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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2592. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеjа 9 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1  
од Законот за помилување („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/93 и бр. 99/16), Претседателот 
на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
 

I 
Потполно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. ПЕРИЦА СТОЈКО ЈАНКОВИЌ, од с.Побожје 
2. ЉУБИЦА МЕТОДИ КАРОВСКА, од Кавадарци. 
 

II 
Извршувањето на изречената казна затвор им се за-

мени со условна осуда за време од 3 години на осуде-
ните лица: 

1. ЗОРАНЧО ПАВЛЕ КОЧОСКИ од Прилеп, во 
траење од 6 месеци; 

2. НАСЕР ИБИШ МУСТАФИ од с.Отља, општина 
Липково, во траење од 6 месеци; 

3. ДИМЕ ЗЛАТКО МИТРИКЕСКИ од Прилеп, во 
траење од 1 година. 
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III 

Извршувањето на изречената казна затвор им се за-

мени со условна осуда за време од 2 години на осуде-

ните лица: 

1. ЕЛМЕДИН ЕЛЕЗ АЈДАРИ од с.Дебреше, Гости-

вар, во траење од 3 месеци; 

2. АЗЕМ БЕГЗАТ САИТИ од с.Зајас, Кичево, во 

траење од 3 месеци. 

 

IV 

Извршувањето на неиздржаниот дел од казната зат-

вор му се замени со условна осуда за време од 2 години 

на осуденото лице: 

1. МАРТИН ЗЛАТКО МИТРИКЕСКИ од Прилеп, 

во траeње од 10 месеци. 

 

V 

Делумно се ослободуваат од извршување на изрече-

ната казна затвор осудените лица: 

1. ЗОРАН РАДИВОЈ РИСТОСКИ од Тетово, во 

траење од 6 месеци; 

2. ЃОКО ДРАГИ КАРАЏОВ од Скопје, во траење 

од 6 месеци;. 
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VI 
Делумно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. ЗЛАТКО ЃОРЃИЈА КРСТЕСКИ од Кичево, во 

траење од 6 месеци; 
2. МИРСАД РИДВАН БИЉАЛИ од с.Романовце, 

во траење од 6 месеци; 
3. АЛЕКСАНДАР ЦЕКО СТОЈАНОВСКИ од 

Скопје, во траење од 6 месеци; 
4. ЗЕЈНУЛА ИСМАИЛ СЕЛИМИ од Скопје, во 

траење од 6 месеци; 
5. МЕТИН ИБРАИМ ЌОКУ од Охрид, во траење од 

6 месеци; 
6. САФЕТ НАЗИМ БОГУЌАНИН од с.Г.Оризари, 

Велес, во траење од 6 месеци; 
7. ЉУПЧО КОЧО АЛЧЕВСКИ од Скопје, во трае-

ње од 10 месеци; 
8. МИЛОШ МИОДРАГ НОВАКОВИЌ од Скопје, 

во траење од 6 месеци; 
9. ЏЕМАЛЕДИН МЕСУД ДЕМИРИ од с.Селце, Те-

тово, во траење од 6 месеци; 
10. СТОЈАН ЖИВКО ЛАЗАРОВ од Струмица, во 

траење од 6 месеци; 
11. ДИМИТАР ЗОРАН ЈОВАНОВ од Виница, во 

траење од 6 месеци; 
12. АБДУЛВАИТ КУРТИШ ИСАКИ од с.Џеп-

чиште, Тетово, во траење од 6 месеци; 
13. ИСАК БЕЏЕТ ЏАВИД од Скопје, во траење од 

6 месеци; 
14. АРИФ РАМАДАН АМЕТИ од Тетово, во трае-

ње од 6 месеци; 
15. АЛЕКСАНДАР ЛУКА МИШКОВСКИ од Кума-

ново, во траење од 6 месеци; 
16. ЗОРАН СИЛКО СЕКУЛОВСКИ од Скопје, во 

траење од 6 месеци. 
 

Бр.08-832/1 Претседател 
6 јуни 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
                                       

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2593. 
Врз основа на член 9-а став 6 од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 35/11, 
84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 1.6.2016 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА 

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати без надомест се отстапуваат 
525.207 литри дизел гориво Еуродизел БС на Дирекци-
јата за заштита и спасување. 

Нафтените деривати од став (1) на овој член се от-
стапуваат на Дирекцијата за заштита и спасување за ра-
бота на градежна механизација за расчистување на по-
следици од поплави и други несреќи, и тоа: 

- 444.742 литри дизел гориво Еуродизел БС за под-
рачјето на општина Тетово и општина   Теарце; 

- 50.732  литри дизел гориво  Еуродизел  БС за под-
рачјето  на општина Куманово и 

- 29.733 литри дизел гориво Еуродизел БС за под-
рачјето на општина Кочани. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортните и 

манипулативните трошоци за преземање на нафтените 
деривати паѓаат на товар на Дирекцијата за заштита и 
спасување. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-

лука. 
 

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

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

 

Бр.42-2356/7 Заменик на претседателот 
1 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 
 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

2594. 
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 
31/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИН-

ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се 

утврдуваат градбите со основна класа на намена В3 – 
култура и компатибилни класи на намени на основната 
класа на намена, кои е потребно да се предвидат во 

рамки на КП бр. 9505/1, запишана на Имотен лист бр. 
9208 за КО Центар 1, КП бр. 9505/5, запишана на Имо-
тен лист бр. 101050 за КО Центар 1, КП бр. 9505/6, за-
пишана на Имотен лист бр. 101227 за КО Центар 1, КП 
бр. 9505/7, запишана на Имотен лист бр. 101729 за КО 
Центар 1, КП бр. 9507/2, запишана на Имотен лист бр. 
55816 за КО Центар 1 во општина Центар, преку изра-

ботка на урбанистичко планска документација за град-
би од посебен интерес. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.42-3552/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2595. 
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 
31/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се 

утврдуваат градбите со основна класа на намена В3 – 
култура и компатибилни класи на намени на основната 
класа на намена, кои е потребно да се предвидат во 
рамки на КП бр. 8890/1, запишана на Имотен лист 
бр.9116 за КО Центар 1, во Општина Центар, преку из-
работка на урбанистичко планска документација за 
градби од посебен интерес. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

  
Бр.42-3553/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2596. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.1300/3 
за КО Гостивар-1 на ул.,,Илинденска“ бр.224 и тоа 
зграда 2, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 4, намена на зграда и друг објект А1-3,намена на 
посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 
13 м2, во корист на Република Македонија во Катаста-
рот на недвижности. 

           
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 42-4170/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2597. 
Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 
31/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕ-
РЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се 

утврдуваат градбите со основна класа на намена Б2 - 
големи трговски единици и компатибилни класи на на-
мени на основната класа на намена, кои е потребно да 
се предвидат во рамки на ГП 1.1.1, определена со Дета-
лен урбанистички план за централно градско подрачје 
МАЛ РИНГ, донесен со Одлука на Советот на Општи-
на Центар бр. 07-9816/8 од 21.12.2012 година, преку из-
работка на урбанистичко планска документација за 
градби од посебен интерес. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.42-4570/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

2598. 

Врз основа на член 50 став (2) од Законот за прос-
торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 
31/16), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПОСЕБЕН ИН-
ТЕРЕС ЗАРАДИ ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука како градби од посебен интерес се 

утврдуваат градбите со основна класа на намена Д3 – 
спорт и рекреација и компатибилни класи на намени на 
основната класа на намена, а во согласност со намен-
ската зона определена во Генералниот урбанистички 
план на Град Скопје (2012-2022), донесен со Одлука на 
Совет на Град Скопје, бр.07-5068/1 од 3.12.2012 го-
дина, кои е потребно да се предвидат во рамки на КП 
бр. 566/1, КП бр. 567/1, КП бр.568/2, КП 571, КП 572, 
КП 577/1 и КП бр.597/1 запишани во Имотен лист бр. 
4917 за КО Карпош и КП 568/1 запишана на Имотен 
лист бр. 55936 за КО Карпош, преку изработка на урба-
нистичко планска документација за градби од посебен 
интерес. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.42-4602/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

2599. 

Врз основа на член 11 став (1) алинеа 19 од Законот за возила („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15, 192/15 и 39/16), министерот за економија, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКИТЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА 

И ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОЦЕНА НА ТЕХНИЧКАТА СОСТОЈБА НА  

ВОЗИЛАТА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува висината на трошоците во постапките за идентификација и за идентифи-

кација и оцена на техничката состојба на возилата. 

 

Член 2 

(1) Висината на реални трошоци за водење на постапките од член 1 на овој правилник се определени врз 

основа на калкулативни параметри за вршење на услугите во постапките за идентификација и за идентифика-

ција  и оцена на техничката состојба на возилата. 

(2) Основа за утврдување на калкулативните параметри за формирање на цената на услугите во постапките 

за идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата е потребното време за из-

вршување на работите за поедините активности во постапките за одделни категории возила како и вредноста 

на часот за извршување на работите. 

 

Член 3 

(1) Вредноста на часот за извршување на работите од член 2 став (2) на овој правилник се утврдува годиш-

но врз основа на просечната цена на часот според одредбите од членот 3 став (3) од Одлуката за висината и на-

чинот на наплатувањето на надоместокот за услугите што ги врши Бирото за метрологија и овластеното прав-

но лице за претходната година.  

(2) Износот на трошоците за вршење на услугите во постапките за идентификација и за идентификација и 

оцена на техничката состојба на возилата се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за висината на тро-

шоците во постапките за идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилата  

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 70/09 и 132/12). 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

       Бр.25-2266/4  

  30 мај  2016 година Министер, 

         Скопје Дритон Кучи, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 

ВРСКИ 

2600. 

Врз основа на член 14 став 4 од Законот за внат-

решната пловидба („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 

15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 193/15 и 

31/16), министерот за транспорт и врски донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 

БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА 

ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ОДРЖУВАЊЕ НА СПОРТ-

СКИ И ДРУГИ ПРИРЕДБИ НА ВНАТРЕШНИТЕ 

ВОДИ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, КАКО 

И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ  

НА ОДОБРЕНИЕТО 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на образецот на барањето за издавање на 

одобрение за организирање на одржување на спортски 

и други приредби на внатрешните води и потребната 

документација, како и формата и содржината на обра-

зецот на одобрението.  

 

Член 2 

Барањето за издавање на одобрение за организира-

ње на одржување на спортски и други приредби на 

внатрешните води, се поднесува на образец во А-4 

формат на хартија во бела боја. 

Образецот на барањето од ставот 1 на овој член ги 

содржи следните податоци: назив на органот до кој се 

поднесува, зборовите „Барање за издавање на одобре-

ние за организирање на одржување на спортски и дру-

ги приредби на внатрешните води“, назив или име и 

презиме на организаторот на спортските и другите при-

редби на внатрешните води, седиште или адреса на ор-

ганизаторот на спортските и другите приредби на внат-

решните води, назначување на спортските и другите 

приредби на внатрешните води кои се организираат, со 

назнака за денот, часот и локацијата на одржување на 

истите, број и датум, податоци за контакт (телефон и 

електронска пошта), и потпис на подносителот на бара-

њето. 

Формата и содржината на образецот на барањето од 

ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1, кој е сос-

тавен дел на овој правилник. 

Член 3 

Кон барањето од членот 2 на овој правилник се 

приложува следната документација: 

- список на учесници на спортските и другите при-

редби на внатрешните води, 

- доказ за поседување на важечка исправа за пот-

врдена способност за пловидба на пловниот објект и 

- доказ дека со пловниот објект управува лице со 

стекнато соодветно звање.  

Доказите од ставот 1 алинеите 2 и 3 на овој член, се 

приложуваат само во случај кога според природата и 

карактерот на спортските и другите приредби на внат-

решните води е потребно ангажирање или учество на 

пловни објекти. 

 

Член 4 

Одобрението за организирање на одржување на 

спортски и други приредби на внатрешните води, се 

издава на образец во  А-4 формат на хартија во бела 

боја. 

Образецот на одобрението од ставот 1 на овој член 

ги содржи следните податоци: грб на Република Маке-

донија, зборовите „Република Македонија“, „Минис-

терство за транспорт и врски“, „Капетанија на приста-

ништата – Охрид“, број и датум, зборовите „Одобрение 

за организирање на одржување на спортски и други 

приредби на внатрешните води“, назив или име и пре-

зиме на организаторот на спортските и другите приред-

би на внатрешните води, седиште или адреса на орга-

низаторот на спортските и другите приредби на внат-

решните води, назначување на спортските и другите 

приредби на внатрешните води, место за печат и пот-

пис.  

Формата и содржината на образецот на одобрение-

то од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2, кој е 

составен дел на овој правилник. 

  

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува со от-

почнувањето на примената на член 1 од Законот за из-

менување и дополнување на Законот за внатрешната 

пловидба („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 31/16). 

 

Бр. 01 – 7959/1 Министер 

1 јуни 2016 година за транспорт и врски, 

Скопје Владо Мисајловски, с.р. 
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Врз основа на член 150 став 5 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 193/15 и 31/16), 

министерот за транспорт и врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ  

НА  БРОДОВИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за упис во регистарот на бродови. 

 

Член 2 

Барањето за упис во регистарот на бродови, се поднесува на образец во А-4 формат на хартија во бела боја. 

Барањето од ставот 1 на овој член ги содржи следните податоци: назив на органот до кој се поднесува, збо-

ровите „Барање за упис во регистарот на бродови“, назив на правното лице или име и презиме на физичкото 

лице подносител на барањето, седиште на правното лице или адреса на физичкото лице подносител на бара-

њето, ЕМБС/ЕМБГ, податоци за техничките карактеристики на бродот и неговата идентификација (податоци 

за бродот: национална припадност, име или ознака на бродот, пристаниште на впишување, година на произ-

водство/градба, материјал од кој е изграден трупот на бродот, вид на брод според конструкција, повикувачки 

знак за радио распознавање, подрачје на пловидба и   податоци за мотор/и: број на мотор/и, тип на мотор/и, 

марка на мотор/и, јачина на мотор/и), податоци за сопственикот на бродот, како и сите ограничувања на соп-

ственикот во врска со располагањето на бродот, податоци за бродарот, број и датум, податоци за контакт (те-

лефон и електронска пошта) и потпис на подносителот на барањето. 

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој 

правилник. 

  

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на член 10 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

31/16). 

 

    Бр. 01 – 7960/1 Министер 

 1 јуни 2016 година за транспорт и врски, 

          Скопје Владо Мисајловски, с.р. 

 

2601. 
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2602. 

Врз основа на член 16 став (15) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 199/14, 44/14, 193/15 и 

31/16), министерот за транспорт и врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊАТА 

ЗА ИЗДАВАЊЕ И ОБНОВУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИ-

ТЕ И ОВЛАСТУВАЊАТА ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ 

НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, ФОРМАТА И 

СОДРЖИНАТА НА БАРАЊАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И 

ОБНОВУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ И ОВЛАСТУ-

ВАЊАТА ЗА РЕВИЗИЈА НА УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАНОВИ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на барањата за издавање и обновување на ли-

ценците и овластувањата за изработување на урбанис-

тички планови, формата и содржината на барањата за 

издавање и обновување на лиценците и овластувањата 

за ревизија на урбанистички планови и потребната до-

кументација. 

                   

Член 2 

Барањето за издавање на лиценца за изработување 

на урбанистички планови, се поднесува на образец во 

А-4 формат на хартија во бела боја.  

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на 

овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на 

овој правилник.  

       

Член 3 

Кон барањето од членот 2 на овој правилник се 

приложува следната документација: 

- доказ дека правното лице е регистрирано за врше-

ње на соодветна дејност и 

- доказ дека правното лице има вработено во редо-

вен работен однос најмалку тројца дипломирани инже-

нери-архитекти, од кои двајца имаат овластување за из-

работување на урбанистички планови.  

 

Член 4 

Барањето за обновување на лиценца за изработува-

ње на урбанистички планови, се поднесува на образец 

во А-4 формат на хартија во бела боја.  

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на 

овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на 

овој правилник.  

 

Член 5 

Кон барањето од членот 4 на овој правилник се 

приложува следната документација: 

- доказ дека правното лице е регистрирано за врше-

ње на соодветна дејност и 

- доказ дека правното лице има вработено во редо-

вен работен однос најмалку тројца дипломирани инже-

нери-архитекти, од кои двајца имаат овластување за из-

работување на урбанистички планови.  

 

Член 6 

Барањето за издавање на овластување за изработу-

вање на урбанистички планови, се поднесува на обра-

зец во А-4 формат на хартија во бела боја.  

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на 

овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на 

овој правилник.  

 

Член 7 

Кон барањето од членот 6 на овој правилник се 

приложува следната документација: 

- доказ за завршено високо образование од соодвет-

ната струка (диплома или уверение за завршено високо 

образование, при што доколку барателот се стекнал со 

високо образование според европскиот кредит - тран-

сфер систем (ЕКТС) треба да има стекнато 300 кре-

дити);  

- доказ за работно искуство од најмалку три годи-

ни во областа на урбанистичкото планирање;  

- три референци од областа на урбанистичкото пла-

нирање или 

- доказ дека има пет години работно искуство во 

донесувањето и спроведувањето на урбанистичките 

планови и 

- доказ дека има научно звање од областа на урба-

нистичкото планирање и има две референци од областа 

на урбанистичкото планирање, како и ги познава про-

писите за урбанистичкото планирање. 

 

Член 8 

Барањето за обновување на овластување за израбо-

тување на урбанистички планови, се поднесува на об-

разец во А-4 формат на хартија во бела боја.  

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на 

овој член се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на 

овој правилник.  

 

Член 9 

Кон барањето од членот 8 на овој правилник се 

приложува следната документација: 

- доказ за завршено високо образование од соодвет-

ната струка (диплома или уверение за завршено високо 

образование, при што доколку барателот се стекнал со 

високо образование според европскиот кредит - тран-

сфер систем (ЕКТС) треба да има стекнато 300 кре-

дити);  

- доказ за работно искуство од најмалку три години 

во областа на урбанистичкото планирање;  

- три референци од областа на урбанистичкото пла-

нирање или 
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- доказ дека има пет години работно искуство во 

донесувањето и спроведувањето на урбанистичките 

планови и 

- доказ дека има научно звање од областа на урба-

нистичкото планирање и има две референци од областа 

на урбанистичкото планирање, како и ги познава про-

писите за урбанистичкото планирање. 

 

Член 10 

Барањето за издавање на лиценца за ревизија на ур-

банистички планови, се поднесува на образец во А-4 

формат на хартија во бела боја.  

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на 

овој член се дадени во Прилог 5 кој е составен дел на 

овој правилник.  

       

Член 11 

Кон барањето од членот 10 на овој правилник се 

приложува следната документација: 

- доказ дека правното лице е регистрирано за врше-

ње на соодветна дејност и 

- доказ дека правното лице има вработено во редо-

вен работен однос најмалку пет дипломирани инже-

нери-архитекти, од кои четворица имаат овластување 

за ревизија на урбанистички планови.  

 

Член 12 

Барањето за обновување на лиценца за ревизија на 

урбанистички планови, се поднесува на образец во А-4 

формат на хартија во бела боја.  

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на 

овој член се дадени во Прилог 6 кој е составен дел на 

овој правилник.  

 

Член 13 

Кон барањето од членот 12 на овој правилник се 

приложува следната документација: 

- доказ дека правното лице е регистрирано за врше-

ње на соодветна дејност и 

- доказ дека правното лице има вработено во редо-

вен работен однос најмалку пет дипломирани инже-

нери-архитекти, од кои четворица имаат овластување 

за ревизија на урбанистички планови.  

 

Член 14 

Барањето за издавање на овластување за ревизија 

на урбанистички планови, се поднесува на образец во 

А-4 формат на хартија во бела боја.  

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на 

овој член се дадени во Прилог 7 кој е составен дел на 

овој правилник.  

 

Член 15 

Кон барањето од членот 14 на овој правилник се 

приложува следната документација: 

- доказ за завршено високо образование од соодвет-

ната струка (диплома или уверение за завршено високо 

образование, при што доколку барателот се стекнал со 

високо образование според европскиот кредит - тран-

сфер систем (ЕКТС) треба да има стекнато 300 кре-

дити);  

- доказ за работно искуство од најмалку пет години 

во областа на урбанистичкото планирање;  

- пет референци од областа на урбанистичкото пла-

нирање или  

- доказ дека има пет години работно искуство во 

донесувањето и спроведувањето на урбанистичките 

планови и 

- доказ дека има научно звање од областа на урба-

нистичкото планирање и има две референци од областа 

на урбанистичкото планирање, како и ги познава про-

писите за урбанистичкото планирање. 

 

Член 16 

Барањето за обновување на овластување за ревизија 

на урбанистички планови, се поднесува на образец во 

А-4 формат на хартија во бела боја.  

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на 

овој член се дадени во Прилог 8 кој е составен дел на 

овој правилник.  

 

Член 17 

Кон барањето од членот 16 на овој правилник се 

приложува следната документација: 

- доказ за завршено високо образование од соодвет-

ната струка (диплома или уверение за завршено високо 

образование, при што доколку барателот се стекнал со 

високо образование според европскиот кредит - тран-

сфер систем (ЕКТС) треба да има стекнато 300 кре-

дити);  

- доказ за работно искуство од најмалку пет години 

во областа на урбанистичкото планирање;  

- пет референци од областа на урбанистичкото пла-

нирање или 

- доказ дека има пет години работно искуство во 

донесувањето и спроведувањето на урбанистичките 

планови и 

- доказ дека има научно звање од областа на урба-

нистичкото планирање и има две референци од областа 

на урбанистичкото планирање, како и ги познава про-

писите за урбанистичкото планирање. 

 

Член 18 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 01-8077/1 Министер 

3 јуни 2016 година за транспорт и врски, 

Скопје Владо Мисајловски, с.р. 
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2603. 
Врз основа на член 18 став (14) од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/14, 

193/15 и 31/16), министерот за транспорт и врски до-

несе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И 

ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ И ОВЛАСТУВА-

ЊАТА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРА-

ЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦИТЕ И ОВЛАСТУВАЊАТА, 

ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗДАВА-

ЊЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ И ОВЛАСТУВАЊАТА, КА-

КО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 

ВОДЕЊЕТО НА РЕГИСТРИТЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот за изда-

вање, обновување и одземање на лиценците и овласту-

вањата, формата и содржината на образецот на ли-

ценците и овластувањата, висината на надоместокот за 

издавање на лиценците и овластувањата, како и фор-

мата, содржината и начинот на водењето на регис-

трите. 

 

Член 2 

За издавање на лиценца за изработување на урба-

нистички планови и на лиценца за ревизија на урбанис-

тички планови се поднесува писмено барање до орга-

нот на државна управа надлежен за вршење на работи-

те од областа на уредување на просторот. 

За обновување на лиценца за изработување на урба-

нистички планови и на лиценца за ревизија на урбанис-

тички планови се поднесува писмено барање до орга-

нот на државна управа надлежен за вршење на работи-

те од областа на уредување на просторот. 

 

Член 3 

Одземањето на лиценцата за изработување на урба-

нистички планови и на лиценцата за ревизија на урба-

нистички планови се врши согласно член 18 став (3) од 

Законот за просторно и урбанистичко планирање. 

Одземањето на овластувањето за изработување на 

урбанистички планови и на овластувањето за ревизија 

на урбанистички планови се врши согласно член 18 

став (7) од Законот за просторно и урбанистичко пла-

нирање. 

Член 4 

Лиценцата за изработување на урбанистички плано-

ви се издава на образец во А-4 формат на специјална 

хартија во зелена боја. 

Формата и содржината на лиценцата од ставот 1 на 

овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на 

овој правилник.  

За добивање на лиценца за изработување на урба-

нистички планови се плаќа надоместок во висина од 

10.000,00 денари. 

 

Член 5 

Лиценцата за ревизија на урбанистички планови се 

издава на образец А-4 формат на специјална хартија во 

светло сина боја. 

Формата и содржината на лиценцата од ставот 1 на 

овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на 

овој правилник.  

За добивање на лиценца за ревизија на урбанистич-

ки планови се плаќа надоместок во висина од 10.000,00 

денари. 

 

Член 6 

Овластувањето за изработување на урбанистички 

планови се издава на образец А-4 формат на специјал-

на хартија во портокалова боја. 

Формата и содржината на овластувањето од ставот 

1 на овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел 

на овој правилник.  

За добивање на овластување за изработување на ур-

банистички планови се плаќа надоместок во висина од 

3.000,00 денари. 

 

Член 7 

Овластувањето за ревизија на урбанистички плано-

ви се издава на образец А-4 формат на специјална хар-

тија во црвена боја. 

Формата и содржината на овластувањето од ставот 

1 на овој член се дадени во Прилог 4 кој е составен дел 

на овој правилник.  

За добивање на овластување за ревизија на урба-

нистички планови се плаќа надоместок во висина од 

3.000,00 денари. 

 

Член 8 

Регистарот за издадени и одземени лиценци за из-

работка на урбанистички планови се води во електрон-

ска форма. 
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На насловната страна на електронскиот регистар со 

големи букви е испишан текстот: 

„НАДЛЕЖЕН ОРГАН“, „РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕ-

НИ И ОДЗЕМЕНИ ЛИЦЕНЦИ ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ 

НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ“. Под овој текст се 

содржани рубриките во кои се внесуваат следните по-

датоци: реден број, број на лиценцата, назив и седиште 

на правното лице, датум на издавање на лиценцата, рок 

на важење на лиценцата, број и датум на решението со 

кое е одземена лиценцата и забелешка за извршени 

промени. 

Формата и содржината на регистарот од ставот 1 на 

овој член се дадени во Прилог 5 кој е составен дел на 

овој правилник.  

 

Член 9 

Регистарот за издадени и одземени лиценци за ре-

визија на урбанистички планови се води во електрон-

ска форма. 

На насловната страна на електронскиот регистар со 

големи букви е испишан текстот: 

„НАДЛЕЖЕН ОРГАН“, „РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕ-

НИ И ОДЗЕМЕНИ ЛИЦЕНЦИ ЗА РЕВИЗИЈА НА УР-

БАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ“. Под овој текст се сод-

ржани рубриките во кои се внесуваат следните пода-

тоци: реден број, број на лиценцата, назив и седиште 

на правното лице, датум на издавање на лиценцата, рок 

на важење на лиценцата, број и датум на решението со 

кое е одземена лиценцата и забелешка за извршени 

промени. 

Формата и содржината на регистарот од ставот 1 на 

овој член се дадени во Прилог 6 кој е составен дел на 

овој правилник.  

 

Член 10 

Регистарот за издадени и одземени овластувања за 

изработка на урбанистички планови се води во елек-

тронска форма. 

На насловната страна на електронскиот регистар со 

големи букви е испишан текстот:  

,,НАДЛЕЖЕН ОРГАН“, ,,РЕГИСТАР ЗА ИЗДАДЕ-

НИ И ОДЗЕМЕНИ ОВЛАСТУВАЊА ЗА ИЗРАБОТУ-

ВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ“. Под овој 

текст се содржани рубриките во кои се внесуваат след-

ните податоци: реден број на барањето за издавање на 

овластување, датум на барањето за издавање на овлас-

тување, име и презиме на носителот на овластувањето, 

датум на издавање на овластувањето, датум на одзема-

ње на овластувањето, број на издаденото овластување, 

број на одземеното овластување и рок на важење. 

Формата и содржината на регистарот од ставот 1 на 

овој член се дадени во Прилог 7 кој е составен дел на 

овој правилник.  

 

Член 11 

Регистарот за издадени и одземени овластувања за 

ревизија на урбанистички планови се води во елек-

тронска форма. 

На насловната страна на електронскиот регистар со 

големи букви е испишан текстот: 

,,НАДЛЕЖЕН ОРГАН“, ,,РЕГИСТАР ЗА ИЗДАДЕ-

НИ И ОДЗЕМЕНИ ОВЛАСТУВАЊА ЗА РЕВИЗИЈА 

НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ“. Под овој текст се 

содржани рубриките во кои се внесуваат следните по-

датоци: реден број на барањето за издавање на овласту-

вање, датум на барањето за издавање на овластување, 

име и презиме на носителот на овластувањето, датум 

на издавање на овластувањето, датум на одземање на 

овластувањето, број на издаденото овластување, број 

на одземеното овластување и рок на важење. 

Формата и содржината на регистарот од ставот 1 на 

овој член се дадени во Прилог 8 кој е составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 12 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за содржината, фор-

мата и начинот на водење на Регистарот на издадени и 

одземени лиценци за изработување на урбанистички 

планови и Регистарот на издадени и одземени овласту-

вања за изработување на урбанистички планови 

(“Службен весник на Република Македонија“ 

бр.40/13). 

 

Член 13 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.01-8078/1 Министер  

3 јуни 2016 година за транспорт и врски, 

Скопје Владо Мисајловски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ  

2604. 

Врз основа на член 106 ставови (11) и (12) од Зако-
нот за управување со отпад („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 68/04, 107/07, 102/08, 143/08, 
124/10, 51/11, 123/12, 147/13,163/13, 51/15, 146/15, 
156/15, 192/15 и 39/16), министерот за животна средина 
и просторно планирање, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗВОЗ, УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ОТПАД (
*
) 

 
Предмет 

 
Со овој правилник се пропишува начинот на одоб-

рување на извозот, увозот и транзитот, видовите на от-
пад согласно режимот на контрола на отпадот – жолта 
и зелена листа, формата и содржината на обрасците за 
писмено известување и општи информации и начинот 
на постапување со истите, начинот на утврдување и на-
чинот на активирање и пресметување на банкарската 
гаранција, односно соодветното осигурување, формата 
и содржината и начинот на кој се издава одобрението 
за преработка на отпад во инсталацијата за преработка 
на отпад, начинот на надзорот над извозот, увозот и 
транзитот на отпад, како и формата и содржината на 
образецот на барањето и на дозволата за извоз и увоз 
на отпад.  

 
Член 2 

 
Дефиниции 

 
Одредени изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значење: 
1. Други држави се земјите: Членки на Европска 

унија, страни на Базелската конвенција за контрола на 
прекуграничното пренесување на опасен отпад и него-
вото складирање, членки на ОЕСР (Организација за 
економска соработка и развој) и сите други земји во 
светот;  

2. Мешан отпад е отпад што произлегува од намер-
но или ненамерно мешање од два или повеќе различни 
видови отпад, за кој не постои единствена ознака во 
Прилозите IV и V кои се составен дел од овој правил-
ник. Мешан отпад не претставува отпад испратен со 
единечна пратка отпад, што се состои од два или пове-
ќе видови отпад, каде што секој отпад е одделен;  

3. Управување со отпадот во корист на животната 
средина е преземање на сите практични чекори кои 
овозможувааат со отпадот да се управува на начин со 
кој се заштитува здравјето на луѓето и животната сре-
дина, како и спречување на штетните влијанија кои мо-
же да ги предизвика таквиот отпад;  

4. Увозник е правно лице кое во Република Македо-
нија прифаќа отпад кој потекнува од друга држава зара-
ди негова преработка и за кој поседува дозвола за увоз; 

5.  Извозник: 
а) во случај на пратки на отпад што потекнуваат од 

Република Македонија (извоз), е правно лице кое има 
седиште во Република Македонија, кое има намера да 
испрати отпад или да врши или спроведува испорака 
на отпад (извезува отпад) во друга држава; 

                            

() Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ез) 

бр. 1013/2006 на Eвропскиот Парламент и на Советот од 14 јуни 

2006 година за пратки отпад, CELEX број на прописот на ЕУ: 
32006R1013 

б) во случај на пратки отпад што потекнуваат од 
други држави, а се увезуваат или транзитираат низ Ре-
публика Македонија (увоз или транзит), е секое правно 
лице кое има седиште во друга држава од која се ис-
праќа отпадот, кое има намера да испрати отпад или да 
спроведе испорака на отпад и кое има обврска за извес-
тување во земјата на испраќање (извезување). 

6.  Известувач е извозник или увозник кој во проце-
сот на постапување со пратките на отпад, може да 
биде: 

а) првичен создавач на отпад, односно, кој поседува 
отпад кој потекнува од сопственото производство или 
потекнува од оштетена и употребена сопствена опрема; 

б) поседувач - правно лице кое поседува дозвола за 
складирање, третман и/или преработка на отпад, сог-
ласно Законот за управување со отпадот, и кој врши ак-
тивности пред испраќањето на отпадот; 

в) посредник кој врши извоз, увоз или транзит на 
отпад кој потекнува од правно или физичко лице од 
алинеите а и б од оваа точка и поседува документ со 
кој покажува дека отпадот што има намера да го изве-
зува потекнува од истите правни лица; 

г) поседувачот на отпадот кога правните лица од 
алинеите а, б, и в од оваа точка се непознати или се не-
солвентни или  

д) првичниот создавач и поседувачот на отпадот ут-
врдени во точките а) или б) од став (1) точка 6 на овој 
член, во случај кога извозникот/увозникот утврден во 
точките 4 или 5 од овој член не ги исполни сите об-
врски од членовите 24, 25 и 26 од овој правилник за 
повторно преземање и враќање на отпадот, и истиот 
треба да ги исполни обврските за повторно преземање 
и враќање на отпадот. 

7. Пред-согласност е давање на генерална соглас-
ност на постројка за преработка на отпад од Прилогот 
V од овој правилник за одреден временски рок и дефи-
нирана количина на отпад од страна на Министерство-
то за животна средина и просторно планирање;  

8. Надлежен орган за испраќање е надлежен орган 
на земјата од каде што е планирано пратката да тргне; 

9. Надлежен орган за прифаќање е надлежен орган 
од соодветна област на друга држава во која се планира 
или се реализира испраќањето на отпадот, или од каде 
што отпадот се товари со цел да се преработи или от-
страни во организиран простор (на пр. бесцаринска 
зона, слободна економска зона и сл.), кој не е под над-
лежност на која било земја;  

10. Надлежен орган за транзит е надлежен орган на 
која било земја, различен од надлежниот орган за ис-
праќање или прифаќање, преку кој се планира или се 
реализира испраќањето на отпадот; 

11. Земја на испраќање е секоја земја од каде што се 
планира или се реализира тргнување на пратка со от-
пад; 

12. Земја на прифаќање е секоја земја до која се 
планира или се реализира испраќањето на отпадот за-
ради негова преработка или отстранување, или каде 
што отпадот се товари со цел да се преработи или от-
страни во организиран простор (на пр.: бесцаринска 
зона, слободна економска зона и сл.), кој не е под над-
лежност на која било земја;  

13. Земја на транзит е секоја земја, различна од зем-
јата на испраќање и прифаќање, преку која се планира 
или се реализира испраќањето на отпадот; 

14. Увоз е внесување на отпад во Република Маке-
донија, заради пуштање во слободен промет или опре-
делување на други видови на царинско дозволено по-
стапување или употреба на отпадот, исклучувајќи го 
транзитот низ земјата; 

15. Извоз е изнесување на отпадот од царинско под-
рачје на Репубика Македонија, исклучувајќи го транзи-
тот низ земјата;  
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16. Транзит е испорака на отпад или планирана ис-
порака низ една или повеќе земји, со исклучок на зем-
јата на испраќање или на прифаќање; 

17. Транспорт е доставување на отпад по сувоземен 
пат, железница, или во рамки на воздушниот, морскиот 
или речниот сообраќај; 

18. Пратка отпад е одредена количина на отпад оп-
фатена со овој правилник, подготвена за прекугранич-
на испорака; 

19. Испорака на отпад е транспорт на отпад наме-
нет за преработка или отстранување кој се планира или 
се реализира: 

а) помеѓу две држави;  
б) помеѓу една држава и прекуморски земји и тери-

тории или други области, под заштита на таа земја;  
в) помеѓу една држава и која било друга географска 

област која не е дел од која било земја, согласно меѓу-
народното право. 

20. Нелегална испорака на отпад е кое било испра-
ќање на отпад кое е извршено: 

а) без дозвола или известување на надлежни органи 
за прифаќање, испраќање и/или транзит согласно овој 
правилник;  

б) без согласност на надлежни органи за прифа-
ќање, испраќање и/или транзит согласно овој правил-
ник;  

в) со согласност од надлежни органи за прифаќање, 
испраќање и/или транзит согласно овој правилник до-
биена преку фалсификување, погрешно толкување или 
измама;  

г) на начин кој не е соодветен на информациите да-
дени во Образецот за известување за прекугранична 
испорака на отпад од Прилог I и Образецот за движење 
на прекугранички пратки отпад (товарен лист) од При-
лог  II кои се составен дел од овој правилник;  

д) на начин што резултира со преработка или от-
странување во спротивност со националното законо-
давство и меѓународното право од областа на животна-
та средина и управувањето со отпадот;  

ѓ) спротивно на одредбите од Законот за управува-
ње со отпад кои се однесуваат на увоз и извоз на отпад, 
преработка и отстранување во/од Република Македо-
нија;  

e) во однос на пратките отпад кога е увидено дека 
отпадот е различен по својата количина и вид од отпа-
дот наведен во придружните документи на пратката на 
отпад или  

ж) отпадот е достапен на друг граничен премин од 
оној кој е определен од страна на Владата на Републи-
ка Македонија.  

 
Член 3 

Видови на отпад 
 
(1) Отпадот може да биде одобрен како предмет на 

увоз, извоз и транзит доколку припаѓа на видовите на 
отпад утврдени во Листата на видови отпади.  

(2) Согласно влијанието што го има отпадот врз жи-
вотната средина и здравјето на луѓето, отпадот кој е на-
менет за увоз, извоз и транзит се распоредува според 
следниот режим на контрола, и тоа како: 

1. отпад утврден во Прилогот IV од овој правилник 
и кој се распределува како отпад од т.н. „зелена листа“; 

2. oтпад утврден во Прилогот V од овој правилник 
и кој се распределува како отпад т.н. „жолта листа“ и 

3. oпасен отпад кој е утврден во Базелската кон-
венција за контрола на прекуграничното пренесување 
на опасен отпад и неговото складирање (кој може да 
биде распореден како отпад од т.н. „жолта листа“). 

Член 4 
Одредбите на овој правилник не се применуваат на 

следните пратки отпад: 
1. отпад дефиниран согласно член 2 точки 1), 2), 3), 

4) и 6) од Законот за управување со отпад; 
2. отпад создаден при вообичаени активности на бро-

довите и на крајбрежните платформи, вклучувајќи от-
падна вода и остатоци од неа, доколку овој отпад е пред-
мет на други обврзувачки меѓународни правни акти;  

3. отпад создаден при движење на возила, возови, 
авиони и бродови, сè додека овој отпад не е истоварен 
со цел да се преработи или отстрани и 

4. увоз на отпад создаден од вооружени сили или од 
организации за помош во кризни состојби, од актив-
ности за градење и чување на мирот кога таков отпад 
се испраќа од страна на вооружените сили или од ху-
манитарните организации или во нивно име, директно 
или индиректно во земјата на прифаќање на отпадот, 
при што е неопходно да бидат известени, за пратката и 
местото на прифаќање, надлежниот орган на државата 
низ која се врши транзитот и органот на државната уп-
рава надлежен за вршење на работата од областа на 
животната средина кога увозот на отпадот се врши во 
Република Македонија. 

 
Член 5 

Начин на одобрување на извозот, увозот  
и транзитот на отпад 

 
(1) Секоја прекугранична испорака на отпад од, во 

или низ Република Македонија се одобрува на еден од 
следните начини и тоа преку постапка на: 

1. Претходно писмено известување и дозвола  или 
2. Барање на општи информации. 
 (2) Во случај на извоз, увоз или транзит на отпад 

од,во или низ Република Македонија, надлежен орган 
за испраќање, прифаќање или транзит е Министерство-
то за животната средина и просторно планирање (во 
понатамошниот текст: Министерството). 
 

Член 6 
Претходно писмено известување и дозвола 

 
(1) Предмет на постапката на претходно писмено 

известување се пратките од следните видови на отпад: 
1) доколку пратките на отпад се наменети за негово 

отстранување:  
- сите видови на отпад; 
2) доколку пратките отпад се наменети за негова 

преработка: 
- отпадите наведени во Прилог V од овој правил-

ник, кои вклучуваат, меѓу останатото, отпади наведени 
во Анекс II и VIII од Базелската конвенција за контро-
ла на прекугранично пренесување на опасниот отпад 
(во понатамошниот текст: Базелска конвенција) и него-
во одлагање; 

-  - отпади кои не се наоѓаат под единечна шифра во 
Прилозите IV или V од овој правилник и 

- мешавини од отпад што не се наоѓаат под 
единствен опис во Прилозите IV или VI од овој пра-
вилник и за истиот не може да се најде посебен тари-
фен број, освен доколку описот е наведен во Прилог V 
од овој правилник. 

3) Пратки од мешан комунален отпад (шифра на от-
пад 20 03 01 од Листата на видови на отпад) собран од 
домаќинствата или од други производители, наменети 
за инсталациите за преработка или за отстранување; 

(2) За пратките на отпад од став (1) на овој член, 
покрај постапката за писмено изестување се спроведу-
ва и постапка за добивање на дозвола за увоз или из-
воз, согласно членовите 26, 27, 28, 29 и 30 од овој пра-
вилник.  
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Член 7 
Предмет на постапка на барање на општи  

информации 
 
(1) Предмет на постапката на барање на општи ин-

формации од член 22 од овој правилник се пратките на 
отпад со количини од над 25 килограми кој е наменет 
за преработка и тоа:  

1. за отпад наведен во Прилогот IV од овој правил-
ник; 

2. за мешавини на два или повеќе отпади од Прилог 
IV од овој правилник, доколку составот на овие меша-
вини дозволува нивна преработка на начин погоден за 
зачувување на животната средина. 

(2) Предмет на постапката на барање на општи ин-
формации се и пратките на отпад во количини до 25 
килограми наменети исклучиво за лабораториска ана-
лиза за оценка на физички или хемиски карактеристи-
ки на отпадот, или со цел да се одреди погодноста за 
негова преработка или отстранување. 
 

Член 8 
Одобрување извоз, увоз и транзит на отпад 

 
(1) Известувачот кој има намера да испорача отпад 

од член 6 од овој правилник, треба да поднесе претход-
но писмено извесување до надлежниот орган во земјата 
на испраќање, како и до надлежните органи во земјата 
на прифаќање и надлежните органи на земјите на тран-
зит. 

(2) Во прилог на писменото известување од став (1) 
на овој член, известувачот треба да ги пополни и при-
ложи следните информации и документи: 

1. Образец за известување на прекугранична испо-
рака на отпад даден во Прилог I и Образец за движење 
на прекугранични пратки на отпад - товарен лист даден 
во Прилог II кои се составен дел од овој правилник; 

2. Информации и документи дадени во Прилог III 
Дел 1 кој е составен дел од овој правилник; 

3. Информации и документи утврдени во Прилог III 
Дел 2 од овој правилник во оној обем во кој му се поз-
нати на известувачот во моментот на поднесувањето на 
известувањето;  

4. Дополнителни информации и документи кои из-
вестувачот треба да го достави по барање на некој од 
засегнатите надлежни органи дадени во Прилог III, Дел 
3 од овој правилник;  

5. Склучен договор помеѓу известувачот и прима-
чот на пратката отпад од член 9 од овој правилник; 

6. Документ за обезбедена банкарска гаранција или 
соодветно осигурување од член 10 од овој правилник, и   

7. Дополнителни информации кон Образецот за из-
вестување кои целосно ќе ја опфатат пратката на отпад 
од почетното место на испраќање до местото на прифа-
ќање, вклучувајќи ги и привремените активности за 
преработка и отстранување. 

(3) Известувачот во случај кога не е првичен созда-
вач на отпад или  поседувач утврден во член 2 точка 6 
потточки а) и б) од овој правилник, треба на Образецот 
за известување за прекугранична испорака на отпад од 
Прилог I од овој правилник (во понатамошниот текст: 
образец за известување) и  Образецот за движење на 
прекугранични пратки на отпад - товарен лист од При-
лог II од овој правилник (во понатамошниот текст: то-
варен лист) да обезбеди соодветен потпис од првични-
от создавач, односно создавачот кој го поседува отпа-
дот; 

(4) По добивање на документите од став (2) точки 
1, 2, и 3 од овој член, Министерството може да поднесе 
барање до известувачот за дополнителни информации 
и/или документи дадени во Прилог III, Дел 3 од овој 
правилник; 

(5) Се смета дека известувањето е комплетно кога 
Министерството односно надлежниот орган во земјата 
за прифаќање на отпадот издава потврда до известува-
чот дека образецот за известување и товарниот лист се 
примени и се комплетни и дека сите побарани инфор-
мации и документи се доставени од страна на известу-
вачот (во понатамошниот текст: потврда за прием). 

(6) Министерството потврдата за прием на овој 
член ја издава со пополнување на полето 19 односно 
полето 20 во образецот за исвестувње од Прилог I од 
овој правилник и враќање на така пополнетиот образец 
за известување на известувачот.  

(7) Министерството потврдата за прием на овој 
член ја доставува со копија на образецот за известува-
ње до надлежните органи во земјите за прифаќање, 
транзит и испраќање (во натамошниот текст: засегнати 
надлежни органи) кои се вклучени во движењето на 
пратката на отпад во рок од седум дена од денот на из-
давањето на истата.  

 
Член 9 

Договор меѓу известувачот и примачот на пратката 
со отпад 

 
(1) Министерството нема да одобри пратка на отпад 

доколку не е приложен договор меѓу известувачот и при-
мачот на отпад за преработка или отстранување на дого-
ворениот отпад, кој особено треба да содржи одредби за: 

1. известувачот да го врати назад на свој трошок от-
падот, доколку испораката, преработката или отстрану-
вањето на отпадот не се завршени на начин на кој е 
планирано или пратката на отпад е прогласена за неле-
гална согласно членовите 24 и  25  од овој правилник; 

2. известувачот да обезбеди преработка на отпадот 
и негово безбедно отстранување; 

3.  известувачот да обезбеди привремено складира-
ње на пратката на отпад доколку отпадот не може да 
прими, преработи или острани на начин или во место 
како што е првично планирано и наведено во образецот 
за известување односно во образецот даден во Прилог 
VII кој е составен дел на овој правилник;  

4. примачот да го преработи или отстрани отпадот, 
доколку истиот претставува нелегална пратка во сог-
ласност со член 25 од овој правилник; 

5. примачот да обезбеди потврда дека отпадот е 
преработен или отстранет согласно условите дадени во 
известувањето, од инсталацијата во која се вршела пре-
работката или остранувањето на отпадот и  

6. отпадот кој е наменет за привремена преработка 
и отстранување во инсталацијата за преработка или от-
странување известувачот да обезбеди потврда дека от-
падот е преработен или отстранет согласно условите 
дадени во известувањето и условите утврдени во овој 
правилник и примачот да поднесе известување до по-
четниот надлежен орган во почетната земја на испраќа-
ње доколку привремената преработка или отстранува-
њето се одвивале во повеќе земји.   

(2) Во договорот од став (1) на овој член треба да се 
уредат и обврските за примачот кога пратката отпад 
или нејзината преработка не може да се заврши на на-
чин на кој е планиран или кога пратката на отпад е 
прогласена како нелегална пратка на отпад, или, кога 
известувачот не е во состојба да ја изврши испораката 
на пратката на отпад или да ја заврши нејзината прера-
ботка (на пример, известувачот е несолвентен): 

 
Член 10 

Банкарска гаранција или соодветно осигурување 
 
(1) За сите пратки на отпад за кои е потребно прет-

ходно писмено известување и дозвола се обезбедува 
банкарска гаранција или соодветно осигурување кои се 
активираат во случаи кога се утврдило дека:  
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1. испорачувањето, преработката или отстранува-
њето не може да бидат целосно завршени како што е 
планирано и утврдено во образецот за известување и 

2. испорачувањето, преработката или отстранува-
њето е нелегално. 

(2) Банкарската гаранција или соодветното осигуру-
вање се обезбедуваат од страна на известувачот или од 
друго физичко или правно лице во негово име и истите 
треба да бидат обезбедени во времето на поднесување 
на образецот за известување.  

(3) Банкарската гаранција односно соодветното 
осигурување треба да важат и да ги покријат трошоци-
те поврзани со испораката на отпад и завршувањето на 
преработката или отстранувањето, вклучително и 
привремените и финалните операции на преработка 
или отстранување поврзани со пратката на отпадот, ка-
ко и трошоците за складирање на отпад до 90 дена. 

(4) Во случај кога надлежниот орган за испраќање е 
Министерството, банкарската гаранција или соодвет-
ното осигурување ги одобрува со одобрување на обра-
зецот за известување односно со пополнување на поле-
то 19 и/или полето 20 во образецот за известување од 
Прилог I од овој правилник. 

(5) Во случај кога Министерството е надлежен ор-
ган за прифаќање на пратката отпад, може да побара и 
дополнителна банкарска гаранција или соодветно оси-
гурување, доколку утврди дека првичната банкарска 
гаранција односно првичното соодветно осигурување 
не ги покрива сите трошоци од став (3) на овој член. 

(6) Во случаите од став (4) на овој член, одобрува-
њето на банкарската гаранција или осигурувањето од 
Министерството не го исклучува правото на надлеже-
ниот орган за прифаќање од друга држава да побара 
дополнителна банкарска гаранција или соодветно оси-
гурување.  

(7) Банкарската гаранција или соодветното осигуру-
вање се ослободува од страна на Министерството кога 
тоа ќе ја прими потврдата од инсталацијата дека прив-
ремените или финалните операции на преработка или 
отстранување на отпадот се извршени односно го до-
бие назад товарниот лист во кој уредно се пополнети 
полињата 18 и 19 од Прилог II од овој правилник. 

(8) Во случај на завршени привремени операции на 
преработка или отстранување на отпад, секоја ната-
мошна пратка кон инсталацијата за финална преработ-
ка или отстранување на отпад треба да биде опфатена 
со нова банкарска гаранција или соодветно осигуру-
вање, освен доколку надлежниот орган за прифаќање 
се изјасни дека нова банкарска гаранција или соодвет-
но осигурување не се потребни.  

(9) Наплатата на банкарската гаранција или соод-
ветното осигурување се врши во случај кога е утврдена 
нелегална пратка на отпад согласно членовите 24 и 25 
од овој правилник, а во согласност со прописите за из-
вршување. 

(10) Во случај на општо известување кое опфаќа 
повеќе пратки на отпад согласно член 17 од овој пра-
вилник, може да се обезбеди банкарска гаранција или 
соодветно осигурување само за одделна пратка на от-
пад. 

(11) Во случаите од став (10) на овој член, кога се 
врши увоз на отпад во Република Македонија, банкар-
ската гаранција или соодветното осигурување се доста-
вуваат до Министерството кога се поднесува барањето 
за дозвола за увоз на отпад, односно кога започнува ис-
пораката на одделната пратка за која банкарската га-
ранција или соодветното осигурување се однесува.  

Член 11 
Доставување на известувањето од страна на над-

лежниот орган за испраќање на пратката со отпад 
 
(1) Во случај на извоз или увоз на отпад од/во Ре-

публика Македонија известувачот треба, пред да го из-
врши извозот односно увозот, да достави образец за из-
вестување согласно член 8 од овој правилник до Ми-
нистерството.  

(2) Министерствотo задржува примерок од образе-
цот за известување и со него дставените документи и 
доколку нема забелешки по истото, треба во рок од се-
дум работни дена сметано од наредниот ден од денот 
на приемот на образецот за известување по пополнува-
ње на образецот согласно член 8 став (5) од овој пра-
вилник, да достави еден оригинал до надлежниот орган 
за прифаќање и копии до секој надлежен орган за тран-
зит, како и да го извести известувачот за извршеното 
доставување на образецот за известување.  

(3) Доколку образецост за известување не е правилно 
пополнет или недостасуваат одделни информации и/или 
документи, Министерството во рок од пет работни дена 
од приемот на образецот за известување ќе ги побара ин-
формациите и/или документите од известувачот. 

(4) По приемот на бараните информации и/или до-
кументи од став (3) на овој член, Министерството во 
рок од три работни дена постапува согласно став (2) од 
овој член. 

(5) Во случај на извоз на отпад од Република Маке-
донија, откако образецот за известување уредно ќе би-
де пополнет, Министерството може да одлучи да не 
продолжи со доставувањето на образецот за известува-
ње согласно став (2) на овој член, доколку добие при-
говор за пратката на отпад во согласност со членовите 
15 и 16 од овој правилник, при што е должно во рок од 
три дена да го информира известувачот за својата од-
лука и за причините. 

(6) Доколку Министерството, во рок од 30 дена од 
приемот на образецот за известување, не го достави ис-
тиот на начин утврден во став (2) на овој член, треба да 
достави образложение до известувачот доколку извес-
тувачот го побара тоа. 

(7) Министерството не треба да достави образложе-
ние до известувачот согласно став (6) на овој член, до-
колку известувачот не ги достави бараните информа-
ции или документација, согласно став (3) на овој член. 

 
Член 12 

Издавање на потврда за прием на известувањето 
 
(1) Во случај кога Министерството ќе добие извес-

тување од страна на надлежниот орган за испраќање на 
пратка на отпад од друга држава , со кое надлежниот 
орган бара дополнителни информации и документација 
согласно член 8 став (2) точка 4 од овој правилник, 
Министерството треба во рок од пет работни дена од 
денот на приемот на известувањето да ги побара ин-
формациите и/или документи од известувачот и за тоа 
да ги информира сите засегнати надлежни органи кои 
се вклучени во преносот на пратката на отпад.  

(2) Известувачот треба во рок од пет работни дена 
од приемот на барањето од Министерството самиот 
или преку надлежниот орган за испраќање да ги обез-
беди потребните информации и/или документи побара-
ни согласно став (1) на овој член.  

(3) Кога Министерството ќе ги добие потребните 
информации и/или документи согласно став (2) на овој 
член, треба да изврши Потврда за прием со пополнува-
ње на поле бр. 19 односно поле 20 во образецот за из-
вестување и да достави копија до известувачот и до си-
те засегнати надлежни органи согласно член 11 став (2) 
од овој правилник.  



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 37 

 
 

(4) Потврдата за прием на образецот за известување 
од став (3) на овој член, Министерството ја испраќа во 
рок од пет работни дена по приемот на уредно попол-
нет образец за известување.  

(5) Доколку во рок од 30 дена од приемот на обра-
зецот за известување Министерството не го потврди 
приемот на известувањето на начин утврден во став (4) 
на овој член, треба да достави образложение до извес-
тувачот, доколку истиот го побара тоа. 

 
Член 13 

Издавање на согласност од страна на надлежните 
органи 

 
(1) Во случај кога Министерството ќе добие Пот-

врда за прием на известувањето од страна на надлеж-
ниот орган на трета држава за прифаќање на пратки на 
отпад за извоз или транзит од/низ Република Македо-
нија, во рок од 30 дена треба да испрати согласност 
или приговор во писмена форма во однос на пратката 
на отпад и тоа како:  

1. безусловна согласност; 
2. условена согласност согласно член 15 од овој 

правилник или 
3. приговор во согласност со членовите 15 и 16 од 

овој правилник. 
(2) Министерството, во случај на транзит на пратки 

на отпад може да смета дека е дадена премолчена сог-
ласност од надлежниот орган за транзит доколку не до-
бие условена согласност или приговор во рок од 30 де-
на од денот кога ја има доставено потврдата за прием 
на образецот за известување согласно член 8 став (7) 
од овој правилник.  

(3) Министерството согласностите, односно приго-
ворот од став (1) на овој член, ги доставува и до извес-
тувачот и до надлежниот орган за прифаќање или тран-
зит, во рок од седум дена од денот на нивото издавање 
со потребните копии од известувањето.  

(4) Министерството ја потврдува својата согласност 
или приговор со ставање на соодветен печат, потпис, 
датум и пополнување на поле бр. 20 односно поле 21 
во образецот за известување од Прилог I од овој пра-
вилник. 

(5) Согласност за планираната пратка на отпад има 
важност една календарска година по нејзиното изда-
вање. 

(6) Премолчената согласност за планираната пратка 
истекува една календарска година по истекот на рокот 
од ставот (3) на овој член. 

(7) По исклучок од став (5) од овој член, заради 
заштита на здравјето на луѓето и животната средина 
поради барање на еден или повеќе засегнати надлежни 
органи, Министерството може да побара рокот од ста-
вовите (5) и (6) на овој член да биде пократок. 

(8) Планираната пратка на отпад може да се испра-
ти единствено по исполнување на барањата од член 20 
став (2) точки 1, 2 и 3 од овој правилник и согласно 
ставовите (1), (2), (3), (4), (5) и (6) на овој член. 

(9) Постапките на преработка или отстранување на 
примената пратка отпад треба да се завршат не подоц-
на од една календарска година од приемот на отпад во 
инсталацијата, освен во случај кога од страна на сите 
засегнатите надлежни органи е наведен пократок рок. 

(10) Министерството може да ја повлече согласнос-
та доколку утврди дека: 

1. составот на отпадот не е идентичен со наведени-
от во образецот за известување;  

2. не се испочитувани условите за испорака на 
пратката отпад;  

3. отпадот не е преработен или отстранет во соглас-
ност со дозволата на инсталацијата во која се вршат 
споменатите активности и 

4. отпадот е, или бил испратен, преработен или от-
странет на начин кој не е во согласност со доставените 
информации наведени или додадени во образецот за 
известување од Прилог I од овој правилник или товар-
ниот лист. 

(11) За секое повлекување на согласноста, Минис-
терството треба писмено да го извести известувачот, 
како и да достави  копии од истото до примачот и до 
сите засегнати надлежни органи на другите држави низ 
кои се вршел транзит или прием на отпадот.  

 
Член 14 

Испорака на отпад поврзани со дадената  
согласност 

 
(1) Министерството при издавањето на согласноста 

согласно член 13 став (1) на овој правилник ќе побара 
од известувачот, транспортот на пратката на отпад да 
се врши согласно прописите за транспорт на отпад во 
Република Македонија, како и согласно обврските од 
ратификуваните меѓународни договори за транспорт на 
отпад.  

(2) Министерството може да побара нова банкарска 
гаранција или соодветно осигурување кога банкарската 
гаранција или соодветното осигурување не се примен-
ливи најдоцна пред почетокот на транспорт на пратка-
та на отпад, согласно член 10 од овој правилник. 

(3) Министерството своите барања од ставовите (1) 
и (2) од овој член ги нотира во образецот за известува-
ње , или се додаваат кон истиот. 

(4) Министерството може да побара од известува-
чот инсталацијата која го прима отпадот во Република 
Македонија да води редовна евиденција за влезот, из-
лезот и/или количината на отпадот и за соодветните 
операции на преработка или отстранување коишто ги 
спроведува известувачот.  

(5) Министерството може да побара од известува-
чот евиденцијата од став (4) на овој член да му биде 
доставена на негово барање во рок од 30 дена од денот 
на добивањето на барањето, како и истата да биде пот-
пишана од одговорното лице во инсталацијата.  

 
Член 15 

Приговори на пратките отпад наменети 
за отстранување 

 
(1) Кога образецот за известување е поднесен за 

планирана пратка на отпад која е наменета за отстрану-
вање, Министерството може да поднесе приговор на 
образец кој е даден во Прилог IX кој е составен дел на 
овој правилник доколку смета дека:  

1. планираната испорака на отпадот или отстрану-
вањето нема да се одвива во согласност со принципот 
на блискост и согласно хиерархијата на отпад, како и 
доколку не е во согласност со Законот за управување 
со отпад и прописите од областа на заштитата на жи-
вотната средина, јавниот ред и безбедност и заштита на 
здравјето на луѓето или 

2. известувачот или примачот претходно биле прог-
ласени за виновни за нелегална пратка отпад или други 
нелегални дејствија поврзани со заштитата на животна-
та средина. Во овој случај, Министерството може да 
одбие увоз или извоз на пратка на отпад која вклучува 
вакви лица или  

3. известувачот или инсталацијата, при претходни 
пратки на отпад не ги исполнувале барањата за привре-
мено складирање и привремен третман и финалните 
операции на преработка или отстранување како што е 
наведено во членовите 19 и 20 од овој правилник или 

4.  треба да го искористи своето право што произле-
гува од член 4 став 1 од Базелската конвенција за заб-
рана на увоз на опасен отпад и отпад од листата дадена 
во Прилог III на истата или  
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5. планираната пратка или отстранувањето на отпад 
не се во согласност со меѓународните обврски на Ре-
публика Македонија преземени со склучен билатера-
лен или мултилатерален договор од областа на зашти-
тата на животната средина и управувањето со отпадот 
или  

6. планираната пратка или отстранувањето на отпад 
не се во согласност со Законот за управување со отпад, 
земајќи ги предвид географските околности или потре-
бата од постоење на специфични инсталации кои треба 
да исполнат посебни технолошки услови за преработка 
или за отстранување на определени видови отпад и тоа: 

(а) со цел да се имплементира принципот на само-
доволност согласно законодавството на Република Ма-
кедонија;  

(б) во случај кога инсталациите треба да отстрану-
ваат отпад од поблизок извор и надлежниот орган за 
прифаќање му дал приоритет на ваквиот отпад; 

(в) со цел да се осигура дека пратките на отпад се 
во согласност со плановите за управување со отпад;  

7. дека со отпадот ќе се постапува во инсталации 
кои имаат интегрирана еколошка дозвола, но за кои не 
се применуваат најдобро достапните техники или 

8. дека отпадот е мешан комунален отпад собран од 
домаќинства (отпад 20 03 01 од Листата на видови на 
отпад) или 

9. дека со отпадот нема да се постапува во соглас-
ност со стандардите за заштита на животната средина 
при отстранувањето на отпадот. 

(2) Министерството може да определи рок кој не 
може да биде пократок од 30 дена, ниту подолг од 90 
дена, во кој рок известувачот може да ги отстрани 
пречките кои се наведени во приговорот.  

(3) Министерството во рок од 30 дена од денот кога 
ќе добие известување од известувачот дека се остране-
ти пречките заради кои е даден приговорот од став (1) 
на овој член може да даде согласност и за тоа да го из-
вести известувачот и сите засегнати надлежни органи 
на другите држави.  

(4) Доколку пречките не се отстранети во рокот од 
став (2) на овој член, образецот за известување ќе се 
смета дека не е ни поднесен. Доколку известувачот се-
пак има намера да ја изврши испораката на отад, треба 
да поднесе нов образец за известување. 

 
Член 16 

Приговори на пратките отпад наменети 
за преработка 

 
(1) Кога образецот за известување е поднесен за 

планирана пратка на отпад која е наменета за прера-
ботка, Министерството може да поднесе  приговор на 
образец кој е даден во Прилог IX од овој правилник до-
колку смета дека:  

1. планираната испорака на отпадот или преработу-
вањето нема да се одвива во согласност со принципот 
на блискост и согласно хиерархијата на отпад, и докол-
ку не е во согласност со Законот за управување со от-
пад и прописите за заштита на животната средина, јав-
ниот ред и безбедност и заштита на здравјето на луѓето 
и/или  

2. планираната преработка во случај на извоз на от-
пад нема да биде во согласност со законодавство на 
земјата-примач од областа на заштитата на животната 
средина и природата, како и кога преработката на отпа-
дот ќе се врши во инсталација која има пониски стан-
дарди за третман за соодветен отпад од оние во Репуб-
лика Македонија, внимавајќи притоа да не дојде до на-
рушување на конкурентноста на пазарот и/или 

3. известувачот или примачот претходно биле прог-
ласени за виновни за нелегална пратка отпад или други 
нелегални дејствија поврзани со заштитата на животна-
та средина. Во овој случај, Министерството може да 
одбие увоз или извоз на пратка на отпад која вклучува 
вакви лица и/или 

4. известувачот или инсталацијата, при претходни 
пратки на отпад не ги исполниле барањата за привре-
мено складирање и привремен третман и финалните 
операции на преработка или отстранување на отпад, 
како што е наведено во членовите 19 и 20 од овој пра-
вилник и/или 

5. планираната пратка или преработка на отпад не 
се во согласност со меѓународните обврски на Репуб-
лика Македонија од областа на заштитата на животната 
средина и природата, преземени со склучен ратифику-
ван билатерален или мултилатерален договор и/или 

6. односот на обновливиот и необновливиот отпад, 
проценетата вредност на материјалите кои се конечно 
обновени или трошоците за обновување и трошоците 
за отстранување на необновливите делови не ја оправ-
дуваат преработката, имајќи ги предвид висината на 
трошоците и/или заштитата на животната средина 
и/или  

7. испратениот отпад е наменет за отстранување, а 
не за преработка и/или 

8. отпадот се преработува во инсталација која има 
добиено интегрирана еколошка дозвола, но која не ги 
применува најдобрите достапни техники и/или 

9. отпадот нема да се третира во согласност со про-
писите за управување со отпадот и стратешките план-
ски документи на земјата на прифаќање кои се однесу-
ваат на рециклирање и повторна упореба на отпадот. 

(2) Министерството може да определи рок кој не 
може да биде пократок од 30 дена ниту подолг од 90 
дена во кој рок изестувачот може да ги острани преч-
ките кои се наведени во приговорот.  

(3) Министерството во рок од 30 дена од денот кога 
ќе добие известување од известувачот дека се отстра-
нети пречките заради кои е даден приговорот од став 
(1) на овој член може да даде согласност и за тоа да го 
извести известувачот и засегнатите надлежни органи 
на другите држави.  

(4) Доколку пречките не се отстранети во рокот од 
став (2) на овој член, образецот за известување ќе се 
смета дека не е ни поднесен. Доколку известувачот се-
пак има намера да ја изврши испораката, за тоа треба 
да поднесе нов образец за известување. 

 
Член 17 

Општо претходно писмено известување 
 
(1) Известувачот може да поднесе образец за известу-

вање како општо известување со кое ќе опфати неколку 
пратки на отпад, доколку секоја од пратките на отпад: 

1. содржи отпад со слични хемиски и физички ка-
рактеристики;  

2. се испраќа до ист примач и иста инсталација за 
прерабока или отстранување и 

3. се испраќа по иста рута наведена во известува-
њето. 

(2) Доколку поради непредвидливи настани, истата 
рута на движење на пратката на отпад не може да се ко-
ристи, известувачот треба да ги информира сите засегна-
ти надлежни органи во најкраток можен рок и доколку е 
возможно, уште пред пратката да биде испратена. 

(3) Кога измените во рутата се познати пред поче-
ток на испраќањето и вклучува други надлежни ор-
гани, освен оние кои се наведени во општото известу-
вање, треба да се поднесе нов образец за известување 
до сите засегнати надлежни органи. 
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(4) Министерството може во случај на општо извес-
тување да стави обврска за последователно доставува-
ње на дополнителни информации за секоја пратка од 
страна на известувачот, согласно член 8 став (4) од овој 
правилник.  

 
Член 18 

Пред-согласност на инсталации за преработка 
 
(1) Министерството може да одобри пратка на от-

пад доколку известувачот приложи пред-согласност на 
образец кој е даден во Прилог VIII кој е составен дел 
од овој правилник издаден од надлежен орган на друга 
држава односно образец кој е даден во Прилог X изда-
ден од Министерството кој е составен дел на овој пра-
вилник.  

(2) Пред-согласноста од став (1) на овој член известу-
вачот ја доставува заедно со образецот за известување.  

(3) Министерството може да даде приговор на 
пред-согласноста во рок од седум дена од денот на 
приемот на образец кој е даден во Прилог IX табела 3 
од овој правилник.  

 
Член 19 

Дополнителни одредби кои се однесуваат на прив-
ремена преработка и операции на отстранување 

 
(1) Кога пратките отпад се наменети за привремена 

преработка или операции на отстранување, сите инста-
лации кои ќе ги извршат овие операции како и оние на-
менети за финална преработка и отстранување треба да 
бидат назначени во образецот за известување. 

(2) Министерството може да даде согласност за 
ваква пратка само ако нема основи за поднесување на 
приговори во согласност со членовите 15 и 16 од овој 
правилник. 

(3) Во рок од три дена од приемот на отпадот во 
инсталацијата за привремена преработка или операции 
на отстранување, известувачот треба да обезбеди 
писмена потврда дека отпадот е примен. 

(4) Потврдата од став (3) на овој член треба да се 
издаде со пополнување на полето број 18 од товарниот 
лист или потврдата да биде додадена на товарниот 
лист. Инсталацијата треба да испрати најмалку една за-
верена копија од образецот односно од потврдата, до 
известувачот и до сите засегнати надлежни органи.  

(5) Во рок од 30 дена, но не подолго од една кален-
дарска година, или доколку е определен пократок рок 
од надлежниот орган за прифаќање по приемот на от-
падот, инсталацијата треба да издаде потврда за спро-
ведената привремена преработка и спроведените опе-
рации на отстранување на отпадот.  

(6) Потврдата од став (5) на овој член треба да се 
издаде со пополнување на полето број 19 од товарниот 
лист или може да биде додадена на товарниот лист. 
Инсталацијата треба да испрати потпишани копии од 
товарниот лист кој ја содржи потврдата до известува-
чот и до сите надлежни органи.  

(7) Инсталацијата која ја врши привремената прера-
ботка или операциите на отстранување и го доставува 
отпадот на друга инсталација за исти последователни 
операции или финални операции во земјата на прифа-
ќање, треба да добие потврда од таа инсталација дека 
последователните операции се спроведени во рок не 
подолг од една календарска година од испораката на 
отпадот, или пократок рок определен од засегнатите 
надлежни органи. 

(8) Инсталацијата од став (7) на овој член треба во 
рок од три дена од денот на добивање на потврдата да 
ја испрати истата до известувачот и до сите засегнати 
надлежни органи, идентификувајќи ги пратките на от-
пад за кои оваа потврда се однесува.  

Член 20 
Барања кои следат по согласноста за испраќање 

 
(1) По давањето на согласност за пратката на отпад 

од страна на Министерството, или во случај на општо 
известување, сите правни или физички лица кои вршат 
транспорт на пратката на отпад треба да го пополнат и 
потпишат товарниот лист во назначените полиња, и да 
задржат примерок од секоја пратка на отпад за себе. 

(2) Пред да започне транспортот на отпадот извес-
тувачот треба да обезбеди исполнување на следниве 
барања: 

1. пополнување на товарниот лист од страна на из-
вестувачот: откако известувачот ќе ја добие согласнос-
та од надлежните органи за испраќање, прифаќање или 
транзит на пратки на отпад или во однос на надлежни-
те органи за транзит може да се претпостави премолче-
ната согласност, известувачот го внесува вистинскиот 
датум на тргнување на пратката и целосно го пополну-
ва товарниот лист; 

2. претходно доставување на информација за вис-
тинскиот почеток на пратката при што известувачот 
испраќа потпишани примероци од пополнетиот това-
рен лист согласно точка 1 од овој став, до сите засегна-
ти надлежни органи и до примачот најмалку три работ-
ни дена пред почетокот на испраќањето; 

3. да поседува документи кои го придружуваат се-
кој транспорт: товарниот лист и копии од образецот за 
известување кои ги содржат писмената согласност и 
условите дадени од засегантите надлежни органи. Из-
вестувачот задржува копија од товарниот лист. Това-
рен лист се задржува и во инсталацијата која го прима 
отпадот; 

4. писмена потврда за прием на отпадот од страна 
на инсталацијата и/или примачот: во рок од три дена од 
приемот на отпадот, инсталацијата/примачот обезбеду-
ва писмена потврда дека отпадот е примен и 

5. потврда за финална преработка или отстранување 
од страна на инсталацијата: во најкус можен рок, но не 
подоцна од 30 дена по завршување на активноста за 
финална преработка или отстранување и не подоцна од 
една календарска година, или во покус рок доколку е 
определен од надлежен орган, по приемот на отпадот, 
инсталацијата треба да потврди дека финалната опера-
ција е завршена. 

 
Член 21 

Промени на пратката по добивање на согласноста 
 
(1) Кога важни промени се вршат во податоците и 

условите на пратката за отпад за која е добиена соглас-
ност, вклучувајќи и промени во планираното количес-
тво на отпад, рутата, датумот на пратката или за тран-
спортерот, известувачот веднаш ги информира засегна-
тите надлежни органи и примачот, а кога тоа е можно и 
пред почетокот на испраќањето. 

(2) Во случај од став (1) на овој член се поднесува 
нов образец за известување, освен доколку засегнатите 
надлежни органи сметаат дека предложените промени 
не бараат ново известување. 

(3) Кога во случај од став (1) на овој член се вклу-
чуваат засегнати надлежни органи различни од оние 
известени со почетниот образец за известување, се под-
несува нов образец за известување. 
 

Член 22 
Видови на отпад и обрасци кои го придружуваат 
при постапка на барање на општи информации 
 
(1) Правното лице кое ја врши испораката на пратка 

на отпад од член 7 од овој правилник, како известувач 
треба до Министерството да достави образец даден во 
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Прилог VII од овој правилник, кој треба да ја придру-
жува пратката во текот на целиот транспорт, како и да 
приложи договор од член 9 од овој правилник. 

(2) Образецот даден во Прилог VII од овој правил-
ник треба да е потпишан од лицето кое ја врши испора-
ката пред пратката да се испрати, како и да биде потпи-
шан од примачот и инсталацијата за преработка или од 
лабораторијата од кога пратката ќе се прими од нивна 
страна.  

(3)  Договорот од член 9 од овој правилник треба да 
важи кога започнува транспортот на пратката. 

(4) Министерството може да достави приговор, до 
известувачот кој има намера да врши испорака на прат-
ка на отпад, на информациите доставени во образецот 
од Прилог VII од овој правилник во рок од три работни 
дена од денот на приемот на образецот. Доколку во 
овој рок Министерството не достави приговор се смета 
дека министерството премолчано се согласува со дос-
тавените информации и го одобрува извршувањето на 
пратката.  

(5) Доколку Министерството нема приговор на 
иформациите дадени во образецот од Прилог VII од 
овој правилник како и на договорот од став (3) на овој 
член, во рок од три работи дена треба да издаде соглас-
ност на образец кој е даден во Прилог XI од овој пра-
вилник.   

(6) На барање од засегнатите надлежни органи 
правното лице што ја реализирапратката или примачот 
треба да обезбеди примерок од договорот од став (3) на 
овој член.  

(7) Засегнатите надлежни органи согласно својата 
надлежност може да бараат информации за пратката на 
отпад од став (1) на овој член, заради инспекција, кон-
трола на спроведувањето, планирање и за статистички 
цели. 

(8) Информациите наведени во образецот од став 
(1) на овој член се сметаат за доверливи, доколку така 
се определени во договорот од член 9 од овој правил-
ник. 

(9) Царинскиот службеник нема да одобри извоз на 
отпад од член 7 од овој правилник, доколку пратката 
на отпад не е придружена со обрасците дадени во При-
лозите VII  и  XI од овој правилник.  

(10) Доколку на Царинскиот службеник не му би-
дат приложени обрасците дадени во Прилозите VII  и  
XI од овој правилник, царинскиот службеник треба 
веднаш за пратката да го извести Државниот инспекто-
рат за животна средина и да го одбие спроведување на 
извозот сè до обезбедувањето на обрасците дадени во 
Прилозите VII  и  XI од овој правилник. 

 
Член 23 

Забрана за мешање на отпад при испраќање 
 
Од почетокот на испраќањето до моментот на при-

ем на отпадот во инсталацијата за преработка или от-
странување, како што е предвидено во образецот за из-
вестување, отпадот не смее да се меша со други видови 
отпад. 

 
Член 24 

Враќање на отпадот кога испраќањето не било 
спроведено како што било планирано 

 
(1) Кога кој било од засегнатите надлежни органи 

забележи дека испраќањето на отпадот, вклучувајќи ја 
преработката и отстранувањето, не можат да се спрове-
дат според планираното, во согласност со образецот за 
известување , товарниот лист и/или договорот од член 
9 на овој правилник, треба веднаш да го информира 
надлежниот орган за испраќање на образец кој е даден 
во Прилог IX табела 4 од овој правилник.  

(2) Кога инсталацијата за преработка или отстрану-
вање ќе го одбие примањето на пратката, треба веднаш 
да го извести надлежниот орган за прифаќање.  

(3) Надлежниот орган за испраќање треба да осигу-
ра дека освен за случаите од став (5) на овој член, отпа-
дот кој е во прашање се враќа во надлежнот на органот 
за испраќање или во државата на испраќање од страна 
на известувачот или ако тоа е непрактично од самиот 
надлежен орган или од правно или физичко лице наз-
начено од надлежниот орган на испраќање. 

(4) Дејствието од став (3) на овој член треба да се 
спроведе во рок од 90 дена, или во рок за кој се догово-
риле засегнатите надлежни органи, откако надлежниот 
орган за испраќање дознал или бил писмено известен 
од надлежните органи за прифаќање или транзит, или 
од други засегнати надлежни органи дека таа пратка не 
може да биде спроведена. 

(5) Обврската за враќање на отпадот од став (3) на 
овој член нема да се применува ако надлежните органи 
за испраќање, транзит и прифаќање на отпадот вклуче-
ни во отстранувањето односно преработката на отпа-
дот, се задоволни со тоа отпадот да биде отстранет или 
преработен на алтернативен начин во државата на при-
фаќање или на друго место од страна на известувачот 
или ако е непрактично, од самиот надлежен орган за 
испраќање или од правно или физичко лице назначено 
од него. 

(6) Обврската за враќање на отпадот од став (3) на 
овој член нема да се применува ако испратениот отпад, 
при работа на инсталацијата за преработка или отстра-
нување, е неповратно измешан со други видови отпад 
пред засегнатиот надлежен орган на испраќање да биде 
запознаен со тоа. Таквата мешавина ќе биде преработе-
на или отстранета на алтернативен начин во согласност 
со став (5) на овој член.  

(7) Во случај на враќање на отпадот како што е 
предвидено со став (3) на овој член, известувачот треба 
да поднесен нов образец за известување или образец од 
Прилог VII од овој правилник, освен ако засегнатите 
надлежни органи се согласат дека правилно пополнето-
то барање за враќање на отпадот од почетните надлеж-
ни органи за испраќање, е доволно. 

(8) Ниту еден засегнат надлежен орган не треба да 
се спротивстави или да приговара на враќањето на от-
падот од пратка која не може да се испорача за опера-
ција на отстранување или преработка. 

(9) Во случај на алтернативен начин на прифаќање 
од став (5) на овој член, треба да биде поднесено нов 
образец за известување односно образец од Прилог VII 
од овој правилник од првичниот известувач или ако е 
непрактично, од кое било друго правно или физичко 
лице како известувач, или ако е непрактично од првич-
ниот надлежен орган за испраќање или од правно или 
физичко лице во негово име. 

(10) Обрасците од став (9) на овој член ги поднесу-
ва известувачот до надлежниот орган за испраќање на 
првичната држава за испраќање. 

(11) Во случај на алтернативен начин на преработка 
или отстранување од став (5) на овој член кога испра-
ќањето се врши во првичната држава на прифаќање, 
нема да биде потребно поднесување на нови обрасци 
од став (9) на овој член. Во овој случај, првичниот из-
вестувачот треба да достави барање за алтернативен 
начин на испраќање и прифаќање до надлежниот орган 
за испраќање и прифаќање. 

(12) Ако не треба да биде поднесени нови обрасци 
согласно став (7) или став (11) на овој член, треба да 
биде составен нов товарен лист од првичниот известу-
вач или ако е непрактично, од кое било друго физичко 
или правно лице во улога на известувач или ако е неп-
рактично, од првичниот надлежен орган за испраќање 
или од правно или физичко лице во негово име.  
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(13) Ако се поднесени нови обрасци од став (9) на 
овој член од првичниот надлежен орган за испраќање 
во согласност со став (7) или став (11) на овој член, не-
ма да биде потребна банкарска гаранција или соодвет-
но осигурување.  

(14) Обврската на известувачот и дополнителната 
обврска на државата за испраќање да го врати отпадот 
назад или да посредува за алтернативен начин на пре-
работка, треба да заврши кога инсталацијата ќе ја изда-
де потврдата за финална преработка или отстранување 
на отпадот. Во случаи на привремена преработка или 
операции на отстранување на пратката на отпад, об-
врската на земјата на испраќање завршува кога инста-
лацијата издава потврда за завршената операција. 

(15) Доколку инсталацијата издаде потврда за пре-
работка или отстранување на отпадот на начин кој ќе 
резултира со нелегална пратка, соодветно се примену-
ваат членовите 9, 10 и 25 од овој правилник.  

(16) Кога во некоја од државите чиј засегнат надле-
жен орган учествувал во постапката за одобрување на 
пратката за отпад ќе се открие пратка отпад која не мо-
же да се преработи или отстрани, засегнатиот надлеж-
ниот орган од државата каде што отпадот е откриен е 
одговорен да обезбеди решенија за безбедно складира-
ње на отпадот во очекување на неговото враќање или 
финална преработка или отстранување. 

 
Член 25 

Враќање на отпадот при нелегална испорака 
на отпад 

 
(1) Кога службено лице на орган на државна управа 

во текот на извршување на своите законски овластува-
ња ќе открие нелегална испорака на отпад, односно ќе 
открие пратка на отпад која не ги исполнува барањата 
утврдени во овој правилник, треба веднаш да го извес-
ти Државниот инспекторат за животна средина. 

(2) Во случаите од став (1) на овој член, Државниот 
инспектор за животна средина треба веднаш да опреде-
ли мерка за враќање на отпадот во земјата на испра-
ќање, одземање и/или чување на отпадот согласно За-
конот за управување со отпад и Законот за управување 
со конфискуван имот, имотна корист и одземени пред-
мети во кривична и прекршочна постапка. 

(3) За преземените мерки од став (2) на овој член 
Државниот инспектор за животна средина ја известува 
Управата за животна средина.  

(4) Врз основа на известувањето од став (3) на овој 
член, Управата за животна средина веднаш ги известу-
ва засегнатите надлежни органи на државите вклучени 
во нелегалната испорака на отпад на образец од При-
лог IX табела 4 од овој правилник и ќе побара од одго-
ворниот известувач или примач да започне постапка за 
враќање на испораката на отпадот во земјата испраќач. 

(5) Ако нелегалната испорака на отпад е одговор-
ност на известувачот, надлежниот орган на испраќање 
ќе обезбеди дека отпадот е: 

1. вратен од страна на известувачот или, доколку не 
е поднесен образец за известување, има доставено об-
разец од Прилог VII од овој правилник; 

2. вратен од известувачот на начин со кој се испол-
нети законските барања за постапување со отпад, или 
доколку не е практично; 

3. вратен од самиот надлежен орган на испраќање 
или од физичко или правно лице во негово име, или, 
доколку не е практично;  

4. преработен на алтернативен начин или е отстра-
нет во земјата на прифаќање или испраќање од страна 
на надлежен орган на испраќање или од физичко или 
правно лице во негово име, или доколку не е прак-
тично; 

5. преработен на алтернативен начин или е отстра-
нет во друга земја од страна на надлежен орган на ис-
праќање или од физичко или правно лице во негово 
име доколку се согласни сите засегнати надлежни ор-
гани. 

(6) Дејствието од став (5) на овој член треба да  се 
спроведе во рок од 30 дена од денот на откривањето на 
нелегалната пратка на отпад или во рок кој претходно 
бил договорен од засегнатите надлежни органи откако 
надлежниот орган за испраќање ќе дознае или ќе биде 
писмено известен од надлежните органи за прифаќање 
или од надлежниот орган за транзит за нелегалната 
пратка.  

(7) Во случај на враќање како што е предвидено во 
став (5) точки 1, 2 и 3 од овој член, треба да биде под-
несенo нов образец за известување односно образец од 
Прилог VII од овој правилник, освен ако засегнатите 
надлежни органи се согласат дека правилно пополнето-
то барање од првичниот надлежен орган за испраќање 
е доволно.  

(8) Новите обрасци од став (7) на овој член треба да 
бидат поднесени од лицето или органот од став (5) точ-
ки 1, 2 и 3 на овој член по тој редослед.  

(9) Ниту еден засегнат надлежен орган не смее да се 
спротивстави или да приговара на враќањето на отпа-
дот кој е предмет на нелегална испорака. Во случај на 
алтернативен начин на преработка или отстранување 
како што е предвидено со став (5) точки 4 и 5 на овој 
член, новите обрасци од став (7) на овој член треба да 
бидат поднесени од првичниот надлежен орган за ис-
праќање или од правно или физичко лице во негово 
име, освен ако засегнатите надлежни органи се согла-
сат дека уредно пополнетото барање од првичниот над-
лежен орган за испраќање е доволно.  

(10) Ако нелегалната испорака на отпад е одговор-
ност на примачот, надлежниот орган за прифаќање тре-
ба да осигура дека таквиот отпад е отстранет или пре-
работен на начин на кој нема да ја загрозува животната 
средина: 

1. од страна на примачот, или ако тоа е непрак-
тично 

2. од страна на самиот надлежен орган за прифаќа-
ње или од физичко или правно лице во негово име. 

(11) Преработката или отстранувањето од став (10) 
на овој член треба да се спроведе во рок од 30 дена од 
денот на откривањето на нелегалната пратка на отпад, 
или во рок за кој се договориле засегнатите надлежни 
органи откако надлежниот орган за прием ќе дознае 
или ќе биде писмено известен од надлежниот орган за 
испраќање или од надлежниот орган за транзит за неле-
галната пратка и причините за тоа. Засегнатите над-
лежни органи треба да соработуваат, ако е потребно, во 
преработката или отстранувањето на отпадот.  

(12) Ако не се поднесени нови обрасци од став (7) 
на овој член обрасците треба да бидат пополнети од 
лицето кое е одговорно за враќање на отпадот, или ако 
тоа е непрактично, од првичниот надлежен орган за ис-
праќање.  

(13) Ако се поднесени нови обрасци од член (7) на 
овој член од првичниот надлежен орган за испраќање, 
нема да биде потребна нова банкарска гаранција или 
соодветно осигурување.  

(14) Во случај кога одговорноста за нелегалната ис-
порака на отпад не може да се препише ниту на сметка 
на известувачот ниту на примачот, засегнатите надлеж-
ни органи треба да соработуваат за да осигураат дека 
отпадот е преработен или отстранет на начин кој не ја 
загрозува животната средина и здравјето на луѓето. 
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(15) Во случај на привремена преработка или опе-
рации на отстранување, кога нелегална испорака на от-
пад е откриена по завршување на активностите за пре-
работка, земјата на испраќање треба да го врати отпа-
дот или изнајде алтернативно решение за негово без-
бедно преработување или отстранување, при што ќе се 
смета дека постапката за пратката на отпад е завршена 
кога инсталацијата ќе издаде потврда согласно член 19 
ставови (5) и (6) од овој правилник. Доколку инстала-
цијата издаде потврда за преработка или отстранување 
на начин кој ќе резултира со нелегална испорака на от-
пад, се применува член 10 од овој правилник. 

(16) Кога во некоја од државните чиј засегнат над-
лежен орган учествувал во постапката за одобрување 
на пратката за отпад ќе се открие нелегална испорака 
на отпад надлежниот орган од државата каде што отпа-
дот е откриен е одговорен да обезбеди решенија за без-
бедно складирање на отпадот во очекување на негово-
то враќање или финална преработка или отстранување. 

(17) Во случај на нелегална испорака на отпад, ли-
цето кое ја спроведува испораката на отпад ги има ис-
тите обврски поврзани со нелегалната пратка на отпад 
како и известувачот. 

 
Член 26 

Постапка за извоз на отпад од  
Република Македонија 

 
(1) За издавање на дозвола за извоз на отпад од 

член 6 од овој правилник, правнoто лице треба да под-
несе барање до Министерството согласно член 106 ста-
вови (5) и (6) од Законот за управување со отпад даде-
но во Прилог XII кој е составен дел на овој правилник.  

(2) Во прилог на барањето од став (1) на овој член 
извозникот е должен да ги достави следните доку-
менти: 

1. Документите кои докажуваат дека се исполнети 
условите за издавање на дозвола согласно член 106 ста-
вови (5) и (6) од Законот за управување со отпадот и 

2. Уплатница за уплатена административна такса.  
(3) Министерството ги издава образецот за известу-

вање и товарниот лист како и нивните прилози по бара-
ње на известувачот во печатена и/или електронска вер-
зија на македонски и англиски јазик во рок од 15 дена 
од денот на приемот на Потврдата за прием на известу-
вањето од страна на надлежен орган на трета држава за 
прифаќање на пратка на отпад за извоз од Република 
Македонија утврдена во член 13 став (1)од овој пра-
вилник.  

(4) Правно лице од став (1) на овој член како извес-
тувач од Република Македонија  пополнува oбразец за 
известување и товарниот лист со бараните документи 
во прилог. 

(5) Кон барањето од став (1) на овој член се доста-
вува и  договорот помеѓу известувачот-извозникот од 
Република Македонија и примачот на пратката отпад 
согласно член 9 од овој правилник и банкарска га-
ранција или соодветно осигурување согласно член 10 
од овој правилник.  

(6) Во случај на извоз на отпад од Република Маке-
донија, Министерството како надлежен орган за испра-
ќање на отпад од Република Македонија ја одобрува 
банкарската гаранција или соодветното осигурување. 

(7) Известувачот од Република Македонија треба 
при пресметката на износот на банкарската гаранција 
или соодветното осигурување да го земе предвид „нај-
лошото можно сценарио за неочекувани случки“ при 
испораката на отпадот. Минималниот износ на банкар-
ската гаранција односно соодветното осигурување се 
пресметува по следната формула: 

Износ на банкарска гаранција = [(A+B) x број на 
пратки]+C во EUR 

 А=трошок за транспорт, B=трошок за лежарина, 
преработка или отстранување на отпадот, C = админис-
тративни трошоци 

(8) Обрасците од став (4) на овој член како и доку-
ментите во прилог на барањето од став (1) на овој член 
се доставуваат во еден примерок на македонски јазик и 
еден примерок на англиски јазик, при што обрасците 
во англиската верзија се доставуваат во најмалку пет 
примероци и плус онолку примероци низ колку што 
држави поминува пратката на отпад. 

 
Член 27 

Добивање на дозвола за извоз на отпад  
од Република Македонија 

 
(1)  По прием на писмените согласности од сите за-

сегнати надлежни органи известувачот ги поднесува на 
увид до Министерството. 

(2) Врз основа на примените писмени согласности 
од сите надлежни органи за испорака на отпадот, Ми-
нистерството во рок од 15 дена ја издава дозволата за 
извоз на известувачот – извозникот од Република Ма-
кедонија дадена во Прилог XIII кој е составен дел од 
овој правилник. 

 (3) Министерството доставува копија од дозволата 
за извоз до надлежниот орган за прифаќање и транзит 
како и до известувачот и/или примачот на пратката от-
пад. 

(4) Во колку има поднесено приговори од страна на 
некој надлежен орган согласно членовите 15 и 16 од 
овој правилник, дозволата за извоз ќе биде издадена по 
истекот на рокот од 30 дена доколку во тој рок сите за-
сегнати надлежни органи потврдат дека се постапило 
по поднесените приговори согласно член 15 и член 16 
став (3) од овој правилник. 

(5) Барањето за издавање на дозвола за извоз ќе би-
де одбиено доколку не се обезбеди писмена согласност 
од сите засегнати надлежни органи и/или не се постапи 
по поднесените приговори од страна на известувачот 
согласно членовите 15 и 16 од овој правилник, или ба-
рањето се однесува на отпад кој е наведен во Прилог 
VI кој е составен дел од овој правилник. 
 

Член 28 
Испорака на отпад од Република Македонија  

по добивање на дозвола за извоз 
 
(1) По добивање на дозволата за извоз, но не повеќе 

од три работни дена пред да почне испраќањето на 
пратката отпад, известувачот-извозникот од Република 
Македонија ја определува точната дата за почеток на 
испраќањето и ја става датата на товарниот лист, зад-
ржува копија од товарниот лист, како и испраќа копии 
од вака пополнетиот товарен лист до сите засегнати 
надлежни органи и до примачот на пратката на отпад.  

(2) Известувачот треба да обезбеди од вклучените 
правни лица во транспортот на пратката, оригиналниот 
примерок на товарниот лист потпишан од известува-
чот,секогаш да ја придружува пратката низ целата рута 
и еден примерок од товарниот лист да задржат за себе, 
како и да остави еден примерок кај инсталацијата која 
го прифаќа отпадот за преработка или отстранување. 

(3) Пратката на отпад ја придружуваат и копија од 
дозволата за извоз и копиите од образецот за известу-
вање од Прилог I од овој правилник од сите надлежни 
органи каде се евидентирани: потврдата за прием на 
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известувањето, писмените согласности и специфични-
те услови за давање согласност за започнување на ис-
праќањето на пратката.  

(4) Испораката на отпадот може да започне доколку 
се исполнети следните барања: 

1. добиена е дозвола за извоз и се обезбедени прет-
ходните писмени согласности од сите засегнати над-
лежни органи, а доколку постои условна согласност, 
условите се задоволени; 

2. договорот од член 9 од овој правилник меѓу из-
вестувачот-извозникот од Репубика Македонија е ста-
пен во сила; 

(в) банкарската гаранција или соодветното осигуру-
вање од член 10 од овој правилник се валидни и 

(г) обезбедено е управување со отпадот на начин 
кој не ги загрозува  животната средина, природата и 
здравјето на луѓето. 

 
Член 29 

Прекугранично пренесување на отпад  
од Република Македонија 

 
(1) Царинскиот службеник го потврдува излезот на 

пратката на отпад од Република Македонија со попол-
нување на полето бр. 20 од товарниот лист на сите при-
мероци кои му се доставени, како и задржува една ко-
пија за себе која ја испраќа до Министерството. 

(2) Царинскиот службеник го потврдува транзи-
тот/влезот на пратката отпад низ/во Република Македо-
нија преку пополнување на полињата бр. 21 и бр. 22 од 
товарниот лист. 

(3) Доколку царинскиот службеник открие нелегал-
на пратка на отпад треба веднаш да го извести Држав-
ниот инспекторат за животна средина.   

(4) Известувачот-извозник треба да обезбеди во рок 
од три работни дена од денот на приемот на отпадот, 
примачот да го пополни полето бр.17 (доколку не е 
инсталација) или полето бр. 18 (доколку е инсталација) 
од товарниот лист односно полето 13 и полето 14 од 
образецот од Прилог VII од овој правилник и да испра-
ти копии до известувачот и до сите засегнати надлежни 
органи. 

(5) Доколку Министерството во рок од 42 дена от-
како пратката отпад ја има напуштено границата на Ре-
публика Македонија не добие копија од примачот со 
која се потврдува приемот на пратката отпад, треба  во 
рок од три дена да го информира надлежниот орган на 
прифаќање на државата која јо примила пратката на от-
пад. 
 

Член 30 
Постапка за увоз на отпад во Република  

Македонија 
 
(1)  За издавање на дозвола за увоз на отпад во Ре-

публика Македонија, изветувачот поднесува барање до 
Министерството на образец од Прилог XII на овој пра-
вилник согласно член 106 ставови (5) и (6) од Законот 
за управување со отпад, како и треба да ги достави 
следните документи: 

1. Документи кои докажуваат дека се исполнети ус-
ловите за издавање на дозвола согласно член 106 ста-
вови (5) и (6) од Законот за управување со отпадот; 

2. Уплатница за уплатена административна такса;  
3. Образец за известување со информации и доку-

менти кои ги содржат бараните податоци или прилог 
на образецот за известување даден во Прилог III Дел 1 
од овој правилник; 

4. Договорот помеѓу известувачот-увозник од Ре-
публика Македонија и примачот на пратката отпад сог-
ласно член 9 и банкарската гаранција или соодветно 
осигурување согласно член 10 од овој правилник и  

5. Копија од други дозволи добиени согласно про-
писите за постапување со отпад или прописите од об-
ласта на заштита на животната средина. 

(2) Комплетните документи во прилог на барањето 
се доставуваат во еден примерок на македонски јазик. 

(3) Министерството треба да утврди дали барањето 
со обрасците и документите во прилог се комплетни и 
доколку има дополнителни барања ги доставува до из-
вестувачот. 

(4) Доколку нема барања за дополнителни инфор-
мации или документација, Министерството по добива-
ње на комплет документи за испраќање од надлежниот 
орган на испраќање, издава потврда за прием согласно 
член 12 од овој правилник и согласност за испорака на 
пратката отпад на известувачот согласно член 13 од 
овој правилник. 

(5) Во рок од седум дена од денот на приемот на ко-
пиите на документите за известување со добиените 
согласности од надлежниот орган за испраќање и тран-
зит, Министерството ја издава дозволата за увоз на 
пратката отпад на образец кој е даден во Прилог XIII 
oд овој правилник.  

(6) По издавање на дозволата за увоз на пратката 
отпад, испораката на пратката отпад може да започне и 
приемот во инсталацијата и операциите на преработка 
или отстранување. 

(7) Примачот-увозникот,доколку не е инсталација, 
треба во рок од три работни дена од приемот на отпа-
дот да го пополни полето бр. 17, а доколку е инстала-
ција полето бр. 18 од товарниот лист и да испрати ко-
пии до известувачот и до сите засегнати надлежни ор-
гани. 
 

Член 31 
Постапка за транзит на отпад низ Република  

Македонија 
 
(1) Министерството треба во рок не подолг од се-

дум дена од приемот на образецот за известувањето во 
случај на транзит да го потврди приемот на документи-
те и ако има дополнителни барања да ги достави до из-
вестувачот, како и да достави копија од барањата до 
надлежните органи на испраќање и прифаќање во сог-
ласност со одредбите на член 12 од овој правилник. 

(2) Согласноста за транзит ја издава Министерство-
то преку пополнување на полето бр. 20 од образецот за 
известување, односно го потврдува приемот на образе-
цот со пополнување на полето 11 од Образецот од При-
лог VII од овој правилник.  

(3) Согласноста од став (2) на овој член се праќа до 
известувачот и копии до засегнатите надлежни органи.  
 

Член 32 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 13-68/7 Министер за животна  средина 

3 јуни 2016година и просторно планирање, 
Скопје Башким Амети, с.р. 



 Стр. 44 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 

   
 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 45 

 
 



 Стр. 46 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 47 

 
 



 Стр. 48 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 49 

 
 



 Стр. 50 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 51 

 
 



 Стр. 52 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 53 

 
 



 Стр. 54 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 

 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 55 

 
 

 



 Стр. 56 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 57 

 
 



 Стр. 58 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 59 

 
 



 Стр. 60 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 61 

 
 



 Стр. 62 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 63 

 
 

 



 Стр. 64 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 

 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 65 

 
 

 



 Стр. 66 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 67 

 
 



 Стр. 68 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 69 

 
 



 Стр. 70 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 71 

 
 



 Стр. 72 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 73 

 
 



 Стр. 74 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 75 

 
 



 Стр. 76 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 77 

 
 



 Стр. 78 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 79 

 
 



 Стр. 80 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 

 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 81 

 
 

 



 Стр. 82 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 83 

 
 



 Стр. 84 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 85 

 
 



 Стр. 86 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 87 

 
 



 Стр. 88 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 89 

 
 



 Стр. 90 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 

 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 91 

 
 

 



 Стр. 92 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 93 

 
 



 Стр. 94 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 95 

 
 

 



 Стр. 96 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 

 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 97 

 
 

 



 Стр. 98 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 

 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 99 

 
 



 Стр. 100 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 101 

 
 

 



 Стр. 102 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 103 

 
 



 Стр. 104 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 105 

 
 



 Стр. 106 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 

 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 107 

 
 



 Стр. 108 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 109 

 
 



 Стр. 110 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 111 

 
 



 Стр. 112 - Бр. 107                                                                                            6 јуни 2016 
 



6 јуни 2016  Бр. 107 - Стр. 113 

 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2605. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
ден 31.5.2016 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Стојан Михов, судија на Основниот суд Штип  поради 
навршени 64 години. 

Решението влегува во сила од 1.6.2016 година. 
 

Бр. 02-904/3 Судски совет 
2 јуни 2016 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 
 Зоран Караџовски, с.р. 

_________ 
2606. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-
вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
ден 31.5.2016 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Стојан Делиовски, судија на Основниот суд Струмица 
поради навршени 64 години. 

Решението влегува во сила од 1.6.2016 година.  
 

Бр. 02-1034/2 Судски совет 
2 јуни 2016 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 
 Зоран Караџовски, с.р. 

_________ 
2607. 

Судскиот совет на Република Македонија врз осно-
ва на член 44 од Законот за Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006, 
150/2010,100/2011, 20/2015 и 61/2015), објавува 

 
О Г Л А С 

 
- За избор на претседател на Апелационен  суд Гос-

тивар; 
- За избор на претседател на Основен суд Кратово и 
- За избор на претседател на Основен суд Виница. 
 
Кандидатите за избор на претседател треба да ги 

исполнуваат условите предвидени во член 45 и член  
47 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр. 
58/2006) в.в. со член 18 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ 
бр.150/2010).  

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација да ги достават до Судскиот 
совет на Република Македонија, ул„Вељко Влаховиќ“ 
б.б., во рок од 15 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на РМ“. Образецот за пријава може 
да се подигне во електронска форма на WEB страната  
на Судскиот совет на Република Mакедонија на следна-
та адреса: http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 
Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат 

психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за судо-
вите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010). По однос на терми-
ните за полагање на тестовите, кандидатите ќе бидат до-
полнително известени од страна на Судскиот совет на РМ.   

Трошоците за полагање на психолошкиoт тест и 
тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите. 

 
Бр. 08-1044/1 Судски совет 

31 мај 2016 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 
                                                                                                             
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2608. 
Врз основа на член 190 став 4 и член 121 став 4 од 

Законот за хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 
154/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност 
на Република Македонија на седницата одржана на ден 
26.5.2016 година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ  

НА КНИГАТА НА НАЛОЗИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за изменување и дополнување на Пра-

вилникот за содржината и начинот на водење на книгата на 
налози („Службен весник на Република Македонија“ број 
4/2016), член 9 став 2 и став 3 се менуваат и гласат:  

(2) „Одредбите од член 7а од овој Правилник започ-
нуваат да се применуваат најдоцна од 1.1.2017 година. 

(3) Одредбите од член 7 од Правилникот за содржи-
ната и начинот на водење на книгата на налози („Служ-
бен весник на РМ“ број 6/2007 и 21/2009) престануваат 
да важат од 1.1.2017 година.“ 
 

Член 2 
Овој Правилник е од времен карактер, а влегува во 

сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на РМ“. 

 
Бр. 03-562/5 Комисија за хартии од вредност 

26 мај 2016 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
__________ 

2609. 
Врз основа на член 112 став 3, член 112-б, член 112-в, 

член 112-г, член 112-д, член 112-ќ, член 112-е, член 
112-з, член 112-ѕ, член 112-и, член 112-ј, член 112-љ, 
член 112-н и член 190 од Законот за хартии од вред-
ност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 
23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на 17.5.2016 
година донесе 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОБУ-
КА И ПОЛАГАЊЕ НА ПОСЕБЕН СТРУЧЕН ИС-
ПИТ ЗА РАБОТЕЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот и условите за обука и 

полагање на посебен стручен испит за работење со хар-
тии од вредност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 102/2014) член 2 став (2) се менува и гласи: 
„Стручните и административните работи за потребите 
на спроведување на стручниот испит ги врши одговор-
но лице определено од страна на претседателот на Ко-
мисијата.“ 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
„(3) Одговорното лице од став (2) за својата работа 

ќе добива една третина од просечната нето плата на 
РМ за секоја одржана испитна сесија за што Комисија-
та донесува решение.“ 

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5) соод-
ветно. 
 

Член 2 
Во членот 3 став (2) се менува и гласи: 
„(2) Комисијата на својата веб страна и во дневен 

печат објавува соопштение со кое ги известува заинте-
ресираните кандидати за организирање на обука и 
стручен испит за работење со хартии од вредност нај-
малку 20 дена пред почетокот на обуката, како и начи-
нот на пријавување на заинтересираните лица.“ 

Ставот (4) се менува и гласи: 
„(4) Комисијата со решение утврдува дали кандида-

тот кој поднесол барање за следење обука и полагање 
на стручен испит за работење со хартии од вредност ги 
исполнува условите за следење на обуката и полагање 
на стручниот испит.“ 
 

Член 3 
Во членот 4 ставот (3) се брише. 
Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (3) и (4) соод-

ветно. 
 

Член 4 
Во членот 5 став (2) зборовите: „за секоја обука“ се 

бришат. 
 

Член 5 
Во членот 8 став (1) точка 2  се брише. 
Во став (1) точките 3  и  4  стануваат точки  2  и  3  

соодветно. 
 

Член 6 
Во член 10 став (3) се менува и гласи: 
„(3) Комисијата за секоја од обуките во период од 2 

години организира минимум две сесии. Во рамките на 
секоја од сесиите Комисијата определува термини за 
полагање.“ 

Ставот (4) се менува и гласи: 
„По завршување на обуката Комисијата за спрове-

дување на стручниот испит во испитниот календар од-
напред определува термини за полагање на истиот. Ко-
мисијата ги информира кандидатите на кои им е одоб-
рено барањето за полагање на стручен испит за работе-
ње со хартии од вредност за датумот, времето, местото 
на одржување и начинот на пријавување за полагање 
на испитот најмалку 8 дена пред одржувањето на исти-
от преку веб страната на Комисијата и Јавниот радио-
дифузен сервис.“ 

Во ставот (5) бројот „5“ се менува со бројот „2“. 
Во ставот (6) после зборот „полага“ се додаваат 

зборовите: „предмет/секоја испитна област“. 

Во ставот (7) после зборот „полага“ се додаваат 
зборовите: „предмет/секоја испитна област“. 

Во ставот (8) после зборот „полoжат“ се додаваат 
зборовите: „било кој предмет/испитна област“. 
 

Член 7 
Во член 13 ставот (2) се менува и гласи: 
„(2) Комисијата за спроведување на испитот се сос-

тои од 3 члена, од кои еден е надворешен член и двајца 
од редот на вработените во Комисијата.“ 

Во став (3) зборот „еднаш“ се менува со зборот 
„двапати“. 

Во став (4) зборовите: „од една просечна плата об-
јавена“ се заменуваат со зборовите: „која не го надми-
нува износот на две просечни плати објавени“. 
 

Член 8 
Во членот 15 став (2) бројот „13“ се менува со бројот „12“. 
Во став (3) зборовите: „на тестот“ се менуваат со 

зборовите: „во записникот“. 
Ставот (4) се менува и гласи: 
„(4) Доколку кандидатот при полагањето не ги по-

читува правилата и користи недозволени средства во 
текот на испитот, му се изрекува забрана за полагање 
на стручниот испит за работење со хартии од вредност 
во траење од три години, за што Комисијата донесува 
решение.“ 
 

Член 9 
Во членот 16 став (2) се менува и гласи: 
„(2) Записникот за текот на испитот ги содржи 

следните податоци:  
- испитна област која се полага; 
- место каде се одржува испитот; 
- датум на одржување на испитот; 
- време на почеток и крај на испитот; 
- листа на лицата од член 12 став 2 кои присуству-

вале во текот на полагањето на испитот; 
- листа на пријавени кандидати чии пријави се вне-

сени во системот; 
- листа на кандидати кои го полагале испитот, 
- листа на лицата кои биле отстранети од полагање 

на испитот (доколку има такви)  согласно член 15 на 
овој Правилник; 

- просторни и технички услови за време на испитот 
(просторија, комјутери, камера, блокирање на радио фрек-
венцискиот опсег во просторијата за полагање и сл.); 

- други забелешки кои присутните лица ги забележале 
за време на испитот (причини за прекин, техничка немож-
ност на функционирање на системот за полагање и сл.).“ 

Во став (3) зборовите: „членовите на Комисијата за 
спроведување на испитот“ се менуваат со зборовите: 
„овластените преставници на Комисијата присутни на 
полагањето“. 

По став (3) се додава нов став кој гласи: 
„(4) Записникот за текот на испитот се изготвува 

најдоцна 5 дена од денот на одржувањето на испитот.“ 
 

Член 10 
Во членот 17 став (3) се менува и гласи: 
„(3) Се смета дека кандидатот успешно го положил 

првиот дел (теоретски дел) од испитот ако ги положил 
трите испитни области/предмети кои го сочинуваат. 
Секоја испитна област/предмет се смета дека е успеш-
но положена доколку кандидатот освои најмалку 70% 
од вкупниот број на предвидени поени за истата.“ 

По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи: 
„(4) Се смета дека кандидатот успeшно го положил 

вториот дел од стручниот испит доколку освои најмал-
ку 70% од вкупниот број на предвидени поени за соод-
ветната испитна област\предмет.“ 

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (5) и (6) соод-
ветно. 
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Член 11 
Членот 18 се менува и гласи: 
„(1) Комисијата на својата веб страна објавува нео-

фицијален список на кандидати кои го полагале испи-
тот и резултати од истиот во рок од 3 дена од денот на 
полагањето. 

(2) Секој од кандидатите кој полагал има право во рок 
од 3 дена по полагањето да изврши увид во тестот со 
претходно поднесено барање за увид до Комисијата лич-
но или по е-маил. За извршениот увид се прави записник. 

(3) Секој од кандидатите кои полагале има право во 
рок од 3 дена од денот на објавување на неофицијални-
от список на резултати од испитот на веб страната на 
Комисијата да поднесе писмен приговор до Комисијата 
за спроведување на испитот. 

(4) По приговорот одлучува Комисијата за спроведу-
вање на испитот во рок од 7 дена од прием на приговорот.  

(5) По истекување на рокот за одговор на последни-
от приговор доставен до Комисијата за спроведување 
на испитот, Комисијата на својата веб страна објавува 
официјален список на кандидати кои го полагале испи-
тот и резултати од истиот.“ 
 

Член 12 
Во член 24 став (3) бројот „11“ се менува со  бројот „10“.  
 

Член 13 
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за начинот и условите за обука и полагање на посе-
бен стручен испит за  работење со хартии од вредност. 

 
Член 14 

Со влегување во сила на овој Правилник престану-
ва да важи Правилникот за изменување и дополнување 
на Правилникот за начинот и условите за обука и пола-
гање на посебен стручен испит за работење со хартии 
од вредност од времен карактер објавен во „Службен 
весник на РМ“ бр. 28 од 16.2.2016 година. 
 

Член 15 
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија.“ 
 

Бр. 09-553/2 Комисија за хартии од вредност 
17 мај 2016 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 
 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________ 

2610. 
Врз основа на член 112-б, член 112-в, член 112- г, 

член 112-д, член 112-ѓ, член 112-е, член 112-з, член 
112-ѕ, член 112-и, член 112-ј, член 112-љ, член 112-н, 
член 150 став 3, член 150-а став 6 и член 190 од Зако-
нот за хартии од вредност („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 
135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 
154/2015, 192/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на седницата од-
ржана на 17.5.2016 година донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА 
ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА ПОСЕБЕН СТРУЧЕН  

ИСПИТ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО СОВЕТУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот и условите за обука и 

полагање на посебен стручен испит за инвестиционо 
советување („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.91/2014 и 128/2014) член 2 став (2) се менува и 
гласи: „Стручните и административните работи за пот-

ребите на спроведување на стручниот испит ги врши 
одговорно лице определено од страна на претседателот 
на Комисијата.“ 

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи: 
„(3) Одговорното лице од став (2) за својата работа 

ќе добива една третина од просечната нето плата на 
РМ за секоја одржана испитна сесија за што Комисија-
та донесува решение.“  

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5) соод-
ветно. 
 

Член 2 
Во членот 3 став (2) се менува и гласи: 
„(2) Најмалку 20 дена пред почетокот на обуката, 

Комисијата на својата веб страна и во дневен печат об-
јавува соопштение со кое ги известува заинтересирани-
те кандидати за организирање на обука и стручен ис-
пит за инвестиционо советување, како и за начинот на 
пријавување на заинтересираните лица.“ 

Ставот (4) се менува и гласи: 
„(4) Комисијата со решение утврдува дали кандида-

тот кој поднесол барање за следење обука и полагање 
на стручен испит за инвестиционо советување ги ис-
полнува условите за следење на обуката и полагање на 
стручниот испит.“ 
 

Член 3 
Во членот 4 ставот (3) се брише. 
Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (3) и (4) соод-

ветно. 
 

Член 4 
Во членот 5 став (2) бројот „4“  се заменува со „3“, 

а зборовите: „за секоја обука“ се бришат. 
 

Член 5 
Во членот 8 став (1) точка 1 зборовите: „од областа 

на економските и правните науки, или друго соодветно 
образование од областа на финансиите“ се бришат. 

Во став (1) точка 2 се брише. 
Во став (1) точките 3  и  4  стануваат точки  2  и  3  

соодветно. 
 

Член 6 
Во член 10 став (3) се менува и гласи: 
„(3) Комисијата за секоја од обуките во период од 2 

години организира минимум две сесии. Во рамките на 
секоја од сесиите Комисијата определува термини за 
полагање.“ 

Ставот (4) се менува и гласи: 
„По завршување на обуката Комисијата за спроведу-

вање на стручниот испит во испитниот календар однапред 
определува термини за полагање на истиот. Комисијата 
ги информира кандидатите на кои им е одобрено барање-
то за полагање на стручен испит за инвестиционо совету-
вање за датумот, времето, местото на одржување и начи-
нот на пријавување за полагање на испитот најмалку 8 де-
на пред одржувањето на истиот преку веб страната на Ко-
мисијата и Јавниот радиодифузен сервис.“ 

Во ставот (5) бројот „5“ се менува со бројот „2“. 
Во ставот (6) после зборот „полага“ се додаваат 

зборовите: „секој од модулите на“. 
Во ставот (7) после зборот „полага“ се додаваат 

зборовите: „секој од испитните области/предмети на“. 
Во ставот (8) после зборот „полoжат“ се додаваат 

зборовите: „било кој модул\испитна област на“. 
 

Член 7 
Во член 13 ставот (2) се менува и гласи: 
„(2) Комисијата за спроведување на испитот се сос-

тои од 3 члена, од кои еден е надворешен член и двајца 
од редот на вработените во Комисијата.” 

Во став (3) зборот „еднаш“ се менува со зборот 
„двапати“. 
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Ставот (4) се менува и гласи: 
„(4) Членовите на Комисијата за спроведување на 

испитот добиваат годишен паричен надоместок во ви-
сина која не го надминува износот на две просечни 
плати објавени од Државниот завод за статистика ис-
платени во РМ за претходната година.“ 
 

Член 8 
Во членот 15 став (2) бројот „13“ се менува со бро-

јот „12“. 
Во став (3) зборовите: „на тестот“ се менуваат со 

зборовите: „во записникот“. 
Ставот (4) се менува и гласи: 
„(4) Доколку кандидатот при полагањето не ги почи-

тува правилата и користи недозволени средства во текот 
на испитот, му се изрекува забрана за полагање на струч-
ниот испит за инвестиционо советување во траење од за 
три години, за што Комисијата донесува решение.“ 
 

Член 9 
Во членот 16 став (2) се менува и гласи: 
„(2) Записникот за текот на испитот ги содржи 

следните податоци:  
- испитна област која се полага; 
- место каде се одржува испитот; 
- датум на одржување на испитот; 
- време на почеток и крај на испитот; 
- листа на лицата од член 12 став 2 кои присуству-

вале во текот на полагањето на испитот; 
- листа на пријавени кандидати чии пријави се вне-

сени во системот; 
- листа на кандидати кои го полагале испитот, 
- листа на лицата кои биле отстранети од полагање 

на испитот (доколку има такви)  согласно член 15 на 
овој Правилник; 

- просторни и технички услови за време на испитот 
(просторија, комјутери, камера, блокирање на радио фрек-
венцискиот опсег во просторијата за полагање и сл.); 

- резултати на кандидатите кои полагале испит; 
- други забелешки кои присутните лица ги забележале 

за време на испитот (причини за прекин, техничка немож-
ност на функционирање на системот за полагање и сл.).“ 

Во став (3) зборовите: „членовите на Комисијата за 
спроведување на испитот“ се менуваат со зборовите: 
„овластените преставници на Комисијата присутни на 
полагањето“. 

По став (3) се додава нов став кој гласи: 
„(4) Записникот за текот на испитот се изготвува 

најдоцна 5 дена од денот на одржувањето на испитот.“ 
 

Член 10 
Во членот 17 став (3) се менува и гласи: 
„(3) Се смета дека кандидатот успешно го положил 

првиот дел (теоретски дел) од испитот ако ги положил 
трите модули кои го сочинуваат. Секој од модулите се 
смета дека е успешно положен доколку кандидатот ос-
вои најмалку 70% од вкупниот број на предвидени пое-
ни за тој модул, но не помалку од 40% од вкупниот 
број на предвидените поени за секоја од испитните об-
ласти\предмети во соодветниот модул.“ 

По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи: 
„(4) Се смета дека кандидатот успeшно го положил 

вториот дел од стручниот испит доколку освои најмал-
ку 70% од вкупниот број на предвидени поени за соод-
ветната испитна област\предмет.“ 

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (5) и (6) соод-
ветно. 

 
Член 11 

Членот 18 се менува и гласи: 
„(1) Комисијата на својата веб страна објавува нео-

фицијален список на кандидати кои го полагале испи-
тот и резултати од истиот во рок од  3 дена од денот на 
полагањето. 

(2) Секој од кандидатите кој полагал има право во рок 
од 3 дена по полагањето да изврши увид во тестот со 
претходно поднесено барање за увид до Комисијата лич-
но или по е-маил. За извршениот увид се прави записник. 

(3) Секој од кандидатите кои полагале има право во 
рок од 3 дена од денот на објавување на неофицијални-
от список на резултати од испитот на веб страната на 
Комисијата да поднесе писмен приговор до Комисијата 
за спроведување на испитот. 

(4) По приговорот одлучува Комисијата за спроведу-
вање на испитот во рок од 7 дена од прием на приговорот.  

(5) По истекување на рокот за одговор на последни-
от приговор доставен до Комисијата за спроведување 
на испитот, Комисијата на својата веб страна објавува 
официјален список на кандидати кои го полагале испи-
тот и резултати од истиот.“ 
 

Член 12 
Во член 24 став (3) бројот „11“ се менува со бројот „10“.  
 

Член 13 
Комисијата утврдува пречистен текст на Правилни-

кот за начинот и условите за обука и полагање на посе-
бен стручен испит за инвестиционо советување. 
 

Член 14 
Со влегување во сила на овој Правилник престану-

ва да важи Правилникот за изменување и дополнување 
на Правилникот за начинот и условите за обука и пола-
гање на посебен стручен испит за инвестиционо сове-
тување од времен карактер објавен во „Службен вес-
ник на РМ“ бр. 28 од 16.2.2016 година. 
 

Член 15 
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

Бр. 09-554/2 Комисија за хартии од вредност 
17 мај 2016 година на Република Македонија 

Скопје Претседател 
 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

 
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

2611. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со 

член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото оси-
гурување („Службен весник на Република Македонија“ 
број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 
53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 
44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 
20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 
154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016 и 37/2017), 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија, на седницата одржана на 16 мај 
2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ВО БОЛНИЧКАТА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА АКУТНИ СЛУЧАИ 

 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на ус-
луги во болничката здравстена заштита за акутни случаи 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
164/2008, 5/2009, 8/2009, 18/2009, 158/2009, 2/2010, 
9/2010, 16/2010, 81/2010, 105/2010, 154/2010, 171/2010, 
33/2011, 66/2011, 99/2011, 181/2011, 72/2012, 84/2012, 
159/2012, 18/2013 и 10/2014), во членот 2 во табелата кај 
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услугата со ДСГ код I09A – „’Рбетна фузија со катастро-
фални или тешки компликации”, во колоната 4 бројот 
„164.041” се заменува со бројот „222.000”. 

Кај услугата со ДСГ код I09B – „’Рбетна фузија без 
катастрофални или тешки компликации”, во колоната 4 
бројот „109.343” се заменува со бројот „181.000”. 

Кај услугата со ДСГ код I11Z – „Процедури за про-
должување на ектремитети”, во колоната 4 бројот 
„73.987” се заменува со бројот „204.445”. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавување во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство. 

 
Бр. 02-7820/3 Управен одбор 

25 мај 2016 година Претседател, 
Скопје Елена Трпковска, с.р. 

___________ 
2612. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со член 
54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигурува-
ње („Службен весник на Република Македонија“ број 
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 
6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 
26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 
97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 
98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 
217/2015, 27/2016 и 37/2017), Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 16 мај 2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ПАКЕТИ НА 
ЗАВРШЕНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ОД БОЛ-
НИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОД ОБЛАСТА  

НА КАРДИОЛОГИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на референтна цена за 

пакети за завршени здравствени услуги од болничката 
здравствена заштита од областа на кардиологијата 
(„Службен весник на Република Македонија, број 
47/2014), во членот 2 во табелата, по услугата РТС2 се 
додава следната табела: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“ а ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство. 

 
Бр. 02-7820/4 Управен одбор 

25 мај 2016 година Претседател, 
Скопје Елена Трпковска, с.р. 

2613. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со 

член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото оси-
гурување („Службен весник на Република Македонија“ 
број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 
53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 
44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 
20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 
154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016 и 37/2017), 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија, на седницата одржана на 16 мај 
2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНА 
ЦЕНА ЗА ПАКЕТИ ЗА ЗАВРШЕНИ ЗДРАВСТВЕ-
НИ УСЛУГИ ОД БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА ОД ОБЛАСТА НА ПЛАСТИЧНАТА И  

РЕКОНСТРУКТИВНАТА ХИРУРГИЈА 
 

Член 1 
Насловот на Одлуката за дополнување на Одлуката 

за утврдување на референтна цена за пакети за заврше-
ни здравствени услуги од болничката здравствена заш-
тита  од областа на пластичната и реконструктивната 
хирургија („Службен весник на Република Македо-
нија“, број 164/2012), се менува и гласи: „Одлука за ут-
врдување на референтна цена за пакети за завршени 
здравствени услуги од болничката здравствена заштита 
од областа на пластичната и реконструктивната хирур-
гија, интервентна радиологија, интервентна неврохи-
рургија, трауматологија и ортопедија“. 

 
Член 2 

Во член 2, во табелата по услугата ХПД6 се додава-
ат следнитe две табели: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавување во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство. 

 
Бр. 02-7820/6 Управен одбор 

25 мај 2016 година Претседател, 
Скопје Елена Трпковска, с.р. 
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Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото осигу-
рување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 
26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 
98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016 и 37/2017), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 16 мај 2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ 
ЦЕНИ ЗА ПАКЕТИТЕ НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – 

КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - АМБУЛАНТСКИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специја-

листичко – консултативна здравствена заштита – амбулантски („Службен весник на Република Македонија” 
број 44/2010, 58/2010, 92/2010, 105/2010, 122/2010, 154/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 181/2011, 138/2012, 
88/2013, 10/2014, 47/2014, 98/2014, 138/2014, 156/2014, 17/2015 и 42/2015), во членот 2, во табелата со поднас-
лов – МОЛЕКУЛСКА МЕДИЦИНА (ЦИМГИ), по услугата МОЛ405 се додава следната табела: 

Во табелата со поднаслов – СЛУХ ГОВОР ГЛАС, по услугата АСКМ17 се додава следната табела: 

2614. 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство. 
 
    Бр. 02-7820/5                                                  Управен одбор 
25 мај 2016 година                                             Претседател, 

  Скопје                       Елена Трпковска, с.р. 
_____________ 

 
 

Во табелата со поднаслов – Здравствени услуги од специјалистичко консултативна здравствена заштита од 
областа  нефрологија, услугата „Ацетатна дијализа во домашни услови” се заменува со услугата „Хемодијали-
зен третман кај хронична инсуфициенција во домашни услови” со шифра ДХД и кај колоната 3 – „Референтна 
цена”, бројот „2.400”, се заменува со „5.173”: 

Во членот 2, во табелата со поднаслов – РАДИОДИЈАГНОСТИКА, се бришат следните здравствени ус-
луги: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2615. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со 

член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото оси-
гурување („Службен весник на Република Македонија“ 
број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 
53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 
44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 
20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 
154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016 и 37/2017), 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија, на седницата одржана на 16 мај 
2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ 
НА ПАКЕТИ НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕ-
КУВАЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛ-
ТАТИВНА СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА СПЕЦИФИЧНИ И КОМПЛЕКСНИ 

СЛУЧАИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на 

пакети на завршени епизоди на лекување за специја-
листичко – консултативна стоматолошка здравствена 
заштита на специфични и комплексни случаи („Служ-
бен весник на Република Македонија број 151/2011 и 
61/2012”), во табелата со поднаслов “Пакети на зав-
ршени  специјалистичко  - консултативни услуги  од  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

областа на детска стоматологија ЗА СТОМАТОЛОШ-
КИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР” по услугата ДС06 се дода-
ва следнава табела: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавување во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство. 

 
Бр. 02-7820/7 Управен одбор 

25 мај 2016 година Претседател, 
Скопје Елена Трпковска, с.р. 
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2616. 
Врз основа на член 30 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник 

на Република Македонија" број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/13, 187/13, 43/14, 
44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 
27/2016 и 37/2016), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата од-
ржана на 25 мај 2016 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ 
УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА BO СТРАНСТВО 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 88/2013, 48/2015, 68/2015 и 211/2015), во членот 21 став 2 се додава 
нова точка 6 која гласи:  

„6) трошоци за помошни медицински апарати за кои постои медицинска индикација да се применат во те-
кот на лекувањето како што се: домашен вентилатор; вакум пумпа со резервоар или y- конектори или кислоро-
ден концентратор.“ 

  
Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство. 

 
      Бр. 02-7893/1 Управен одбор 
  25 мај 2016 година Претседател, 
          Скопје Елена Трпковска, с.р. 
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