на водоснабдување, термални и минерални из-
вори, шуми, земјоделско земјиште, јавни зелени повр-
шини, рекреациони подрачја, бањи и друго); определу-
вање на подрачјата со загрозени посебни природни бо-
гатства (загадени подрачја, загрозени подрачја од еро-
зија и порои, експлоатација на минерални суровини, 
поплави и друго) и санација на овие подрачја, како и 
други работи. 

 
II. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА РЕПУБЛИКАТА, 
ПРАВНИТЕ И ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТА  
И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  

И ПРИРОДАТА 
 

Член 14 
Владата на Република Македонија, за оцена на со-

стојбите и утврдување на мерките што треба да се пре-
земат, донесува Национален акционен план за заштита 
на животната средина на Република Македонија. 
Општините и градот Скопје, во согласност со Наци-

оналниот акционен план за заштита на животната сре-
дина, донесуваат локални акциони планови за заштита 
и унапредување на животната средина и природата. 

 
Член 15 

Користење на природните богатства, експлоатација 
на минералните суровини, изградба на нови објекти, 
реконструкција на постојните или изведување на други 
работи, како и вршење на производствена дејност, до-
машните и странски, правни и физички лица можат да 
вршат под услови да не предизвикуваат оштетувања, 
загадувања или значителни промени на природните бо-
гатства, или биоресурси или на друг начин на дегради-
рање на животната средина и природата над пропиша-
ните норми. 
За проекти кои можат да доведат до загадување на 

животната средина или претставуваат ризик за живот-
ната средина и здравјето на луѓето, инвеститорот е дол-
жен да изработи студија за оценка на влијанието врз 
животната средина. Студијата за оценка на влијанието 
врз животната средина треба да содржи оценка на вли-
јанијата кои проектот може да ги има врз животната 
средина и здравјето на луѓето, како и да обезбеди за-
штита на животната средина и здравјето на луѓето сог-
ласно со закон. 
Студијата за оценка на влијанието врз животната 

средина е составен дел на техничката документација на 
проектот и се изработува во постапката за подготовка 
на планираниот проект, односно пред издавање гра-
дежна дозвола или друга дозвола за проект за кој не е 
потребно издавање на градежна дозвола. 

Министерот за животна средина и просторно пла-
нирање ги пропишува: 

1) видот на проекти за кои се изготвува студија за 
оценка на влијанијата врз животната средина и 

2) методологијата за изработка, содржината и начи-
нот на оценка и верификација на проценетите влијани-
ја и други прашања од значење за изработка на студија-
та и проверката на нејзината веродостојност. 
Трошоците за изработка на студијата за оценка на 

вли ието врз животната средина ги сноси инвеститорот. јан
 

Член 16 
Одобрение за детални геолошки, хидрогеолошки 

истражувања и експлоатација на минералните сурови-
ни се издава по претходна согласност од Министерс-
твото за животна средина и просторно планирање. 

 
Член 17 

Оценка на влијанието врз животната средина во 
прекуграничен контекст задолжително се врши за ин-
вестиционите објекти наведени во прилогот I од Кон-
венцијата за оценување на влијанијата врз животната 
средина во прекуграничниот контекст (�Службен вес-
ник на Република Македонија број 44/99). 
Постапката за оценка на влијанието врз животната 

средина во прекуграничен контекст ја спроведува Мини-
стерството за животна средина и просторно планирање. 

 
Член 18 

Домашно и странско, правно и физичко лице кое со 
користење на минерални суровини, одлагање на отпа-
доци, јаловина, пепел и згура и други активности, ќе 
деградира земјиште, е должно тоа земјиште без одлага-
ње да започне да го рекултивира или на друг начин да 
го санира по претходно изготвена техничка документа-
ција за рекултивација согласно со закон. 
Домашно и странско, правно и физичко лице е 

должно да заврши со рекултивирањето или санирањето 
најмногу за три години по користењето на минерални-
те суровини и одлагањето на јаловината, пепелот, згу-
рата или други отпадоци во согласност со претходно 
изготвената техничка документација за рекултивација. 
Министерството за животна средина и просторно 

планирање дава согласност на техничката документа-
циј  за рекултивација од ставот 1 на овој член. а 

Член 19 
Правните и физичките лица од членот 4 на овој за-

кон се должни да водат евиденција на податоците за 
внесените количини на отпадни, штетни и опасни ма-
терии што ги користат при вршење на дејноста и еви-
денција на видот и количината на отпадните, штетните 
и опасните материи што ги создаваат и испуштаат во 
медиумите на животната средина. 
Податоците од ставот 1 на овој член, субјектите се 

должни да ги достават до Министерството за животна 
средина и просторно планирање, и тоа: 

- за внесените количини во рок од 24 часа од внесу-
вањето и 

- за испуштените отпадни, опасни и штетни мате-
рии во рок од 48 часа од испуштањето. 

 Член 20 
Министерот за животна средина и просторно пла-

нирање во согласност со министерот за здравство, ми-
нистерот за внатрешни работи, министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство и министерот за 
економија, со наредба ќе го забрани производството и 
прометот на одделни производи и вршење на одделни 
работи, на определено време или трајно, доколку со 
нив се загрозува животната средина и природата или 
здр вјето на луѓето. а 

Член 21 
Производителите на производи за широка потрошу-

вачка, освен производителите на прехранбени произво-
ди, пијалаци и фармацевтски производи, во процесите 
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на производството, прометот и постапување со отпадо-
ците, треба да применуваат техники и технологии со 
кои се овозможува помало оптоварување на животната 
средина. 
На производителите на такви производи, кои во 

споредба со други производи од истата група, помалку 
ја оптоваруваат животната средина, за производите им 
се доделува еколошка ознака. 
Еколошка ознака може да се додели и на домашни 

и странски, правни и физички лица кои вршат услуги, 
кои во споредба со вршителите на услуги од иста гру-
па, во значителна мерка придонесуваат за заштита и 
унапредување на животната средина и природата. 
Еколошката ознака ја доделува комисијата форми-

рана од страна на министерот за животна средина и 
просторно планирање. 
Условите и постапката за добивање на еколошката 

ознака, нејзиниот изглед и користењето, поблиску ги 
пропишува министерот за животна средина и простор-
но планирање.  

Член 22 
Министерот за животна средина и просторно пла-

нирање го пропишува начинот за доброволно учество 
на претпријатијата и индустрискиот сектор и секторот 
на услуги во системот за еколошки менаџмент и реви-
зија (EMAS). 

 
Член 23 

Кога при изградба или реконструкција на одделни 
инвестициони објекти или користење на природни бо-
гатства, или вршење на производствена дејност наста-
не деградација или загадување на животната средина и 
природата над пропишаните норми, инвеститорот или 
правното лице е должно да престане со работа и да из-
вршат дополнителни научни и стручни истражувања и 
санација, заради отстранување на причините што дове-
ле до деградација или загадување на животната среди-
на и природата и за тоа да го извести Министерството 
за животна средина и просторно планирање. 
Доколку инвеститорот не постапи според ставот 1 

на овој член, министерот за животна средина и про-
сторно планирање ќе определи научна или стручна ин-
ституција која ќе ги изврши потребните истражувања, 
како и правно лице за вршење на санација. 
Трошоците за научните и стручните истражувања и 

санацијата од ставот 2 на овој член, паѓаат на товар на ин-
веститорот или правното лице од ставот 1 на овој член. 

 
Член 24 

Се забранува фрлање или депонирање било какви 
отпадоци, надвор од определените места за таа намена. 
Правните лица кои стопанисуваат со депониите за 

отпад, се должни по исполнувањето на капацитетот на 
депонијата, задолжително да извршат рекултивација на 
просторот на депонијата врз основа на проект. 

 
Член 25 

Забранет е увоз на отпадни, опасни, штетни и ради-
оактивни отпадни материи и нивно испуштање, чува-
ње, употреба и депонирање на територијата на Репуб-
лика Македонија. 
Министерството за животна средина и просторно 

планирање, со посебни акти, определува кој вид и ко-
личина на отпадни или недоискористени материи од 
технолошките процеси, дејности и дејствија, кои слу-
жат како секундарни суровини и друго, ќе можат да се 
увезуваат освен радиоактивните материи. 
Забрането е да се произведуваат и увезуваат биоло-

шки неразградливите супстанции за производство на 
детергенти и пестициди што содржат полифосфати и 
производи што ги содржат тие супстанци. 
Забрането е да се увезуваат технологии, техноло-

шки линии и лиценци кои во земјите извознички веќе 
се забранети од еколошки причини. 

Формата и содржината на обрасците потребни за 
прекугранично пренесување на опасен отпад ги објавува 
министерот за животна средина и просторно планирање. 

 
Член 26 

За увоз на технологии или технолошки линии, во 
Република Македонија до Министерството за животна 
средина и просторно планирање се приложува соодвет-
на документација која ќе потврди дека увезената тех-
нологија или технолошка линија не е забранета во зем-
јата производител и земјата извозник. 

 
Член 27 

Министерот за животна средина и просторно пла-
нирање ги пропишува супстанците кои содржат опасни 
и штетни материи на кои им се забранува увоз, произ-
водство или користење во Република Македонија. 

 
Член 28 

Уреди што служат за пречистување на загаден воз-
дух, загадени води, спречување на загадувањето на 
земјиштето и на штетната бучава и други уреди што 
служат за заштита и унапредување на животната сре-
дина и природата, за кои не се пропишани стандарди 
во Република Македонија, можат да се употребуваат 
ако нивната ефикасност за соодветните намени и цели 
е утврдена од овластена домашна или странска стручна 
или научна организација и ги исполнува стандардите 
на меѓународната организација за стандардизација 
(ISO) стандардите. 
Организацијата од ставот 1 на овој член ја опреде-

лува министерот за животна средина и просторно пла-
нирање.  

Член 29 
За определување на карактеристиките и влијанието 

на загадување, врз квалитетот на воздухот, водите и 
земјиштето и посебно заштитените посебни природни 
богатства и нивно аналитичко прикажување, правните 
и физичките лица се должни на изготвувачот на ката-
старот на загадувачите и регистарот на отпадни и 
штетни материи, да ги достават потребните податоци. 
Министерот за животна средина и просторно пла-

нирање ги утврдува формата и содржината на катаста-
рот на загадувачите на воздухот, водите, заштитените 
посебни природни богатства, загаденоста и деградира-
носта на земјиштето и регистарот на отпадни, опасни и 
штетни материи. 
Министерството за животна средина и просторно пла-

нирање изготвува катастар на загадувачите на воздухот, 
водите,  заштитените посебни природни богатства, загаде-
носта и деградираноста на земјиштето, регистар на отпад-
ни, опасни и штетни материи и регистар на биолошка раз-
новидност, на ниво на Република Македонија. 
Катастарот и регистарот од ставот 3 на овој член мо-

жат да ги изготвуваат и правни лица, кои се регистрира-
ни за таа дејност, со решение за овластување од мини-
стерот за животна средина и просторно планирање. 

 
Член 30 

Правните и физичките лица кои имаат извори што 
вршат загадување на животната средина и природата, 
особено оние кои се регистрирани како загадувачи со 
катастарот на загадувачите и регистарот на отпадни и 
штетни материи, се должни да изготват и да достават 
до Министерството за животна средина и просторно 
планирање еколошко-технолошки проекти со анализа 
на изворите на загадување и решенија за намалување и 
доведување на загадувањето во рамките на максимално 
дозволените концентрации и количества на штетни 
супстанци, согласно со закон. 
Еколошко-технолошките проекти од ставот 1 на 

овој член, правните и физичките лица се должни да ги 
реализираат во рок од пет години од нивното изготву-
вање. 
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Правните и физичките лица кои имаат извори на за-
гадување на воздухот, водите и земјиштето, на бучава-
та и јонизирачкото и нејонизирачкото зрачење се долж-
ни да ги извршуваат со закон пропишаните мерки, нор-
мативи и стандарди за заштита и унапредување на жи-
вотната средина и природата, да го следат влијанието 
на изворот на загадување врз квалитетот на животната 
средина и природата и да водат евиденција на резулта-
тите од извршените мерења. 
Податоците за евиденција од ставот 3 на овој член 

правните и физички лица се должни да ги доставуваат 
до Министерството за животна средина и просторно 
планирање за секој месец посебно во рок од пет дена 
по завршувањето на месецот. 

 
Член 31 

Врз основа на доставените еколошко-технолошки 
проекти од членот 30 на овој закон, Министерството за 
животна средина и просторно планирање издава реше-
ние за интегрирано спречување и контрола на загадува-
њето, со кое позитивно се вреднуваат еколошко-техно-
лошките проекти и е услов за започнување и вршење 
на дејноста, како и за менување на условите за вршење 
на дејноста.  

Член 32 
Континуирано мерење и следење на промените и 

состојбите на квалитетот на воздухот, водата и земји-
штето, заштитените посебни природни богатства, како 
и на нивото на бучавата, јонизирачкото и нејонизирач-
кото зрачење и друг вид промени и состојби во живот-
ната средина на ниво на Република Македонија, врши 
Министерството за животна средина и просторно пла-
нирање (мониторинг). 
Мерење и следење на промените и состојбите од 

ставот 1 на овој член вршат и научни стручни органи-
зации што се регистрирани за работите на заштитата и 
унапредувањето на животната средина и природата, ов-
ластени од министерот за животна средина и простор-
но планирање и истите се должни податоците веднаш 
да ги достават до Mинистерството за животна средина 
и просторно планирање. 
Видот на мониторингот, методологијата и параме-

трите за мерење и следење на промените и состојбите 
на квалитетот на земјиштето, водите и воздухот, за-
штитените посебни природни богатства  како и на ни-
вото на бучавата, јонизирачкото и нејонизирачкото 
зрачење ќе ги утврди министерот за животна средина и 
просторно планирање. 

 
Член 33 

Заштитените посебни природни богатства можат да 
се користат и да се стават во промет, согласно со закон. 
Министерот за животна средина и просторно плани-

рање  со посебни акти може да стави под заштита и да 
определи посебен режим на користење, постапување и 
промет со одредени видови диви животни и растенија. 

 
Член 34 

Домашните и странски, правни и физички лица, кои 
управуваат со заштитените посебни природни богат-
ства, се должни да изготват и да водат регистри на при-
родните реткости, да изготват програма за нивна за-
штита и да ги достават до Министерството за животна 
средина и просторно планирање. 

 
Член 35 

Се забранува извоз и увоз на заштитени диви жи-
вотни и растенија. 
За научно-истражувачки цели, размена, изложува-

ње и слично, дозволен е увоз и извоз на одделни за-
штитени диви животни и растенија од ставот 1 на овој 
член, врз селективна основа и ограничен број, со прет-
ходно издадена дозвола од Министерството за животна 
средина и просторно планирање. 

Министерот за животна средина и просторно пла-
нирање со посебен акт ја пропишува содржината и 
формата на документацијата која се поднесува заедно 
со барањето за издавање на дозволи за увоз, извоз и 
транзит на заштитени диви животни и растенија. 

 
Член 36 

Се забранува употреба и користење на опрема, уре-
ди и апарати кои произведуваат бучава која ги надми-
нува со закон дозволените вредности. 

 
Член 37 

Правно лице корисник или сопственик на опрема, 
уреди и апарати што претставуваат извори на јонизи-
рачко и нејонизирачко зрачење, е должно при нивна 
употреба да обезбеди соодветни заштитни мерки и 
стручен кадар и да врши времено складирање на радио-
активни отпадоци на места определени за таа намена, 
согласно со закон. 
Мерките за заштита од ставот 1 на овој член  мора 

да бидат во согласност со големината на радиоактивни-
от ризик и да опфаќаат: обука на луѓето, мерки за огра-
ничување на изложувањето на зрачење, организација 
на работата, физикална и медицинска контрола и чува-
ње на соодветни податоци за извори со јонизирачко 
зрачење и за изложеност на луѓето на зрачење, под ус-
лови и на начин утврдени со закон. 

 
III. ФИНАНСИРАЊЕ 

 
Член 38 

За обезбедување на финансиски средства, за пот-
тикнување на превентивни и преземање на санациони 
мерки за заштита и унапредување на животната среди-
на и природата, се основа Фонд за заштита и унапреду-
вање на животната средина и природата во состав на 
Министерството за животна средина и просторно пла-
нирање. 
Фондот за заштита и унапредување на животната 

средина и природата има својство на правно лице. 
 

Член 39 
Користењето на средствата ќе се врши врз основа 

на Буџетот на Фондот кој, на предлог на директорот на 
Фондот, го утврдува Владата на Република Македони-
ја, а го донесува Собранието на Република Македонија, 
согласно со Националниот акционен план за заштита 
на животната средина. Приходите на Буџетот се обез-
бедуваат од донации, надоместоци, еко даноци, такси, 
казни, кредити и друго. 
Средства за заштита и унапредување на животната 

средина и природата, кои се приход на Фондот, се 
обезбедуваат и од надоместоците кои ќе се плаќаат при 
регистрација на моторни возила и пловни објекти, во 
висина од 4% од основното осигурување, а за возилата 
со уреди за прочистување на отпадните гасови-катали-
затор 2% од основното осигурување, како и од изрече-
ните казни за сторените прекршоци. 

 
Член 40 

Правни и физички лица кои според катастарот на за-
гадувачите на воздухот, водите, заштитените посебни 
природни богатства, загаденоста и деградираноста на 
земјиштето и регистарот на отпадни и штетни материи, 
имаат извори што вршат загадување на животната сре-
дина и природата обезбедуваат средства што се намене-
ти за заштита и унапредување на животната средина и 
природата во вид на �еко данок� утврден со закон. 
Субјектите од ставот 1 на овој член, еколошкиот 

данок ќе го плаќаат се додека не го доведат загадува-
њето во рамките на максимално дозволените концен-
трации и количество на штетни супстанци. 
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IV. НАДЗОР  
Член 41 

Надзор над примената на овој закон и прописите 
донесени врз основа на овој закон врши Министерство-
то за животна средина и просторно планирање. 
Инспекциски надзор над примената на техничко-

технолошките мерки за заштита на воздухот и водите 
од загадување, заштитените посебни природни богат-
ства, земјиштето од деградирање и загадување, штетна 
бучава и заштита од отпадни материи и од јонизирачки 
и нејонизирачки зрачења врши Државниот инспекторат 
за животна средина, како орган во состав на Министерс-
твото надлежно за работите на животната средина. 

 
Член 42 

Државниот инспекторат од членот 41 став 2 на овој 
закон, го сочинуваат директор и инспектори за живот-
на средина (во натамошниот текст: инспектори). 
Инспектори во Државниот инспекторат за животна 

средина можат да бидат лица од следниве професии: 
дипломиран инженер за заштита на животната средина, 
дипломиран машински инженер, дипломиран инженер 
за заштита при работа, дипломиран инженер-технолог, 
дипломиран инженер-металург, дипломиран рударски 
инженер, дипломиран инженер-хемичар, дипломиран 
метеоролог, доктор по медицина, дипломиран географ, 
дипломиран градежен инженер, дипломиран биолог, 
дипломиран геолог, дипломиран инженер-агроном, дип-
ломиран шумарски инженер, дипломиран електроинже-
нер, дипломиран инженер физичар, дипломиран инже-
нер хитект и дипломиран инженер по хортикултура.  ар

 
Член 43 

Инспекторите од членот 42 на овој закон имаат ле-
гитимација чиј образец и начин на издавање го пропи-
шува министерот за животна средина и просторно пла-
нирање.  

Член 44 
Во вршење надзор над примената на мерките за за-

штита на воздухот од загадување, инспекторот е овла-
стен и должен да утврди дали: 

1. Загадувачот има обезбедено услови, загадување-
то да биде сведено во пропишаните граници, согласно 
со техничко-технолошките стандарди за опремата и 
технологијата и законските нормативи; 

2. Во случај на пречекорување на граничните вред-
ности на емисијата и имисијата, загадувачот ги има 
преземено потребните техничко-технолошки мерки; 

3. Загадувачот ги има обезбедено пропишаните ме-
рења на емисијата и дали води евиденција за изврше-
ните мерења; 

4. Уредите за пречистување функционираат според 
пропишаните технички стандарди; 

5. Правното и физичкото лице има изготвено еколо-
шко-технички проекти и дали ги реализира; 

6. Правните и физички лица од членот 19 на овој за-
кон редовно, во предвидениот рок, доставуваат изве-
штаи и податоци на Министерството за животна среди-
на и просторно планирање и Центарот; 

7. Исправност на мониторинг системите и 
8. Утврдува и други состојби од неговата надлеж-

нос . т 
Член 45 

Во вршење надзор над примената на мерките за за-
штита на водите од загадување, инспекторот е овластен 
и должен да утврди дали: 

1. Имателот, односно корисникот на изворот на за-
гадување има обезбедено услови, загадувањето да биде 
сведено во пропишаните граници; 

2. Во случај на пречекорување на пропишаните 
вредности на штетни материи во отпадните техноло-
шки и санитарни води или зголемена температура на 
техничките води имателот, односно корисникот ги има 
преземено предвидените техничко-технолошки мерки; 

3. Имателот, односно корисникот ги има обезбеде-
но пропишаните мерења на квалитетот на отпадните 
води пред нивното испуштање во природните реципи-
енти (реки, езера, земјиште); 

4. Правните и физичките лица од членот 19 на овој 
закон редовно во предвидениот рок, доставуваат изве-
штаи и податоци на Министерството за животна среди-
на и просторно планирање и Центарот; 

5. Правното и физичкото лице има еколошко-техно-
лошки проекти и дали ги реализира; 

6. Исправноста на мониторинг системите и 
7. Утврдува и други состојби од неговата надлеж-

ност.  
Член 46 

Во вршење надзор над примената на мерките за за-
штита на земјиштето од загадување, ерозија и пренаме-
на, инспекторот е овластен и должен да утврди дали: 

1. Се преземени мерки загадувањето, ерозијата и 
пренамената на земјиштето да бидат сведени во пропи-
шаните граници; 

2. Во случаи на пречекорување на загадување, еро-
зија и пренамена на земјиштето се преземени соодвет-
ни биотехнички мерки; 

3. Се почитуваат пропишаните проекти за рекулти-
вирање на земјиштето; 

4. Правното и физичкото лице има изготвено еколо-
шко-технолошки проекти и дали ги реализира; 

5. Исправност на мониторинг системите и 
6. Утврдува и други состојби од неговата надлеж-

нос . т 
Член 47 

Во вршење надзор над примената на мерките за за-
штита од штетна бучава, инспекторот е овластен и дол-
жен да утврди дали: 

1. Имателот, односно корисникот на изворот на бу-
чава има обезбедено услови бучавата да биде сведена 
во пропишаните граници; 

2. Во случаи кога престанале околностите под кои 
било дозволено поголемо ниво на бучава, се намалила 
бучавата; 

3. Сопственикот на изворот на бучавата ги има пре-
земено предвидените техничко-технолошки мерки за 
сведување на бучавата во пропишаните граници за со-
одветната опрема и технологија, како и за средината во 
која човекот престојува; 

4. Уредите за мерење на бучавата, функционираат 
според пропишаните норми; 

5. Правното и физичкото лице има изготвено еколо-
шко-технолошки проекти и дали ги реализира; 

6. Исправност на мониторинг системите и 
7. Утврдува и други состојби од неговата надлеж-

нос . т 
Член 48 

Во вршење надзор над примената на мерките за за-
штита на посебно заштитените посебни природни бо-
гатства и биоресурсите, инспекторот е овластен и дол-
жен да утврди дали: 

1. Заштитата на растителниот и животинскиот свет 
и заштитените посебни природни богатства, се врши 
под услови и на начин пропишани со закон; 

2. Катастарот на заштитените посебни природни 
богатства, се води по пропишаната методологија и да-
ли податоците од катастарот се доставуваат до надлеж-
ниот орган на управата; 

3. Се донесени и дали се извршуваат програмите за 
заштита и развој на заштитените посебни природни бо-
гатства и годишните планови за нивно спроведување; 

4. Заштитените движни природни добра се извезу-
ваат, реизвезуваат и увезуваат со претходна дозвола из-
дадена од Министерството за животна средина и про-
сторно планирање и  

5. Утврдува и други состојби од неговата надлеж-
ност. 
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Член 49 
Во вршење надзор над примената на мерките за за-

штита од јонизирачко и нејонизирачко зрачење, инспе-
кторот е овластен и должен да утврди дали: 

1. Имателот, односно корисникот на изворот со јони-
зирачко и нејонизирачко зрачење има обезбедено услови 
зрачењето да биде сведено во пропишаните граници; 

2. Во случај на пречекорување на пропишаните гра-
нични вредности ги има преземено предвидените мерки; 

3. Ги има обезбедено пропишаните мерки и контро-
ли; 

4. Води евиденција на мерењата на јонизирачкото и 
нејонизирачкото зрачење; 

5. Правното и физичкото лице има изготвено еколо-
шко-технолошки проекти и дали ги реализира; 

6. Исправност на мониторинг системите и 
7. Утврдува и други состојби од неговата надлеж-

ност.  
Член 50 

Во вршење надзор над примената на мерките за 
уредување на просторот, инспекторот е овластен и дол-
жен да утврди дали: 

1. Просторот се користи, уредува и одржува соглас-
но со пропишаните услови и проекти;  

2. Собирањето, транспортирањето и депонирањето 
на технолошкиот, опасниот и посебниот отпад од прав-
ните и физичките лица, се врши во согласност со закон; 

3. Со индустриските отпадоци и отпадоците од други 
извори, се постапува согласно со пропишаните услови; 

4. Правното и физичкото лице ги има определено и 
дали ги спроведува мерките за заштита на просторот во 
согласност со овој закон; 

5. Правното и физичкото лице има изготвено еколо-
шко-технолошки проекти и дали ги реализира и 

6. Утврдува и други состојби од неговата надлеж-
ност.  

Член 51 
Во вршењето на работите, инспекторот е овластен: 
1. Да нареди во определен рок да се отстранат 

штетните последици што настанале со загадувањето 
или деградацијата на животната средина и природата и 
доведување во претходна состојба; 

2. Да забрани работа на правни и физички лица по-
ради штетни дејствија со кои се врши загадување или 
деградација на животната средина и природата, без ог-
лед на тоа дали за дејноста имаат или немаат соодветни 
одобренија и согласности пропишани со закон; 

3. Да забрани работа и употреба и да запечати ра-
ботни простории, опрема, апарати и уреди кои вршат 
штетни дејствија и кои не ги исполнуваат пропишаните 
услови; 

4. Привремено да одземе опрема, уреди и апарати 
што претставуваат извори на загадување или деграда-
ција на животната средина и природата, се до отстра-
нување на недостатоците, односно до конечната одлука 
на надлежниот суд и 

5. Да определи пократок рок за рекултивација во 
рамките на рокот утврден со членот 18 на овој закон. 
Инспекторот учествува во вршењето на техничкиот 

преглед на инвестициони објекти од аспект на зашти-
тата на животната средина и природата. 

 
Член 52 

Правните и физичките лица кои вршат дејност се 
должни да овозможат непречено вршење на инспекци-
скиот надзор, како и да даваат вистинити и точни пода-
тоци, информации, мостри и други материјали на бара-
ње на инспекторот без надоместок. 

 
Член 53 

Трошоците за работите извршени надвор од управ-
ната постапка по барање на странката, паѓаат на товар 
на странката. 

Министерот за животна средина и просторно пла-
нирање ги пропишува трошоците од ставот 1 на овој 
член. 
Средствата од ставот 1 на овој член се уплатуваат на 

посебна сметка за сопствени приходи на Министерство-
то за животна средина и просторно планирање. 

 
Член 54 

Инспекторите за преземените дејствија донесуваат 
решенија. 
Против решението на инспекторот може да се под-

несе жалба до Комисијата за решавање во управна по-
стапка во втор степен од областа на транспортот и вр-
ските и животната средина (транспортот и врските, ур-
банизмот и градежништвото и просторното планира-
ње), во рок од осум дена од денот на приемот на реше-
нието. 
Жалбата од ставот 2 на овој член не го одлага извр-

шувањето на решението. 
 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 55 
Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе 

се казни за прекршок правното лице, ако: 
1) при користење на природните богатства, експло-

атација на минерални суровини, изградба на нови обје-
кти, реконструкција на постојни, производство или из-
ведување на други работи, предизвикува оштетувања 
или други промени на природните богатства и биоре-
сурси, или на друг начин ја деградира и ја загадува жи-
вотната средина и природата над пропишаните норми и 
со техничката документација и реализација на истата, 
не обезбеди заштита на животната средина и природата 
(член 15 ставови 1 и 2); 

2) со користење на минерални суровини, одлагање 
на отпадоци, јаловина, пепел и згура и други активно-
сти, деградира земјиште и истото не го рекултивира 
или на друг начин санира по Проектот за рекултиваци-
ја (член 18); 

3) не води евиденција на податоците за внесените 
количини на штетни и опасни материи што ги користат 
при вршење на дејноста, како и видот и количината на 
отпадните, штетните и опасните материи што ги созда-
ва и испушта во медиумите на животната средина и по-
датоците не ги доставува до Министерството за живот-
на средина и просторно планирање (член 19); 

4) произведува и пушти во промет одделни произ-
води и врши одделни работи со кои се загрозува жи-
вотната средина и покрај забраната на министерот за 
животна средина и просторно планирање (член 20); 

5) рекламира и етикетира и пушти во промет произ-
вод, означен со еколошка ознака, кој не е во согласност 
со начините и критериумите определени од министерот 
за животна средина и просторно планирање (член 21); 

6) не престане со работа, не изврши дополнителни 
научни и стручни истражувања и не го извести Мини-
стерството за животна средина и просторно планира-
ње, заради отстранување на причините што довеле до 
деградација, или, загадување на животната средина и 
природата (член 23 став 1); 

7) фрла или депонира технолошки опасен и посебен 
отпад надвор од определените места за таа намена 
(член 24 став 1); 

8) не изврши рекултивација на просторот на депо-
нијата врз основа на проект (член 24 став 2); 

9) увезе отпадни, опасни, штетни и радиоактивни 
материи и истите ги испушта, чува, употребува и депо-
нира (член 25 став 1); 

10) увезе технологии, технолошки линии, лиценци 
и супстанци кои во земјата производител или земјата 
извозник веќе се забранети од еколошки причини (член 
25 став 4); 
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11) увезе или произведува супстанци кои се на ли-
ста на супстанци кои содржат опасни и штетни мате-
рии на кои им е забранет увоз, производство или кори-
стење во Република Македонија (член 27); 

12) на изготвувачот не ги достави потребните пода-
тоци за изготвување на катастарот на загадувачите на 
воздухот, водите, заштитеното посебно природно бо-
гатство, загаденоста и деградираноста на земјиштето и 
регистарот на отпадни и штетни материи (член 29); 

13) не изготви и достави до Министерството за жи-
вотна средина и просторно планирање еколошко-тех-
нолошки проекти и не ги извршува со закон пропиша-
ните мерки, нормативи и стандарди за заштита на жи-
вотната средина и природата и не го следи влијанието 
на изворот на загадувањето врз квалитетот на животна-
та средина и природата и не води евиденција на резул-
татите од извршените мерења (член 30); 

14) стручните организации не ги достават подато-
ците до Министерството за животна средина и про-
сторно планирање (член 32 став 2); 

15) се користат или се ставаат во промет заштитени 
биоресурси и објекти на природата без одобрение 
(член 33); 

16) правните лица не изготват и достават регистар и 
програма за заштитеното посебно природно богатство 
(член 34); 

17) употребува и користи опрема, уреди и апарати 
кои произведуваат бучава која ги надминува со закон 
дозволените вредности (член 36) и 

18) при користење на опрема, уреди и апарати што 
претставуваат извори на јонизирачко и нејонизирачко 
зрачење не обезбедил соодветни заштитни мерки и 
стручен кадар и вршел депонирање на радиоактивни 
отпадоци надвор од места определени  за таа намена 
(член 37 став 1). 
Со парична казна од 30.000 до 50.000 денари ќе се 

казни одговорното лице во правното лице за дејството 
од ставот 1 на овој член. 
За дејството од ставот 1 на овој член на правното 

лице ќе се изрече мерка за безбедност забрана за врше-
ње  на определена дејност во траење од шест месеци до 
пет години. 
За дејството од ставот 2 на овој член на одговорно-

то лице  во правното лице, покрај парична казна ќе се 
изрече и мерка на безбедност забрана за вршење на 
професија, дејност или должност во траење од три ме-
сеци до една година. 

 
Член 56 

Со парична казна  од 10.000 до 30.000 денари ќе се 
казни за прекршок физичко лице кое врши регистрира-
на дејност ако постапи спротивно на одредбите на чле-
новите 15 став 1, 18 став 1, 19 став 1, 23 став 1 и 30 од 
овој закон. 

 
Член 57 

Со парична казна од 5.000 до 30.000 денари ќе се 
казни за прекршок одговорното лице во правното лице, 
односно во организацијата, ако: 

1) регистарот на заштитените делови на природата 
и објекти на природата и документацијата што се чува 
во регистарот  не ги води на пропишаниот начин и не 
го достави до надлежниот орган (член 34) и 

2) не донесе програма во согласност со одредбите 
од овој закон (член 34). 

 
Член 58 

Со парична казна од 5.000 денари ќе се казни за 
прекршок на лице место (мандатна казна) и физичко 
лице, ако: 

1) не постапи по налог на чувар на заштитено при-
родно богатство, согласно со неговите овластувања 
или му пречи во вршењето на неговите овластувања; 

2) фрла или депонира каков било отпад надвор од 
определеното место за таа намена. Доколку на лице ме-
сто се затече лице кое од возило растовара отпадни ма-
терии надвор од определено место за таа намена, вози-
лото времено се одзема и се покренува постапка пред 
надлежниот орган (член 24 став 1); 

3) не покаже важечки документ за идентификација, 
даде невистинити и непотполни податоци за себе или 
друго лице, или на друг начин одбие да се легитимира и  

4) за дејствијата од точката 2 на овој член, покрај 
инспекторите  од членот 42, право и обврска за казну-
вање има и работник на Министерството за внатрешни 
работи, надлежен за јавен ред и мир. 
Во случај кога граѓанинот нема да ја плати мандат-

ната казна на лице место, надлежниот инспектор  врз 
основа на свој наод или по пријава на работникот на 
Министерството за внатрешни работи надлежен за одр-
жување на ред и мир, чувар на национален парк, однос-
но друго лице овластено да чува заштитено природно 
добро поднесува прекршочна пријава. 

 
Член 59 

Со парична казна од 3.000 денари на лице место      
(мандатна казна) ќе се казни за прекршок граѓанин, ако 
на подрачјето на заштитен дел на природата: 

1) паркира и вози возило надвор од определено ме-
сто во заштитено посебно природно богатство и во зе-
лени површини; 

2) пали оган надвор од дозволеното место; 
3) фрла отпадоци надвор од определеното место; 
4) се движи во забранети зони; 
5) мие возило покрај и во реките и езерата;  
6) ги оштетува знаците за обележување или изве-

стување;  
7) испушта моторни и трансформаторски масла на 

земјиште и во секундарна атмосферска или фекална ка-
нализациона мрежа и одводи на отпадни води, реки и 
езера;  

8) бере или собира заштитени растителни или жи-
вотински видови или крши дрвја и грмушки;  

9) напасува добиток во заштитени делови на 
природата;  

10) внесува опасни уреди, направи или опасни ма-
терии со кои може да се загрози заштитениот дел или 
објект на природата и  

11) остава хаварисани возила или делови од возила. 
Казните од ставот 1 на овој член ги наплатува на 

лице место (мандатно) инспектор за заштита на живот-
ната средина кој врши надзор над примената на мерки-
те за заштита на заштитените природни добра, работ-
ник на Министерството за внатрешни работи надлежен 
за одржување на ред и мир, чувар на национален парк, 
односно друго лице овластено да чува заштитено при-
родно добро. 
Во случај кога граѓанинот нема да ја плати мандат-

ната казна на лице место, надлежниот инспектор  врз 
основа на свој наод или по пријава на работникот на 
Министерството за внатрешни работи надлежен за одр-
жување на ред и мир, чувар на национален парк, однос-
но друго лице овластено да чува заштитено природно 
добро, поднесува прекршочна пријава. 

 
Член 60 

Со парична казна од 50.000 до 150.000 денари за 
прекршок ќе се казни правно лице ако: 

1) на подрачје на заштитен дел на природата не ги 
спроведе мерките за заштита и користење на шумите и 
шумското земјиште кои се определени со шумска осно-
ва и програмата за заштита и развој на  националниот 
парк;  

2) заштитеното природно добро и неговите граници 
не ги обележи на пропишан начин;  
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3) собира диви животински и растителни видови, 
семе, плодови, јајца и други пониски развојни облици 
заради експлоатација, односно ставање во промет спро-
тивно на прописите и  

4) не овозможи, односно го спречува вршењето на 
инспекцискиот надзор или одбие да се легитимира, или 
не ги даде потребните информации, податоци, доку-
менти за лична идентификација и друга документација, 
мостри и материјали. 
За прекршок од ставот 1 на овој член, ќе се казни и 

одговорното лице во правното лице со парична казна 
од 10.000 до 50.000 денари. 
За прекршок од ставот 1 на овој член ќе се казни и фи-

зичко лице со парична казна од 20.000 до 50.000 денари. 
 

Член 61 
За кривични дела против животната средина, опре-

делени со Кривичниот законик, инспекторите, работ-
никот на Министерството за внатрешни работи надле-
жен за одржување на ред и мир, чувар на национален 
парк, друго овластено лице и граѓанин, поднесуваат 
кривична пријава до надлежен орган. 

 
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

Член 62 
Правните лица кои имаат извори што вршат загаду-

вање на животната средина и природата, се должни во 
рок од една година од влегувањето во сила на овој за-
кон, да ги достават потребните податоци на изготвува-
чот на катастарот на загадувачите на воздухот, водите, 
заштитените посебни природни богатства, загаденоста 
и деградираноста на земјиштето и регистарот на отпад-
ните и штетни материи.  

Член 63 
Правните и физичките лица кои имаат извори што 

вршат загадување на животната средина и природата, 
се должни во рок од една година од влегувањето во си-
ла на овој закон да изготват еколошко-технолошки 
проекти со анализа на изворите на загадување и реше-
нија за намалување и доведување на загадувањето во 
рамките на максимално дозволените концентрации и 
количества на штетни супстанци согласно со стандар-
дите на постојната опрема и технологија. 

 
Член 64 

Републичкиот завод за заштита на природните ре-
ткости продолжува со работа како Завод за животна 
средина.  

Член 65 
Владата на Република Македонија во рок од една 

година од денот на влегувањето во сила на овој закон 
ќе ги донесе Програмата за развој на информативниот 
систем за заштита на животната средина и Национал-
ниот акционен  план за заштита на животната средина.  

Член 66 
Фондот за заштита и унапредување на животната 

средина и природа ќе отпочне со работа во рок од шест 
месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
До отпочнувањето со работа на Фондот од ставот 1 

на овој член, средствата за заштита и унапредување на 
животната средина и природата ќе се уплатуваат во Бу-
џетот на Република Македонија.  

Член 67 
Поблиски прописи за извршување на овој закон, ќе 

се донесат во рок од една година од влегувањето во си-
ла на овој закон.  

Член 68 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

стануваат да важат одредбите на Законот за заштита на 
природните реткости (�Службен весник на СРМ� бр. 
41/73, 42/76, 10/90 и �Службен весник на Република 
Македонија� број 62/93), што се однесуваат на Репуб-
личкиот завод за природните реткости. 

Член 69 
Домашните и странски, правни и физички лица кои  

добиле овластувања за вршење на определени видови 
на стручни работи од областа на заштитата и унапреду-
вањето на животната средина и природата, пред влегу-
вањето во сила на овој закон, должни се да ги усогла-
сат своите овластувања со членот 12 од овој закон, во 
рок од шест месеци од денот на неговото донесување. 

___________ 
377. 
Врз основа на член 13 став 1 и 4 од Законот за гра-

дежното земјиште (�Службен весник на РМ� бр. 
53/2001) и член 36 став 2 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на РМ� бр. 
59/00), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 24.02.2003 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОТУЃУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТ-

ВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се уредуваат начинот и постапката 

за отуѓување на градежното изградено земјиште сопс-
твеност на Република Македонија, на кое физички ли-
ца државјани на Република Македонија и домашни 
правни лица стекнале право на користење. 

 
Член 2 

Под градежно изградено земјиште во смисла на 
член 1 од оваа уредба се смета земјиштето кое претста-
вува градежна парцела врз која е изграден-стекнат об-
јект од траен карактер со правен основ, на кое право на 
користење и неспорно фактичко владение имаат фи-
зич и и правни лица од член 1 на оваа уредба. к

 
Член 3 

Отуѓувањето од член 1 на оваа уредба се однесува 
на сопственици на објекти - корисници на градежно из-
градено земјиште кои за правото на користење на зем-
јиштето не платиле надомест. 
Отуѓувањето од член 1 на оваa уредба не се однесу-

ва на сопственици на објекти - корисници на градежно 
изградено земјиште по основ на поранешна сопстве-
ност на земјиштето и на корисници на градежното зем-
јиште за кое е платен надомест за правото на користе-
ње а земјиштето. н 

Член 4 
Одредбите од оваа уредба не се однесуваат на до-

машни правни лица ако земјиштето што е предмет на 
отуѓување е предмет на денационализација или за кое 
има ограничувања според член 72 од Законот за дена-
ционализација (�Службен весник на РМ� бр. 43/2000-
пречистен текст) и член 54 од Законот за градежното 
зем иште (�Службен весник на РМ� бр. 53/2001). ј 

Член 5 
Отуѓувањето на градежното изградено земјиште од 

член 1 на оваа уредба се врши во денари по цена утвр-
дена во Прегледот кој е составен дел на оваа уредба. 
Средствата од отуѓеното земјиште од став 1 на овој 

чле  се приход на Буџетот на Република Македонија. н 
Член 6 

Градежното изградено земјиште од член 1 на оваа 
уредба се отуѓува по пат на непосредно спогодување 
помеѓу Република Македонија и корисниците на земји-
штето - сопственици на објектите кои се изградени врз 
тоа јиште.  зем 

Член 7 
Постапката за отуѓување на градежното изградено 

земјиште се поведува по барање на корисниците на зем-
јиштето - сопственици на објектите кои сметаат дека 
имаат обврска за плаќање на надомест за користење на 
градежното земјиште, а кои не го платиле надоместот. 
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Барањето од став 1 од овој член, треба да содржи 
податоци и исправи од кои може да се идентификува 
изградениот - стекнат објект и земјиштето (правниот 
основ, односно актот по кој е стекнат објектот и земји-
штето, поседовен, односно имотен лист). 

Член 12 
Градежното изградено земјиште предмет на оваа 

уредба се отуѓува по цена согласно членот 5 став 1 на 
оваа уредба најдоцна во рок од 6 месеци од денот на 
влегувањето во сила на оваа уредба.   Член 8 

Член 13 Барањата од член 7 на оваа уредба се поднесуваат 
до Министерството за финансии-Управата за имотно-
правни работи на подрачјето каде што се наоѓа градеж-
нот  земјиште предмет на отуѓување. 

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. о  Член 9           Бр. 23-1091/1      Претседател на Владата Отуѓувањето на градежното изградено земјиште се 

врши врз основа на договор што се склучува помеѓу 
Република Македонија и сопствениците на објектите - 
корисници на градежното изградено земјиште. 

24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 
              Скопје                   Бранко Црвенковски, с.р. 

 
  

Член 10 П Р Е Г Л Е Д Договорите за отуѓување на градежното изградено 
земјиште од член 9 од оваа уредба во име на Република 
Македонија ги склучува министерот за финансии, од-
носно лице овластено од министерот за финансии. 

НА РЕОНИЗАЦИЈА И ЗОНИТЕ НА ГРАДОВИТЕ И 
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА И ЦЕНИТЕ СПОРЕД КОЈ ЌЕ СЕ ВРШИ ОТУ-

ЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ Стручно-административните работи за склучување-
то на договорите од став 1 на овој член ги врши Мини-
стерството за финансии-Управата за имотно-правни ра-
боти по претходно прибавено мислење од Јавниот пра-
вобранител на Република Македонија за подрачјето ка-
де што се наоѓа градежното изградено земјиште. 

 
Реонизацијата и зоните од прегледот се врши според 

реонизацијата и зоните на градовите и населените места 
во Република Македонија од Табеларниот преглед кој е 
составен дел на Уредбата за начинот и постапката за 
утврдување на имотот кој е предмет на денационализа-
ција (�Службен весник на РМ� бр. 43/2000). 

 
Член 11 

Во постапките за отуѓување на градежното изграде-
но земјиште од член 1 на оваа уредба, по барање на Ми-
нистерството за финансии-Управата за имотно-правни 
работи, Министерството за транспорт и врски и Држав-
ниот завод за геодетски работи доставуваат во најкус 
можен рок извод од урбанистички план, односно нуме-
рички податоци и копие од катастарски план за градеж-
ната парцела која е предмет на отуѓување, како и имо-
тен, односно поседовен лист и уверение за редоследот 
на извршените промени на катастарската парцела. 

1. Цената на градежното земјиште, предмет на оту-
ѓувањето, се изразува во денарска вредност по м2. 

2. Утврдувањето на висината на цената се врши 
според реонизацијата на градовите и населените места 
во Република Македонија како територија на општини-
те на прогласени национализирани градежни реони и 
според зони во градовите и населените места за метар 
квадратен, како што следува: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

З О Н И 
Реон 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      нова 

општина 
нова 

општина село село 

Гостивар 
Тетово 
Скопје 
Битола 
Охрид 

600 510 300 270 240 210 150 105 105 

 
З О Н И 

Реон 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      нова 

општина 
нова 

општина село село 

Дебар 
Кичево 
Куманово 
Прилеп 
Струга 
Струмица 

 
 

300 

 
 

240 

 
 

210 

 
 

195 

 
 

135 

 
 

105 

 
 

90 

 
 

75 

 
 

60 

 
З О Н И 

Реон 1 2 3 4 5 6 7 8 
      нова 

општина 
нова 

општина село 

Гевгелија 
Кавадарци 
Велес 
Штип 

 
 

210 

 
 

195 

 
 

135 

 
 

105 

 
 

90 

 
 

75 

 
 

60 

 
 

36 

 



4 март 2003 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 13 - Стр. 11 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
З О Н И 

Реон 1 2 3 4 5 6 7 
    нова 

општина 
нова 

општина село село 
Виница 
Кочани 
Кр. Паланка 
Неготино 
Радовиш 
Ресен 
Св. Николе 

 
 

135 

 
 

105 

 
 

90 

 
 

75 

 
 

60 

 
 

36 

 
 

30 

 
З О Н И 

Реон 1 2 3 4 5 
   нова 

општина село село 
Берово 
Брод Мак. 
Валандово 
Делчево 
М.Каменица 
Демир Хисар 
Кратово 
Крушево 
Пробиштип 

90 75 60 36 30 
  
378.  
 

Изнесувањето на ефективни странски пари над 
4.000 ЕВРА е забрането.� 

Врз основа на член 29 од Законот за девизно работе-
ње (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
32/2001, 49/2001, 107/2001 и 54/2002), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 24.02.2003 
година, донесе 

3. Во точката 2 која станува точка 3, пред ставот 1 
се додава нов став 1 кој гласи:  

�Нерезидентите можат слободно да внесуваат или 
изнесуваат во и од Република Македонија ефективни 
странски пари и чекови во износ до 2.000 ЕВРА.� 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УСЛОВИТЕ И ВИСИНАТА НА ИЗНО-
СОТ НА ЕФЕКТИВНИ ДОМАШНИ И СТРАНСКИ 
ПАРИ, ЧЕКОВИ И МОНЕТАРНО ЗЛАТО КОИ 
МОЖЕ ДА СЕ ВНЕСУВААТ ИЛИ ИЗНЕСУВААТ  

Во ставот 1 кој станува став 2, бројот: �10.000� се 
заменува со бројот: �2.000�. 

4. Точките 3, 4, 5 и 6 стануваат 4, 5, 6 и 7. 
5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во �Службен весник на Република Ма-
кедонија�. ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА   1. Во Одлуката за условите и висината на износот на 

ефективни домашни и странски пари, чекови и монетар-
но злато кои може да се внесуваат или изнесуваат од Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 77/2002), точката 1 се менува и гласи: 

   Бр. 23-904/2                     Претседател на Владата 
24 февруари 2003 година       на Република Македонија, 

        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 
___________ 

379. �1. Резидентите можат слободно да изнесуваат од  
Република Македонија ефективни странски пари и че-
кови во износ до 2.000 ЕВРА. 

Врз основа на член 15 и член 17 став 1 од Законот 
за ветеринарното здравство (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 28/98), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство, донесува 

Резидентите во Република Македонија може слободно 
да внесуваат ефективни странски пари во висина до 10.000 
ЕВРА, а над 10.000 ЕВРА внесувањето се врши согласно 
одредбите од Законот за спречување перење пари.� 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИ-
ВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ И РОКОВИ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАРЕДЕНИТЕ МЕРКИ  

2. По точката 1 се додава нова точка 2 која гласи: 
�2. Резидентите се должни при патување во странс-

тво износот на ефективни странски пари и чекови од 
2.000 до 4.000 ЕВРА да го пријават на царинските ор-
гани при излегување од Република Македонија. 

ВО 2003 ГОДИНА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Ефективните странски пари од став 1 на оваа точка, 
резидентите ги изнесуваат врз основа на потврда од ов-
ластена банка или менувачница за купените странски 
пари или врз основа на потврда од банка за подигнати 
девизи од девизна сметка или девизна штедна книшка. 

Согласно одредбите на оваа наредба во 2003 година 
ќе се организираат и спроведуваат потребните мерки за 
здравствена заштита на животните од заразни болести 
заради откривање, спречување, лекување и искоренува-
ње на заразните болести кај животните: Потврдата од став 2 на овој член важи до првото 

преоѓање на границата, а најдоцна 90 дена од денот на 
издавањето. А. Особено опасни заразни болести 

1. Класична чума кај свињите Ефективните странски пари од став 1 на оваа точка, 
резидентите при службено патување во странство ги 
изнесуваат во висина на износот содржан во налогот за 
извршување на дознака во странство (образец 1450), 
утврден врз основа на Одлуката за патување во странс-
тво, во која се назначени: земјата во која се патува, 
целта на патувањето, колку лица патуваат и времето на 
престој во странство, како и висината на потребните 
средства за престој на службениот пат. 

2. Син јазик 
Б. Други заразни болести 
1) Беснило 
2) Бруцелоза 
3) Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај 

јагнињата 
4) Туберколоза 
5) Антракс 
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6) Шушкавец 
7) Салмонелоза и тифус кај живината 
8) Спонгиоформна енцефалопатија кај говедата 
9) Краста кај овците 
10) Америчка чума на пчелиното легло 
11) Трихинелоза 
12) Заразни болести кај рибите 
13) Други болести кај животните 
Мерки за сузбивање и искоренување на други зараз-

ни болести кај животните утврдени со Законот за вете-
ринарното здравство (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 28/98) ќе се преземат доколку тие се 
појават или постои опасност да се појават. 

 
II.  ЗАШТИТНИ ВАКЦИНАЦИИ И ТРЕТИРАЊА 

 
1) Класична чума кај свињите  
Превентивната вакцинација против класичната чу-

ма кај свињите, задолжително ќе се врши на целата те-
риторија на Република Македонија. 
Вакцинацијата на свињите ќе се врши во текот на 

целата година со атенуирана вакцина, според упатство-
то на производителот на вакцината. Возрасните грла ќе 
се вакцинираат еднократно. Младите прасиња ќе се 
вакцинираат двократно, и тоа  првата вакцинација на 
старост од околу 45 дена, додека ревакцинацијата ќе 
биде 2 месеци подоцна. 
Во прометот може да се пуштаат само имуни сви-

њи, односно свињи кои се вакцинирани најмалку седум 
дена пред пуштањето во промет. 
Доколку не постои доказ дека свињите се вакцини-

рани, задолжително ќе се изврши вакцинација. 
За свињите кои заболеле од класична чума на сви-

њите, а не биле вакцинирани нема да биде исплатен на-
домест на штетата. 
Трошоците за вакцинацијата против свинска чума 

ќе бидат на товар на Програмата  за користење средс-
тва за здравствена заштита на животните во висина од 
50%, согласно членот 82 од Законот за ветеринарното 
здравство (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 28/98). 

2) Беснило 
Во 2003 година, кучињата постари од 2 месеци мо-

ра да бидат вакцинирани против беснило на целата те-
риторија на Република Македонија во периодот од 15 
јануари до 30 април 2003 година. 
Кучињата кои во текот на годината ќе достигнат 

старост од 2 месеци и кучиња кои се купени (без доказ 
дека се вакцинирани) во рок од 14 дена мора да се вак-
цинираат. 
Врз кучињата кои не се вакцинирани ќе се приме-

нат одредбите од Законот за ветеринарното здравство. 
Трошоците за вакцинацијата против беснилото се 

на товар на сопствениците на кучињата. 
3) Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив 

кај јагнињата 
Во населените места каде во последните 5 години е 

утврдена ентеротоксемија на овците и заразен пролив 
на јагнињата, во 2003 година ќе се изврши вакцинација 
на овците и јагниња со вакцини против ентеротоксеми-
ја кај овците и заразен пролив кај јагнињата. Вакцина-
цијата ќе се врши еднократно спрема упатството на 
производителот на вакцината. 
Трошоците за вакцинацијата против ентеротоксе-

мија кај овците и заразен пролив кај јагнињата ќе бидат 
на товар на Програмата за користење на средствата за 
здравствена заштита на животните во 2003 година во 
висина од 50%. 

4) Антракс 
Во сите дистрикти на антраксот превентивна вакци-

нација на говедата, овците, козите и коњите против ан-
траксот ќе се изврши едноктратно според упатството 
на производителот на вакцината. 

Како дистрикт на антраксот се подразбира подрачјето 
во кое во последните 20 години е востановен антракс. 

 Ново внесените животни, како и подмладокот што 
ќе се принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат 
кога ќе ги исполнат условите пропишани од производи-
телот на вакцината. 
Трошоците за вакцинацијата против антраксот во це-

лост се на товар на Програмата за користење на средства-
та за здравствена заштита на животните во 2003 година. 

5) Шушкавец 
Во сите дистрикти на шушкавецот превентивна вак-

цинација на говедата ќе се изврши еднократно според 
упатството на производителот на вакцината. 
Како дистрикт на шушкавецот се подразбира по-

драчјето во кое во последните 5 години е востановена 
болеста. 
Ново внесените животни, како и подмладокот што ќе 

се принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат 
кога ќе ги исполнат условите пропишани од производи-
телот на вакцината. 
Во подрачјата кои се истовремено дистрикти на ан-

тракс и на шушкавец, вакцинацијата ќе се изврши со 
вакцина која обезбедува имунитет против двете болести. 
Трошоците за вакцинацијата против шушкавецот во 

целост се на товар на Програмата за користење на 
средствата за здравствена заштита на животните во 
2003 година. 

6) Паразитски заболувања кај овците и козите 
Превентивното третирање на овците и козите про-

тив: 
- Белодробна стронгилоза; 
- Желудечно-цревна стронгилоза и 
- Краста кај овците и козите; 
ќе се врши еднократно на есен со препарат кој 

истовремено делува на наведените паразитози. 
Во стадата каде е дијагностицирана крастата ќе се 

изврши тераписко третирање на овците и козите со 
истовремена дезинсекција на објектите. 
Дијагностичкото испитување и третирањето на ов-

ците е на товар на Програмата за користење на  средс-
твата за здравствена заштита на животните во 2003 го-
дина во висина од 50%. 

 
III. ДИЈАГНОСТИЧКИ И ДРУГИ ИСПИТУВАЊА 

 
1) Трансмисивни спонгиоформни енцефалопати 
Заради утврдување на присуството на причините-

лот на трансмисивните спонгиоформни енцефалопати, 
ќе се испитаат: 

1. Говедата, 
а. Без оглед на староста, кои: 
 - Покажуваат знаци на пореметување на централ-

ниот нервен систем со што не може да се отстрани сом-
нежот на присуство на спонгиоформната енцефалопа-
тија кај говедата; 

- Потекнуваат од иста одгледувачка група во која е 
утврдено постоењето на спонгиоформната енцефалопа-
тија кај говедата и  

- Сите говеда кои потекнуваат од животни кај кои е 
утврдена спонгиоформната енцефалопатија кај говеда-
та, родени во периодот од две години пред и после по-
јавата на првите клинички знаци на болеста кај заболе-
ната мајка. 
б) Постари од 24 месеци после: 
- Угинување од било која причина;  
Заради утврдување на присуството на причините-

лот на скрапи, ќе се испитаат сите овци и кози постари 
од 12 месеци, кои: 
а) Покажуваат клинички знаци на пореметување на 

централниот нервен систем и промени во однесување-
то кои траат најмалку 15 денови и кои со лекување не 
можат да се отстранат;  
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б) Покажуваат знаци на малаксаност без знаци на 
заразни и трауматски болести и  
в) Покажуваат други болни прогресивни болести. 
Доколку вкупниот број на испитани на скрапи овци 

и кози е помал од 99, ќе се испитаат овци и кози кои не 
спаѓаат во горенаведените групи кои се пратени на ре-
довно колење, се до надополнување на потребниот број. 
Дијагностичко лабораториските испитувања на 

трансмисивните спонгиоформни енцефалопатии ќе се 
извршуваат во Ветеринарниот институт со една од про-
пишаните методи на брзи тестови: 

- western-bloting методата (Prionics) 
- ELISA тестот ( Bio Rad). 
Кај животните кај кои е поставен основен сомнеж 

на присуство на трансмисивните спонгиоформни енце-
фалопатии, лабораториските испитувања ќе се вршат и 
имунохистохемиски. 
Кога резултатот од лабораториското испитување со 

пропишаните методи на брзи тестови е нејасен или по-
зитивен, ткивото понатаму ќе подлежи на патохистоло-
шко испитување на базата на мозокот, според стандар-
дите утврдени со најновото издание на Прирачникот за 
стандарди за дијагностички испитувања и вакцини на 
Меѓународната организација за здравствена заштита на 
животните ОИЕ (Manuаl of Standards for Diagnostic 
Tests and Vaccines of Office Internacional des Epizooties 
OIE), освен кога се работи за автолизиран материјал 
или материјал кој поради други причини не е подобен 
за хистопатолошко испитување. 
Кога резултатите од хистопатолошко испитување 

се нејасни или негативни или кога се работи за автоли-
зиран материјал, ткивата ќе подлежат на еден од про-
пишаните дијагностички методи на брзи тестови, при 
што одбраната метода на брзи тестови не смее да биде 
иста со онаа која е првобитно употребена. 
Трошоците за дијагностичко испитување на транс-

мисивните спонгиоформни енцефалопатии во целост 
се на товар на Програмата за користење на средствата 
за здравствена заштита на животните за 2003 година. 

2) Туберкулоза 
а) Говеда 
Во стадата во кои во 2002 година била дијагности-

цирана туберкулозата, ќе се изврши туберкулинизација 
на сите приплодни говеда постари од 3 месеци. 
Кај сите држатели кои го ставаат млекото во про-

мет, ќе се изврши туберкулинизација кај говедата по-
стари од 3 месеци. 
Во останатиот дел од епизоотиолошките единици, 

согласно планот на ветеринарниот инспектор во 1/3 од 
населените места ќе се изврши туберкулинизација врз 
сите говеда постари од 3 месеци. 
Позитивните грла на туберкулоза по комисиската 

проценка ќе бидат заклани од нужда. На сопственикот 
на животните, согласно членот 78 од Законот за вете-
ринарното здравство (�Службен весник на Република 
Македонија�  бр. 28/98), му се обезбедува надоместок 
на штетата. 
Доколку се констатира туберкулозата на линијата 

на колењето во кланицата, ветеринарниот инспектор од 
кланицата ќе го информира ветеринарниот инспектор 
од епизоотиолошкото подрачје од каде потекнува ту-
беркулозното говедо, кој ќе преземе мерки предвидени 
со закон-туберкулинизација на говедата во дворот од 
каде што потекнува туберкулозното заклано говедо. 
Во одгледувалиштата во кои е констатирана тубер-

кулозата ќе се врши симултана туберкулинизација на 
преостанатите грла 3 месеци по отстранувањето на ту-
беркулозните грла. После добивањето на негативен ре-
зултат кај сите присутни говеда, ќе се изврши симулта-
на туберкулинизација после 6 месеци. 
За обновување на матичното стадо можат да се ко-

ристат само говеда кои претходно биле туберкулинизи-
рани и дале негативен резултат на туберкулоза. 

Во случај на продавање или било кој друг начин на 
отуѓување на животните, мора претходно да бидат ис-
питани и да се со негативен резултат на туберкулоза. 
Дијагностичкото испитување на туберкулоза кај го-

ведата ќе се врши согласно планот на ветеринарниот 
инспектор во периодот од 15 февруари до 31 октомври 
2003 година. 
б) Свињи 
 Во сите одгледувалишта со повеќе од 20 расплодни 

грла ќе се изврши задолжителна туберкулинизација кај 
расплодните грла најдоцна до 31 мај 2003 година. 
Доколку се констатира туберкулозата на линијата на 

колењето во кланицата, ветеринарниот инспектор од 
кланицата ќе го информира ветеринарниот инспектор од 
епизоотиолошкото подрачје од каде потекнува туберку-
лозната свиња, кој ќе преземе мерки предвидени со за-
кон-туберкулинизација на свињите и говедата во дворот 
од каде што потекнува туберкулозната заклана свиња.  
Туберкулинизацијата на говедата и свињите е на то-

вар на Програмата за користење на средствата за здрав-
стевна заштита на животните во 2003 година во висина 
од 50%. 

3) Бруцелоза 
а) Овци и кози 
Заради сузбивање и искоренување на бруцелозата 

кај овците и козите ќе се вади крв за серолошки испи-
тувања на сите овци и кози постари од 6 месеци. 
Сите овци и кози кои одат од зимско на летно напа-

сување и обратно, од едно во друго епизоотиолошко 
подрачје, пред селењето ќе бидат испитани на бруцело-
за. Селењето на овците е условено со негативниот ре-
зултат, што се докажува со уверението за здравствена-
та состојба на животните. 
Докторите по ветеринарна медицина се должни при 

секој абортус да достават крв за лабораториско испиту-
вање.  
Животните кои во текот на годината не го напушта-

ат епизоотиолошкото подрачје ќе бидат еднократно ис-
питани на бруцелоза. 
Во случај на продавање или било кој друг начина 

на отуѓување на животните, мора претходно да бидат 
испитани со негативен резултат на бруцелоза. 
Позитивните овци и кози на бруцелоза по добива-

њето на резултатот, ќе бидат заклани од нужда. На 
сопственикот на животните, согласно членот 78 од За-
конот за ветеринарното здравство (�Службен весник на 
Република Македонија� бр. 28/98), му се обезбедува 
надоместок на штетата. 
Ветеринарниот институт согласно член 86 точка 2 и 

член 96 од Законот за ветеринарното здравство 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
28/98), ќе ги достави резултатите од дијагностичките 
испитувања до Управата за ветеринарство, ветеринар-
ниот инспектор и ветеринарното друштво најдоцна за 
72 часа од доставувањето на материјалите. 
За обновување на матичното стадо можат да се ко-

ристат само овци и кози кои претходно биле тестирани 
со негативен резултат. 
Вадењето на крв од овци и кози ќе се врши од 1 фе-

вруари до 30 јуни и од 1 септември до 31 октомври 
2003 година. 
Вадењето на крв и лабораториските претраги во це-

лост се на товар на Програмата за користење на средства-
та за здравствена заштита на животните во 2003 година. 
б) Говеда 
Кај држателите каде во 2002 година имало појава 

на бруцелоза кај говедата, овците или козите, како и 
кај држателите каде во 2003 година била дијагностици-
рана бруцелозата кај овците или козите, во 2003 година 
ќе се вади крв од сите говеда постари од 6 месеци. 
Во останатиот дел од епизоотиолошкото подрачје, 

каде во 2002 година немало појава на бруцелоза, сог-
ласно планот на ветеринарниот инспектор, во 1/3 од 
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населените места ќе се изврши серолошко испитување 
кое ќе биде извршено врз сите приплодни говеда по-
стари од 6 месеци. 
Докторите по ветеринарна медицина се должни при 

секој абортус на крави и јуници да достават крв за ла-
бораториско испитување. 
Крвта од говеда ќе се вади согласно планот на вете-

ринарниот инспектор од 1 февруари до 31 октомври 
2003 година. 
Позитивните грла на бруцелоза по добивањето на ре-

зултатот ќе бидат заклани од нужда. На сопственикот на 
животните, согласно членот 78 од Законот за ветеринар-
ното здравство (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 28/98), му се обезбедува надоместок на штетата. 
Ветеринарниот институт согласно член 86 точка 2 и 

член 96 од Законот за ветеринарното здравство 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
28/98), ќе ги достави резултатите од дијагностичките 
испитувања до Управата за ветеринарство, ветеринар-
ниот инспектор и ветеринарното друштво најдоцна за 
72 часа од доставувањето на материјалите. 
Во случај на продавање или било кој друг начина 

на отуѓување на животните, мора претходно да бидат 
испитани со негативен резултат на бруцелоза. 
За обновување на матичното стадо можат да се ко-

ристат само говеда кои претходно биле тестирани на 
бруцелоза и дале негативен резултат. 
Вадењето на крв и лабораториските претраги во целост 

се на товар на Програмата за користење на средствата за 
здравствена заштита на животните во 2003 година. 
в) Свињи  
Кај држателите каде во 2002 година имало појава 

на бруцелоза кај овците, козите, говедата или свињите 
како и во населените места каде во 2003 година ќе се 
дијагностицира бруцелозата кај овците, козите или го-
ведата во стадата каде што се одгледуваат приплодни 
свињи, еднаш годишно ќе се зема крв од сите приплод-
ни свињи и ќе се испита на бруцелоза. Испитувањето 
се врши од 1 април до 30 јуни 2003 година. 
Крв од нерези кои се користат за производство на 

семе за вештачко осеменување и природен припуст се 
прегледува 2 пати годишно на бруцелоза. Крв се зема и 
од сите приплодни грла (нерези и назимки) пред да би-
дат вклучени во приплод. 
Вадењето на крв и лабораториските претраги во це-

лост се на товар на Програмата за користење на средства-
та за здравстевна заштита на животните во 2003 година. 

4) Син јазик 
Заради испитување на епизоотиолошката состојба 

со болеста син јазик во Македонија, ќе се изврши серо-
лошко испитување на присуство на антитела на боле-
ста син јазик кај говедата, овците и козите. Бројот на 
серолошки проби, како и местата од каде потекнуваат 
животните кои ќе се испитаат на болеста син јазик ќе 
ги утврди Управата за ветеринарство со посебен план. 
Крвта која ќе се испита на син јазик ќе биде земена 

од серолошкото испитување на присуство на бруцелоза 
кај говедата, овците и козите. 
Ветеринарниот институт согласно член 86 точка 2 и 

член 96 од Законот за ветеринарното здравство (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 28/98) ќе ги 
достави резултатите од дијагностичките испитувања до 
Управата за ветеринарство, ветеринарниот инспектор и 
ветеринарното друштво најдоцна за 72 часа од доставу-
вањето на материјалите. 
Лабораториските претраги во целост се на товар на 

Програмата за користење на средствата за здравствена 
заштита на животните во 2003 година. 

5) Заразни болести кај расплодните животни 
а) Генитална кампилобактериоза 
Брис или испирок од препуциумот на биковите кои 

се користат за природен припуст или производство на 
семе за вештачко осеменување  ќе се претражува на 
кампилобактериоза два пати годишно. 

Првото испитување ќе се изврши пред користењето 
за природен припуст, односно земањето семе за ве-
штачко осеменување. 
Кај секоја неправилност во половиот циклус, абор-

тус кај говеда, овци и кози, на лабораториско испиту-
вање ќе се достави вагинална слуз, а по можност и 
абортираниот фетус. 
б) Лептоспироза 
Крв од биковите, овците, јарците, нерастите и па-

стувите кои служат за производство на семе за вештач-
ко осеменување или природен припуст, мора два пати 
годишно серолошки да се испитаат на лептоспироза. 
При секое пометнување кај кравите, јуниците, овци-

те, козите, свињите, назимките и кобилите треба да се 
достави крв за лабораториска претрага на лептоспироза. 
в) Паратуберкулоза 
Крв и фецес од биковите, овновите и јарците кои 

служат за производство на семе за вештачко осемену-
вање или природен припуст мора два пати годишно да 
се испитаат на паратуберкулоза. 
На паратуберкулоза мора да се испита и крв од сите 

молзни крави пред формирањето на ново стадо како и крв 
од новонабавените јуници пред воведувањето во стадото. 
г) Кју треска 
При секое пометнување, кравите, јуниците, овците и 

козите мора лабораториски да се испитаат на кју треска. 
д) Салмонелоза кај коњите, овците и козите 
При секое пометнување кај кобилите, овците и кози-

те, мора да се достави на лабораториско испитување крв, 
а по можност и пометнатиот фетус на салмонелоза. 
ѓ) Трихомонијаза 
Биковите кои служат за производство на семе за ве-

штачко осеменување или за природен припуст, мора да 
бидат испитани на трихомонијаза два пати годишно, при 
што првото испитување треба да биде пред земањето на 
семето за вештачко осеменување или припустот. 
е) Инфективен ринотрахеитис и заразен пустуло-

вагинитис (ИБР/ИПВ) 
Биковите кои служат за производство на семе за ве-

штачко осеменување или за природен припуст, мора да 
бидат два пати годишно клинички и лабораториски ис-
питани на инфективен ринотрахеитис и заразен пусту-
ловагинитис. 
Кравите и јуниците кои покажуваат клинички знаци 

на заразен пустуловагинитис не смеат вештачки да се 
осеменат ниту природно да се припуштат. 
ж) Листериоза 
Биковите кои служат за производство на семе за ве-

штачко осеменување или за природен припуст, мора да 
бидат испитани на листериоза два пати годишно, при 
што првото испитување треба да биде пред земањето 
на семето за вештачко осеменување или припустот. 
з) Туберкулоза 
Биковите кои служат за производство на семе за ве-

штачко осеменување или за природен припуст, мора да 
бидат испитани на туберкулоза со симултана туберку-
линизација еднаш годишно. 
ѕ) Ензоотска леукоза кај говедата 
Биковите кои служат за производство на семе за ве-

штачко осеменување или за природен припуст, мора да 
бидат испитани на ензоотска леукоза кај говедата два 
пати годишно, при што првото испитување треба да 
биде пред земањето на семето за вештачко осеменува-
ње или припустот. 
и) Бруцелоза 
Биковите, овновите, јарците и нерастите кои служат 

за производство на семе за вештачко осеменување или 
за природен припуст, мора да бидат испитани на бру-
целоза два пати годишно, при што првото испитување 
треба да биде пред земањето на семето за вештачко 
осеменување или припустот. 
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ј) Син јазик 
Биковите, овновите и јарците кои служат за произ-

водство на семе за вештачко осеменување или за при-
роден припуст, мора да бидат испитани на син јазик 
два пати годишно, при што првото испитување треба 
да биде пред земањето на семето за вештачко осемену-
вање или припустот. 
к) Бовина вирусна дијареа 
Биковите кои служат за производство на семе за ве-

штачко осеменување или за природен припуст, мора да 
бидат испитани на бовина вирусна дијареа два пати го-
дишно, при што првото испитување треба да биде пред 
земањето на семето за вештачко осеменување или при-
пустот. 
Земањето примероци и лабораториските претраги 

се на товар на производителот на семе за вештачко осе-
менување, односно на сопствениците на животните за 
природен припуст. 

6) Инфективна анемија кај копитарите  
Серолошко испитување на крвта на копитарите ќе 

биде извршено: 
- еднаш годишно, најдоцна до 31 септември, во сите 

ергели, спортски друштва и други одгледувалишта со 5 
или повеќе копитари; 

- при воведувањето на нови грла во одгледували-
штата наведени во алинеја 1, став 1 од ова точка; 

- кај пастувите пред припустот; 
- кај кобилите пред припуштањето; 
- кај сите копитари кои се носат на изложби и 

спортски натпревари; 
- при ставање во промет. 
Лабораторискиот наод за копитарите за инфективна-

та анемија кај копитарите во случаите од алинеите 2, 3, 
4, 5 и 6 од оваа точка не смее да биде постаро од 30 дена. 
Трошоците за дијагностичкото испитување на ин-

фективната анемија кај коњите ќе биде на товар на 
сопствениците на животните. 

7) Салмонелоза кај живината 
Конзумните јајца и јајцата за расплод може да би-

дат ставени во промет, односно инкубирани само до-
колку потекнуваат од јата кои се слободни од салмоне-
лоза, односно доколку имаат потврда за здравствената 
состојба издадена врз основа на лабораторискиот наод 
од овластената лабораторија. 
Заради докажување на инфекција со салмонела кај 

домашната живина, од фармите со над 500 единки, за 
бактериолошко и серолошко испитување ќе се земаат 
крв, брисеви од клоаката и лешеви (од несилки и ед-
нодневни пилиња). Земањето мостри ќе се врши сог-
ласно следната шема: 
Од родителските јата: од секој објект со над 500 

единки ќе се земат клоакални брисеви и крв од 30 
единки како и угинати единки (дневен морталитет) ед-
наш месечно. 
Од инкубаторки станици: една збирна мостра пра-

шина од сите машини, неизведени ембрионирани јајца 
и слабо витални пилиња (најмногу 30) и 20 брисеви од 
опремата и просториите еднаш месечно. 
Од еднодневни пилиња (родителски или комерци-

јални): при приемот на фармата ќе се земе по една мо-
стра подлошки од кутиите за транспорт на секои 1000 
пилиња (до најмногу 10 мостри), угинати пилиња во 
текот на транспортот и првите три денови (најмногу 60 
пилиња од секој ден). 
Од бројлерските пилиња во текот на товот: од секој 

објект со над 500 пилиња ќе се земат клоакални брисе-
ви од 20 единки и дневен морталитет најдоцна една не-
дела пред завршувањето на товот. 
Од пилиња од хибрид за производство на јајца: од 

секој објект со над 500 единки 10 збирни мостри фецес 
и дневен морталитет и тоа во 4 недела од одгледување-
то и 2 недела пред преселувањето, односно пуштањето 
во промет. 

Од јатата несилки за производство на конзумни јај-
ца: од секој објект со вселени над 500 единки клоакал-
ни брисеви и проби крв од 20 единки и дневниот мор-
талитет секои три месеци. 
Компоненти од анимално потекло кои се користат 

во исхраната на живината: мостри од сите пратки. 
Земањето на мострите и нивниот транспорт до ла-

бораторијата ќе се врши според упатството за земање 
мостри. 
Вадењето крв и лабораториските претраги се 50%  

на товар на Програмата за користење на средствата за 
здравствена заштита на животните во 2003 година. 

8) Заразни и паразитски болести кај пчелите 
а) Американска чума на пчелиното легло 
За сузбивање и искоренување на американската чу-

ма на пчелното легло во 2003 година, задолжително ќе 
се изврши преглед на сите пчелни друштва на терито-
ријата на Република Македонија. 
Од позитивните и сомнителните пчелни друштва на 

американската  чума по пчелно легло, ќе се зема мате-
ријал и испраќа на лабораториско испитување. Прегле-
дите со посебно внимание ќе се вршат во случаи на 
продажба на нуклеуси, пакетни роеви и матици кои се 
субвенционираат. 
Прегледот на пчелните друштва ќе се изврши од 15 

септември до 31 октомври 2003 година, а на нуклеуси-
те, пакетните роеви, повторно од 1 април до 31 мај 
следната година пред продажбата на истите. 
б) Ноземоза 
Сопствениците на пчелни заедници се должни во 

текот на јануари и февруари 2003 година да достават 
на лабораториско испитување примероци од зимските 
губитоци. Примероците за лабораториско испитување 
треба да се достават преку ветеринарните друштва за-
должени за епизоотиолошката единица. 
в) Варооза 
Сопствениците на пчелни заедници се должни во 

текот на јануари и февруари 2003 година да достават 
на лабораториско испитување примероци за дијагно-
стичко испитување на варооза, и по потреба да спрове-
дат лекување на пчелните заедници. 
г) Болести на пчелните матици 
Производството на пчелни матици за продажба е 

дозволено само од пчеларниците кои се под постојана 
ветеринарна контрола. Примероците за лабораториско 
испитување треба да се достават преку ветеринарните 
друштва задолжени за епизоотиолошката единица. 
Прегледот на пчелните друштва и лабораториското ис-

питување на мострите ќе бидат на товар на сопственикот. 
9) Трихинелоза 
За контролата, сузбивањето и искоренувањето на 

трихинелозата кај домашните и дивите животни во 2003 
година, задолжително ќе се врши трихинелоскопски 
преглед на месото заклано во приватниот сектор од до-
машните свињи, како и на месото од свињите заклани во 
кланици со потекло од свињарски фарми со методите ве-
штачка дигестија или трихинелоскопија. Иницијалните 
испитувања ќе се вршат во кланиците и ветеринарните 
друштва. Сомнителните и позитивните случаи ќе се ис-
праќаат во Ветеринарниот институт за потврдување. 
Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата 

и националните паркови ќе испратат материјал за ис-
питување на присуство на трихинелоза во Ветеринар-
ниот институт од сите отстрелани диви свињи. 
Трошоците за сите испитувања во целост се на товар 

на сопствениците, односно ловечките друштва, концеси-
онерите на ловиштата и националните паркови. 

10) Заразни болести кај рибите 
Во текот на 2003 година на дијагностичко испиту-

вање ќе подлежат рибите од вештачките рибници и ве-
штачките езера. 
Во одгледувалиштата за пастрмки најмалку 2 пати 

годишно ќе се земе материјал за дијагностичко испиту-
вање на вирусна хеморагична септикемија кај пастрм-
ките. Мострите за лабораториско испитување ќе се зе-
маат, во рана пролет и во касна есен. Во рибниците за 
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производство на пастрмки ќе се изврши: во периодот 
март-април, вирусолошко испитување на подмладокот, 
а во декември, испитување на матичното јато (пастрм-
ски матици) на присуство на вирусна хеморагична сеп-
тикемија кај пастрмките (ВХС). 
Заради докажување на заразната некроза на панкре-

асот кај пастрмките ќе се изврши лабораториско (виру-
солошко испитување) на подмладокот во јуни, а на ма-
тичното јато во декември. 
Задолжително контролно испитување на бактериски 

нефритис кај пастрмките ќе се изврши во пролет и на есен. 
Заради контрола, сузбивање и искоренување на про-

летната виремија на крапот, задолжително ќе се врши 
дијагностичко испитување. Редовно испитување еднаш 
годишно во рана пролет, ќе се врши во рибниците кои 
произведуваат конзумна риба, рибен подмладок како и 
кај одгледувачите на крап во кафезните фарми. Матери-
јалот потребен за порибување на отворените води, реки-
те и акумулациите, мора претходно да биде прегледан и 
да потекнува од фарми кои се слободни од оваа болест. 
Трошоците за дијагностичките испитувања во це-

лос  се на товар на сопственикот. т
 

IV. ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА 
И ДЕРАТИЗАЦИЈА 

Заради сузбивање и искоренување на заразните бо-
лести кај животните, ветеринарното друштво ќе врши 
дезинфекција, дезинсекција и дератизација во објекти-
те и дворовите за одгледување на животни.  

 
V. УРЕДУВАЊЕ НА НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ 
Мерките предвидени со оваа наредба ги извршуваат 

ветеринарните друштва кои согласно член 90 од Зако-
нот за ветеринарното здравство (�Службен весник на 
РМ� бр. 28/98) имаат склучено договор со Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство - 
Управа за ветеринарство за спроведување на превен-
тивните активности. За извршување на мерките, се пла-
ќа надоместок определен со договорот. 
Превентивните активности утврдени со оваа наред-

ба ќе се извршуваат согласно планот на ветеринарното 
друштво кој претходно треба да биде доставен и одо-
брен од надлежниот ветеринарен инспектор. 
Вакцините, лековите и помошните лековити средс-

тва за спроведување на мерките од наредбата мораат да 
бидат регистрирани во Република Македонија. 
Мострите што ќе се испраќаат на лабораториско ис-

питување мора да бидат пропратени со записник од ве-
теринарниот инспектор. 
Активностите утврдени со оваа наредба мора да се 

пријавуваат до надлежниот ветеринарен инспектор на 
месечно ниво, најдоцна до 5-ти наредниот месец. Во 
случај на појава на заразни болести, пријавувањето мо-
ра да се изврши веднаш. 
Говедата и овците кои подлежат на дијагностичко 

испитување треба да бидат обележани со ушни маркици. 
 

VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Оваа наредба влегува во сила од денот на објавува-

ето во �Службен весник на Република Македонија�. њ 
          Бр. 11-1614/1       Министер, 
18 февруари 2003 година                Славко Петров, с.р.  
              Скопје 

___________ 
380. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата  на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86 и 17/91), Држав-
нио  завод за геодетски работи донесува т

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ  ВО ПРИМЕНА  НА  ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  

Се става во примена востановениот катастар на 
недвижности на катастарската општина Судиќ - Оп-
штина Штип. 

Катастарот на недвижностите се применува од де-
нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето востановен според 
Законот за премер и катастар на земјиштето (�Службен 
весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

                                           Директор, 
                                             Бисера Јакимовска, с.р. 

_______________________________________________ 
Огласен дел 
 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, поднесена е 
тужба за развод на брак, од тужителот Перо Китанов-
ски од Скопје, ул. �Стари Новакина� бр. 4, против ту-
жената Стефани Ан Хол од Лас Вегас-Држава Невада. 
Согласно член 78 од Законот за парнична постапка 

за привремен застапник на тужената Стефани Ан Хол од 
Лас Вегас - Држава Невада, се назначува адвокат Иванка 
Јакимовска од Скопје, ДТЦ �Мавровка� локал 64. 
Привремениот застапник ќе ја застапува тужената 

Стефани Ан Хол во постапката за развод се додека туже-
ната или нејзин полномошник не се појави пред судот, и 
ги има сите права и должности на законски застапник. 
Од Основниот суд Скопје I - Скопје,  XХI. П. бр. 

2050/02.                            (4788)  
ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Основниот суд во Гостивар, заведена е тужба 
П. бр. 205/03, за развод на брак, од тужителот Јакупи 
Блерим од с. Чајле, против тужената Јакупи родена Де-
хари Нафије од с. Беловиште, сега со непозната адреса 
во странство. Вредност неопределена. 
Бидејќи тужената Јакупи родена Дехари Нафије е 

во странство со непозната адреса, за времен застапник 
и се поставува Шефајет Хајдари, адвокат од Гостивар, 
кој ќе ја застапува тужената се додека таа самата не се 
појави пред судот или органот на старателство не и 
определи старател. 
Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 205/03.(4991)  

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕЛЧЕВО 
Пред Основниот суд во Делчево, е поведена по-

стапка за расправање оставина на Петкова Илија Јован-
ка, од село Нов Истевник од Делчево, која починала на 
ден 13.03.1991 година. 
Како наследничка на покојната е пријавена и нејзи-

ната ќерка Невестиќ Магда, со непозната адреса на жи-
веење во Германија. 
Се повикува наследничката Невестиќ Магда да се јави 

во судот во рок од една година од денот на објавувањето 
на огласот или да ја достави својата адреса на живеење. 
Во спротивно, на истата ќе и биде поставен привре-

мен застапник кој ќе ја застапува во постапката. 
Од Основниот суд во Делчево, О. бр. 71/1995.(4986) 

___________  
Пред Основниот суд во Делчево, е поведена по-

стапка за расправање оставина на Костадинов Вангел 
Герасим, од село Луковица, од Делчево, кој починал на 
ден 28.08.1990 година. 
Како наследник на покојниот е пријавен неговиот 

син Вангелов Димче, со непозната адреса на живеење 
во Словенија. 
Се повикува наследникот Вангелов Димче да се јави 

во судот во рок од една година од денот на објавувањето 
на огласот или да ја достави својата адреса на живеење. 
Во спротивно, на истиот ќе му биде поставен при-

времен застапник кој ќе го застапува во постапката. 
Од Основниот суд во Делчево, О. бр. 34/1995.(4987) 

___________ 
 
Пред Основниот суд во Делчево, е поведена по-

стапка за расправање оставина на Герасим Спасе Си-
моновски, од село Косевица, од Делчево, кој починал 
на ден 17.11.1998 година во село Косевица. 
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Како наследник на покојниот е пријавен и неговиот 
син Симоновски Љубен, со непозната адреса на живее-
ње во Словенија. 
Се повикува наследникот Симоновски Љубен да се јави 

во судот, во рок од една година од денот на објавувањето 
на огласот или да ја достави својата адреса на живеење. 
Во спротивно, на истиот ќе му биде поставен при-

времен застапник кој ќе го застапува во постапката. 
О д Основниот суд во Делчево, О. бр. 60/1998.(4988) 

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО 
Пред овој суд е поведена постапка за утврдување на 

сопственост, по тужба на тужителката Шабанова Наи-
ле од Куманово, против тужениот Бајрами Селвет од 
Куманово, сега со непозната адреса на живеење. 
Од страна на судот како привремен застапник на 

тужениот се назначува Момчило Доцевски, адвокат од 
Куманово, кој ќе го застапува тужениот се додека тој 
или неговиот полномошник не се појави пред овој суд. 
Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 361/2003. (4989) 

__________ 
 
Пред Основниот суд во Куманово, е заведен парни-

чен предмет, по тужба на тужителот Исман Мустафи 
од Куманово, ул. �Романовска� бр. 9-а, против тужени-
те Бејзат Мустафи и Сељман Мустафи од Куманово, со 
непозната адреса и престојувалиште. Вредност на спо-
рот 10.000 денари. 
На тужените за времен застапник им се одредува 

Мирјана Стојковска, адвокат од Куманово, и тужените 
ќе ги застапува се додека тие не се појават пред овој суд. 
Од Основниот суд во Куманово, II-09 - П. бр. 12/03. 
 
 

             (4990) 
ОСНОВЕН СУД ВО СТРУГА 

Основниот суд во Струга, врз основа на член 78 
став 2 точка 4 од ЗПП, на тужениот Тотоски Раде од 
Струга, во спорот за враќање на заем, му го определи 
за привремен застапник адвокатот Бошко Маркоски од 
Струга, кој ќе го застапува тужениот во постапката се 
додека тој или неговиот полномошник не се јави пред 
судот, односно додека Центарот за социјална работа од 
Струга не го извести судот дека назначил старател. 
Привремениот застапник е поставен со решение на 

овој суд П. бр. 283/2001 од 21.02.2003 година. 
Од Основниот суд во Струга, П. бр. 283/2001.(4992) 

_______________________________________________ 
 

М А Л И  О Г Л А С И 
Се огласуваат за неважни следните документи: 
Пасош бр. 1429773/00 издаден од СВР-Тетово на име 

Недим  Реџепи, с. Копачин Дол, Тетово.                     (5216) 
Пасош бр. 1193916 издаден од СВР-Скопје на име 

Личина Дано, ул. "А. Демниевски" бр. 9/1, Скопје.      (5217) 
Пасош бр. 1078400/98 издаден од СВР-Скопје на име 

Велковски Љупче, ул. "О. Чопела" бр. 177, Скопје.  (5227) 
Пасош бр. 1680066/01 издаден од СВР-Скопје на име 

Апостолов Апостол, ул. "Ј. Х.Џинот"  бр. 2/16, Скопје.    (5260) 
Пасош бр.748220/95 издаден од СВР-Скопје на име 

Селим Ајтн, ул. "Карабуница" бр. 5-а, Скопје.           (5262) 
Пасош бр. 1053234 издаден од СВР-Скопје на име 

Азировиќ Јетула, с. Ќојлија, Скопје.               (5282) 
Пасош бр. 1786907 на име Јованова Катерина, с. Мок-

рино бр. 102, Струмица.                          (5283) 
Пасош бр. 1362666/00 на име Поцев Ромео, ул. 

"Илинденска" бр. 56, Крива Паланка.                (5284) 
Пасош бр. 4623253 на име Рамадани Баудин, с. 

Скудриње, Гостивар.                                          (5285) 
Пасош бр. 1360584 на име Хода Кевни, ул. "Пирин 

Планина" бр. 41, Охрид.                            (5286) 
Пасош бр. 1063729/98 на име Селмани Заир, с. Сопот, 

Куманово.                                         (5287) 
Пасош бр. 1790554 на име Уриме Дука, Дебар.      (5288) 
Пасош бр. 1464312 на име Љутвиу Несет, с. Чегране, 

Гостивар.                                                                 (30507) 
Пасош бр. 1226698 на име Исљами Нуран, с. Вак-

синце, Куманово.                                                  (3454) 
Пасош бр. 1207706 на име Изаировска Надире, Дебар. 

                                                                        (5051) 

Пасош бр. 1065987 на име Реџепи Арбен, Струга. (5051) 
Пасош бр. 1276287 на име Пандора Михајлоска, 

Крушево.                                                                      (5342) 
Пасош бр. 1216253 на име Лашкоски Рубин, ул. "К. 

Јосифоски" бр. 194, Прилеп.                            (5343) 
Пасош бр. 1512815/00 издаден од СВР-Скопје на име 

Антовска Надица, ул. "У. Козаров" бр. 58, Скопје.    (5312) 
Пасош бр. 389881/94 издаден од СВР-Скопје на име 

Алуш Сулејмановски, ул. "Јајце" бр. 156, Скопје.          (5328) 
Пасош бр.1708233/02 издаден од СВР-Скопје на име 

Исамедин Абдулаи, ул. "Демир Трајко" бр. 18, Скопје.    (5329) 
Пасош бр. 553910/95 издаден од СВР-Скопје на име 

Недељчиќ Славе, с. Кучевиште, Скопје.            (5333) 
Пасош бр. 1807191 издаден од СВР-Скопје на име 

Хајрадиновиќ Митхат, ул. "Пере Тошев" бр. 61, Скопје.  (5335) 
Пасош бр. 1723012/02 издаден од СВР-Гостивар на 

име Демири Вулнет, с. Равен, Гостивар.             (5337) 
Пасош бр. 946600/96 издаден од СВР-Скопје на име 

Кајчевска Дита, ул. "Разловачко востание" бр. 1/1-13, 
Скопје.                                                              (5338) 

Пасош бр. 1169267 издаден од СВР-Куманово на име 
Ќенан Исени, с. Отља, Куманово.             (5339) 

Пасош бр. 1805167 издаден од СВР-Скопје на име 
Рашитовиќ Берат, ул. "Алберт Станиќ" бр. 24, Скопје.      (5341) 

Пасош бр. 687087 издаден од СВР-Скопје на име 
Недевски Душко, ул. "4 Јули" бр. 2/3-12, Скопје.       (5344) 

Пасош бр. 1353569 издаден од СВР-Скопје на име Арифи 
Џуксен, ул. "Пљачковица" бр. 16-а, Скопје.             (5351) 

Пасош бр. 1738448 издаден од СВР-Велес на име 
Палески Трајанчо, ул. "Енгелсова" бр. 27, Велес.         (5353) 

Пасош бр. 1582393/01 издаден од СВР-Скопје на име 
Мухамед Рамадани, ул. "153" бр. 111, Скопје.              (5361) 

Чекови од тековна сметка бр. 37170/47 со бр. 1185490, 
1185492 и бр. 1185493 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Ценовска Еленица, Скопје.                       (5222) 

Чек од тековна сметка бр. 13851213 со бр.  000700-
5472494 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на 
име Митев Гоце, Скопје.                            (5281) 

Чекови од тековна сметка бр. 2182143 со бр. 801175, 
801178 и бр. 801179 издадени од Комерциојална банка АД 
Скопје на име Попталеска Илиеска Мирјана, Скопје.       (5290) 

Чекови од тековна сметка бр. 15177/40 со бр. 1164741 
и бр. 1164742 издадени од Македонска банка АД Скопје 
на име Дамковски Слободан, Скопје.             (5291) 

Чекови од тековна сметка бр. 9526933 од бр. 6622486 
до бр. 6622515 издадени од Комерцијална банка АД 
Скопје на име Сектеши Муса, Скопје.           (5358) 

Работна книшка на име Баки Шаќири, с. Сарај, Скопје.
                                                                          (5171) 

Работна книшка на име Ќамил Абази, с. М. Речица, 
Тетово.                                                        (5256) 

Работна книшка на име Нухи Нухија, с. Арачиново, 
Скопје.                                                             (5263) 

Работна книшка на име Елмази Ајша, Скопје.       (5264) 
Работна книшка на име Зухра Кантур, Скопје.      (5265) 
Работна книшка на име Ферат Зејнели, Скопје.        (5331) 
Работна книшка на име Мустафа Тркљач, Скопје.     (5332) 
Работна книшка на име Сиљаноски Никола, ул. "В. 

Николоски" бр. 32, Охрид.                             (5347) 
Работна книшка на име Ниџески Митко, ул. "Д. Вој-

вода" бр. 138, Охрид.                                         (5348) 
Работна книшка на име Стојановски Благојчо, ул. "М. 

Тито" бр. 2, Делчево.                             (5349) 
Работна книшка на име Петровски Мирко, Делчево.(5350) 
Работна книшка на име Паровски Драги, Скопје.(5355) 
Работна книшка на име Максим Ставрев, Скопје.       (5362) 
Работна книшка на име Игор Николовски, с. Ви-

ничани, Велес.                                         (5363) 
Работна книшка на име Глигоров Крсте, с. Миравци, 

Гевгелија.                                             (5399) 
Работна книшка на име Садики Зејнула, с. Слупчане, 

Куманово.                                          (5406) 
Воена книшка на име Стојковиќ Синиша, Скопје.(5170) 

Диплома издадена од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-
Скопје на име Насковска Христина, Скопје.            (5173) 

Даночна картичка бр. 5030000207866 издадена од УЈП 
на име Цвеќарница ТП КАТЕРИНА Мирјана Ѓуро 
Пачовска, Скопје.                                   (5266) 

Даночна картичка бр. 4030998352690 издадена од УЈП 
на име МАКВЕСТ МИЦРО, Скопје.                 (5280) 

Свидетелства за 1 и 2 година издадени од МУЦ  "Гоце 
Делчев"-Скопје на име Томашевски Горан, Скопје.           (5334) 
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Свидетелство бр. 08-1036/81 за завршено ССС из-
дадено од АСУЦ "Боро Петрушевски" на име Топојани 
Рамадан, Скопје.                              (5345) 

Свидетелство на име Богданоски Павле, Велес.     (5359) 
Свидетелство на име Трајков Трајче,Велес.         (5360) 
Свидетелство на име Сулејмани Неџбедин, Тетово.   (5365) 
Свидетелство на име Витанов Васе, Струмица.        (5367) 
Свидетелство од 1 година на име Арсова Дијана, Велес.  
Свидетелство на име Пирганоска Соња, Прилеп.(5402) 
Свидетелство на име Зендељи Агрон, с. Матејче, 

Куманово.                                                           (5404) 
Свидетелство од 8 одделение на име Манева Јулијана, 

Кочани.                                                              (5407) 
Свидетелство од 8 одделение на име Исмани Фатмире, 

с. Ѓермо, Тетово.                                  (5410) 
Диплома издадена од МУЦ "Никола Тесла"-Скопје на 

име Ѓошевски Лазо, Скопје.            (5292) 
Диплома на име Јосифоска Наташа,Тетово.        (5366) 
Диплома на име Љупче Ристовски, Тетово.         (5395) 
Диплома на име Јованоска Катерина, ул. "Ц. Илиоски" 

бр. 55, Прилеп.                              (5401) 
Диплома за средно образование на име Ѓоргиоски 

Благоја, ул. "Б. Талески" бр. 83, Прилеп.           (5403) 
Здравствена книшка на име Јосев Сашко, Штип.(5354) 

Штедна книшка на име Мачкова Лидија, с. Дорфулија, 
Св. Николе.                                             (5411) 

Даночна картичка бр. 4030999358560 издадена од УЈП на 
име ДТГД Стил 99 Душко ДООЕЛ, Скопје.                (5340) 

Даночна картичка бр. 0090352 издадена од Управа за 
јавни приходи на име Стрезоски Тихомир, Струга.   (5408) 

Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност 
бр.23-139/2 издадено од С. О . Чаир - Скопје на име Злате 
Инџевски, Скопје.                                (5336) 
___ __________________________ __________________  

Ј А В Н И   П О В И Ц И  
Врз основа на член 15 став 1 алинеја 2  и  членовите 

35, 36, 37, 38, 39 и 40 од Законот за јавни набавки (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки 
при  АД  �Електростопанство на Македонија� во државна 
сопственост - Подружница  �Електродистрибуција� - 
Скопје, објавува  

 
ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 01/2003 

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ  
НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) 

БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувач на ограничениот повик бр. 01/2003 е 

АД  �Електростопанство на Македонија� во државна сопс-
твеност - Подружница  �Електродистрибуција� Скопје со 
седиште на ул. �Ленинова� бр. 45, Скопје. 

1.2. Предмет на ограничениот повик е прибирање на 
техничка документација за претходно утврдување на по-
добност на понудувачите (претквалификација) како мож-
ни носители на изведба на следните видови работи во еле-
ктроенергетската мрежа на Подружница �Електродистри-
буција� - Скопје за 2003 година: 

1. Изведување на земјени работи. 
2. Изведување на градежно занатски работи. 
3. Изведување на електромонтажни работи. 
1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на 

учество имаат правните и физичките лица кои се реги-
стрирани за вршење на соодветна стопанска дејност.  

1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно За-
конот за јавни набавки. 

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ 
2.1. Комисијата за јавни набавки при АД  �Електросто-

панство на Македонија� во државна сопственост - По-
дружница  �Електродистрибуција�-Скопје   има потреба 
од претходно утврдување на подобност на понудувачите 
(претквалификација), преку документација врз основа на 
која ќе се оцени способноста на понудувачите за завршу-
вање на предметот на набавката (поз. 1.2. точка 1., 2. и 3. 
од 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ). 

2.2. Од понудувачите кои се квалификувале во фаза на 
претквалификација ќе се побара да достават понуди за извршу-
вање на работи предвидени со Инвестиционата програма на 
Подружница �Електродистрибуција�-Скопје за 2003 година. 

2.3. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска деј-
ност, своето учество на јавниот повик можат да го пријават 
врз основа на оценка за тоа дали ги исполнуваат условите 
утврдени со член 38 од Законот за јавни набавки. 

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Заради учество во постапката понудувачите треба да 

достават документација за оценка дали: 
- има потребен техничко-технолошки бонитет, 
- има економско-финансиски бонитет, 
- има потврда од Управата за јавни приходи за платени 

даноци, придонеси и други јавни давачки, 
- има расположива опрема и други физички капаците-

ти потребни за реализација на набавката, 
- има менаџерска способност, 
- има искуство (референтна листа) и стручен кадар 

(квалификација и број на вработени) за извршување на на-
бавката, 

- има потврда од надлежен суд дека не е отворена по-
стапка за стечај или ликвидација, 

- нема правосилна пресуда со која е изречена мерка на 
безбедност забрана на вршење на дејност, 

- има документ за регистрација за вршење на нивната 
дејност,  

- начин на плаќање. 
Документите треба да бидат доставени во оригинал или 

копија заверена кај нотар, не постара од 6 (шест) месеци. 
Документот за техничко-технолошки бонитет треба да 

се однесува за видот на работата (поз. 1.2. точка 1., 2. и 3. 
од 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ0. 

Понудувачите можат да дадат понуда за една или по-
веќе позиции од предметот на набавката. 

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
4.1. Документацијата и другите податоци се доставуваат 

во затворен коверт кој во горниот лев агол треба да носи оз-
нака �не отворај�, број на јавниот повик и позицијата за која 
се дава понудата. Ковертот не треба да содржи никаква озна-
ка со која би можело да се идентификува понудувачот. 

4.2. Рокот за доставување на документацијата е 10 (десет) 
дена сметано од денот на објавувањето на овој повик, кој ќе 
биде објавен во �Службен весник на РМ� и дневен печат. 

4.3. Документацијата треба да се достави на адреса: АД 
�Електростопанство на Македонија� во државна сопственост 
- Подружница  �Електродистрибуција� Скопје, Комисија за 
јавни набавки, ул. �Ленинова� бр. 45 - 1000, Скопје. 

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
5.1. Документацијата која нема да биде доставена до 

утврдениот рок и која нема да биде изработена според ба-
рањата содржани во повикот, како несоодветна и некомп-
летна нема да се разгледува. 

5.2. За дополнително и подетално појаснување на по-
викот информации може да се добијат во Комисијата за 
јавни набавки, канцеларија бр. 67 и бр. 47 или на тел. 119-
654  111-066 лок. 161 или лок. 148.  и 

Комисија за јавни набавки 
___________  

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки 
(�Службен весник на РМ� бр. 21/2002), Комисијата за јав-
ни набавки во АД �Електростопанство на Македонија� - 
Скопје, објавува  

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-58/2003 
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА 
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА САТ D8K И CAT D9K СО 

ЈАВНО ОТВОРАЊЕ  
1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-58/2003 е 

АД �Електростопанство на Македонија�, со седиште на 
ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје. 

1.2. Предмет на набавката се оригинални, нови и неупо-
требувани резервни делови за  CAT D8K и CAT D9K во се 
според тендер документација за Подружница РЕК Битола.  

Тендер документацијата понудувачите ќе можат да ја 
подигнат во просториите на А.Д. �ЕСМ�, ул. �11 Октом-
ври� бр. 9, Скопје   (стара зграда) 9 спрат, соба бр. 1 секој 
работен ден од 8.00 до 9.30 часот и за истата е потребно да 
се уплати износ од 500,00 денари на жиро сметка бр. 
200000002447884 А.Д. �ЕСМ� Скопје (даночен број 
4030989128346, депонент на Стопанска банка Скопје) со 
назнака за кој повик е уплатата. 
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Понудувачот треба да презентира доказ за извршена 
уплата при подигање на тендер документацијата. 

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учес-
тво на сите домашни и странски правни и физички лица. 

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен 
повик согласно Законот за јавни набавки. 

1.5. Набавувачот го задржува правото понудата да ја 
подели на двајца или повеќе понудувачи. 

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА 
2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и се-

диштето на понудувачот. 
2.2. Понудата треба да го содржи називот на производи-

телот на стоката, а ако деловите се од повеќе производите-
ли треба конкретно да се наведе производителот за секоја 
позиција посебно. За секоја позиција во својата понуда по-
нудувачот треба да го впише каталошкиот број од тендер 
спецификацијата, а покрај  него и соодветниот каталошки 
број кој во целост одговара на бараниот доколку таков има. 

2.3. Понудата треба да содржи единечна и вкупна цена 
по позиции и фиксна вкупна цена на целата набавка (со 
сите давачки согласно член 57, став 3 од Законот за јавни-
набавки-ако набавката е од странство), на паритет (нагла-
сено во понудата) ДДП Битола, со посебно искажан ДДВ 
на вкупната вредност на понудата изразена во МКД. 

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во 
странска валута. 

При одлучувањето, договарањето и реализацијата на на-
бавката ќе се применува продажен курс на девизна берза. 

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање. 
2.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака на 

стоката. 
2.6. Понудата не мора да ги опфати сите табели (доз-

волена е делумна понуда-делива понуда но не е дозволена 
делумна понуда во рамките на една табела). 

2.7. Понудувачот треба во понудата да го наведе га-
рантниот рок на резервните делови. 

2.8. Понудата треба да има рок на важност. 
2.9. Понудувачот е должен да ги запази техничките кара-

ктеристики на набавка, при што истите треба да се во соглас-
ност со стандардите на Р. Македонија и со меѓународните 
стандарди кои се прифатени во Р. Македонија. 

2.10. Понудите од странските понудувачи со пропратната 
документација освен техничката треба да бидат преведени на 
македонски јазик, од овластен преведувач. 

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финанси-

ска и економска способност. 
Домашните понудувачи треба да приложат документ 

за бонитет од Централниот регистар, а странските понуду-
вачи треба да достават ревизорски извештај од странска 
реномирана ревизорска институција, регистрирана за вр-
шење на ревизија, со податоци за последните три години. 

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на пону-
дувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во  
член 26 од Законот за јавни набавки. 

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени 
даноци, придонеси и други јавни давачки. 

3.4. Претставниците на понудувачите треба да дадат 
писмено овластување за учество на јавниот повик, соглас-
но член 31 став 2 од Законот за јавни набавки. 

3.5. Сите  документи треба да се оригинални или заве-
рени копии, верни на оригиналот и не постари од шест ме-
сеци, освен ревизорскиот извештај. 

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПО-
НУДУВАЧ (согласно член 27 од ЗЈН) 

4.1. Цена    50 поени, 
4.2. Квалитет   20 поени, 
4.3. Начин на плаќање  20 поени, 
4.4. Рок на испорака  10 поени. 
5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 
5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 

од Законот за јавни набавки. 
5.2. Секој понудувач може да учествува само со една 

понуда. 
5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до де-

нот и часот на јавното отворање. 

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават 
на следната адреса: АД �Електростопанство на Македони-
ја�, за Комисијата за јавни набавки, ул. �11 Октомври� бр. 
9, 1000 Скопје. 

5.5. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 
24.03.2003  во 11 часот, во просториите на АД �Електросто-
панство на Македонија�, ул. �11 Октомври� бр. 9, Скопје, 
стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во при-
суство на овластените претставници на понудувачите. 

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдени-
от рок, оние кои не се изработени според барањата на Отво-
рениот повик, и оние кои немаат целокупна документација 
која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат. 

Комисија за јавни набавки 
_______________________________________________ 
 

Врз основа на член 41 од Статутот на Тутунски комби-
нат А.Д. Скопје, Управниот одбор на седницата одржана 
на ден 27.02.2003 година ја донесе следнава 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА 
ЦИГАРИТЕ ОД  АСОРТИМАНОТ НА ТУТУНСКИ 

КОМБИНАТ А.Д. СКОПЈЕ  
Член 1 

Малопродажната цена на цигарите за пакување од 20 
пушачки единици се утврдува како што следи: 

 
Вид на цигари Малопродажна цена/денари 

VARDAR filters 22,00 
 

Член 2 
Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното до-

несување, а ќе се применува од денот на објавувањето во 
�Сл жбен весник на Република Македонија�. у 

                                       Тутунски комбинат А.Д. Скопје 
                                       Претседател на Управен одбор,  
                                              Коста Кипровски, с.р. 

___________ 
 
Управителот на Друштвото за трговија и услуги То-

бачна Промет Тобачна Љубљана ДООЕЛ увоз-извоз Скоп-
је, на ден 28.02.2003 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА 
ЦИГАРИТЕ ОД ПРОДАЖНИОТ АСОРТИМАН НА ТО-
БАЧНА ПРОМЕТ ТОБАЧНА ЉУБЉАНА  ДООЕЛ СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Малопродажната цена на цигарите за пакување од 20 
пушачки единици се утврдува како што следи: 

 
Вид на цигари Малопродажна цена/денари 

DAVIDOFF Slims Lights 100,00 
 

Член 2 
Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното до-

несување, а ќе се применува од денот на објавувањето во 
�Сл жбен весник на Република Македонија�. у

 
                                                 Тобачна Промет Скопје 
                                               Тобачна Љубљана ДООЕЛ 
                                                            Управител,  
                                                  Матјаж Пантелич, с.р. 

__________________________________________________ 
 

О Б Ј А В А 
 

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите 
во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 
70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/2002 и 46/2002), Министерс-
твото за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А  

Просечната месечна нето плата по работник за месец 
февруари 2003 година неможе да изнесува помалку од ут-
врдената на ниво на оддел и тоа:  
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Оддел Назив на одделот Износ 
01 Земјоделство, лов и соодветни услужни 

активности 
6655 

02 Одгледување на шуми, користење на шу-
ми и соодветни услужни активности 

5979 

05 Улов на риба, дејност на мрестилишта-
та и рибарските фарми, услужни актив-
ности во рибарството 

4947 

10  Вадење на камен јаглен и лигнит, ваде-
ње на трест 

8060 

11 Вадење на сурова нафта и природен гас 
и услужни активности во производство-
то на нафта и гас, освен истражувања 

0 

12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 0 
14 Вадење на други руди и камен 7222 
15 Производство на прехранбени произво-

ди и пијалаци 
8488 

16 Производство на тутунски производи 8471 
17 Производство на текстилни ткаенини 4254 
18 Производство на предмети за облека: 

доработка и боење на крзно 
3594 

19 Штавење и доработка на кожа, произ-
водство на куфери, рачни торби, седла, 
сарачки производи и обувки 

2226 

20 Преработка на дрво, производи од дрво и 
плута, освен мебел, производство на пред-
мети од слама и плетарски материјал 

4701 

21 Производство на целулоза, хартија и 
производи од хартија 

7325 

22 Издавачка дејност, печатење и репро-
дукција на снимени медиуми 

9301 

23 Производство на кокс, деривати на наф-
та и нуклеарно гориво 

11923 

24 Производство на хемикалии и хемиски 
производи 

11813 

25 Производство на производи од гума и 
производи од пластични маси 

5442 

26 Производство на производи од други 
неметални минерали 

9339 

27 Производство на основни метали 8321 
28 Производство на метални производи во 

металопреработувачката фаза, освен ма-
шини и уреди 

5785 

29 Производство на машини и уреди, нес-
помнати на друго место 

7946 

30 Производство на канцелариски и сме-
тачки машини 

7517 

31 Производство на електрични машини и 
апарати, неспомнати на друго место 

7478 

32 Производство на радио, телевизиска и 
комуникациона опрема и апарати 

4702 

33 Производство на прецизни медицински 
и оптички инструменти и часовници 

11382 

34 Производство на моторни возила, при-
колки и полуприколки 

5091 

35 Производство на други сообраќајни 
средства 

7310 

36 Производство на мебел и други разновид-
ни производи, неспомнати на друго место 

4005 

37 Рециклажа 0 
40 Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 
9965 

41 Собирање, пречистување и дистрибуци-
ја на вода 

7717 

45 Градежништво 5266 
50 Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, продажба 
на мало на моторни горива 

7983 

51 Трговија на големо и посредничка трго-
вија, освен трговија со моторни возила 
и мотоцикли 

10309 

52 Трговија на мало, освен трговија со мо-
торни возила и мотоцикли; поправка на 
предмети за лична употреба и за дома-
ќинствата 

5356 

55 Хотели и ресторани 6001 
60  Копнен сообраќај, цевоводен транспорт 5745 
61  Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај 0 
63 Придружни и помошни активности во 

сообраќајот; активности на патничките 
агенции 

11178 

64 Поштенски активности и телекомуника-
ции 

12659 

65 Финансиско посредување, освен осигу-
рување и пензиски фондови 

14368 

66 Осигурување, реосигурување и пензи-
ски фондови, освен задолжителна соци-
јална заштита 

16661 

67 Помошни активности во финансиското 
посредување 

19865 

70 Активности во врска со недвижен имот 11514 
71 Изнајмување на машини и опрема без 

ракувач и изнајмување на предмети за 
лична употреба и за домаќинствата 

4607 

72 Компјутерски и сродни активности 8919 
73 Истражување и развој 9202 
74 Други деловни активности 8035 
75 Јавна управа и одбрана; задолжителна 

социјална заштита 
8022 

80 Образование 7554 
85 Здравство и социјална работа 7366 
90 Отстранување на отпадоци и ѓубре, са-

нитарни и слични активности 
7267 

91 Дејност на организации врз база на зач-
ленување 

10689 

92 Рекреативни, спортски, културни и за-
бавни активности 

7598 

93 Други услужни дејности 8641 
95 Приватни домаќинства со вработени 

лица 
0 

99 Екстериторијални организации и тела 0 
 

          Министер, 
         Јован Манасијевски, с.р. 
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