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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3003. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З  

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

ДРЖАВНИОТ ИСПИТЕН ЦЕНТАР 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за  Државниот испитен центар, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 10 декември 2009 година. 

 
          Бр. 07-5181/1                            Претседател 
10 декември 2009 година       на Република Македонија,                       
            Скопје                                Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

 ЗАКОНОТ ЗА  ДРЖАВНИОТ ИСПИТЕН ЦЕНТАР 
 

Член 1 
Во Законот за Државниот испитен центар („Служ-

бен весник на Република Македонија“ број 142/2008), 
во членот 2 став (1) по зборот “организација“ се става 
запирка, сврзникот „и“ се брише, по зборот „спроведу-
вање“ се додаваат зборовите: „и поддршка“, а по збо-
рот „оценувања“ се додаваат  зборовите: „и проверува-
ње“. 

 
Член 2 

Членот 3 се менува и гласи: 
„За остварување на работите од својот делокруг Др-

жавниот испитен центар е надлежен да: 
- дава поддршка на процесот на екстерното прове-

рување на постигањата на учениците и наставниците 
во основните и средните училишта,  

- подготвува национална програма за евалуација на 
основното и средното образование согласно со европ-
ските стандарди, 

 Стр. 
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- подготвува национален акционен план и динамика 
на евалуација согласно со програмата од алинејата 2 на 
овој член, 

- подготвува програма за екстерна евалуација на ос-
новното и средното образование, 

- подготвува акционен план и динамика на екстер-
ната евалуација согласно со програмата од алинејата 4 
на овој член, 

- изготвува тестови за екстерното проверување на 
постигањата на учениците во основното и средното 
образование на предлог на Бирото за развој на образо-
ванието и Центарот за стручно образование и обука, 

- изготвува генерален распоред за проверување на 
постигањата на учениците по предметите во основното 
и средното образование  на предлог на Бирото за развој 
на образованието и Центарот за стручно образование и 
обука, најдоцна до 15 декември во тековната учебна го-
дина, 

- го развива и одржува информацискиот систем за 
вреднување на постигањата на учениците во основното 
и средното образование, 

- подготвува план за обука и врши обука на учи-
лишните комисии за екстерното проверување на пости-
гањата на учениците во основното и во средното обра-
зование, 

- ги прибира, обработува и врши анализа на резул-
татите од проверувањето на постигањата на учениците 
во основното и средното образование, 

 - врз основа на извештаите од училишните коми-
сии за екстерната евалуација и евалуацијата на профе-
сионалните досиеја на стручните соработници од ос-
новните и средните училишта изготвува годишен изве-
штај со ранг-листи за работата на наставниците и 
стручните соработници, 

- ги доставува изготвените годишни извештаи со 
ранг-листите од алинејата 11 на овој член до Мини-
стерството, Бирото за развој на образованието и Цента-
рот за стручно образование и  обука, 

- изготвува национален извештај за работата на на-
ставниците и стручните соработници од основните и 
средните училишта согласно со резултатите од екстер-
ното проверување, самоевалуација, интегралната ева-
луација и евалуација на професионалните досиеја и го 
доставува до Министерството. Националниот извештај 
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за работата на наставниците и стручните соработници 
од основните и средните училишта го објавува  мини-
стерот надлежен за образование (во натамошниот 
текст: министерот), 

- учествува во подготовка на концепцијата за мату-
ра и завршен испит во средното образование, 

- изготвува тестови за екстерните испити во држав-
ната матура, 

- го развива и одржува информацискиот систем за 
вреднувања на постигањата на учениците на екстерни-
те испити во државната матура, 

- ги објавува на својата веб страница испитните 
програми, информациите и други материјали за држав-
ната матура, училишната матура и завршниот испит, 

- подготвува стручни материјали и врши обука на на-
ставниците во врска со оценувањето на постигањата на 
учениците на испитите од матурата и завршниот испит, 

- определува локални координатори и тестатори за 
реализација на екстерните испити во државната матура, 

- определува оценувачи за вреднувањето на постиг-
нувањата на учениците на екстерните испити во основ-
ното и средното образование, како и на екстерните ис-
пити во државната матура, 

- формира државни предметни матурски комисии, 
- врши обука на членовите на државните предметни 

матурски комисии, 
- врши обука на претседателите и на секретарите на 

училишните матурски комисии, 
- врши организациски и технички задачи за спрове-

дувањето на екстерните испити на државната матура, 
- ја координира работата на училишните матурски 

комисии, 
- обезбедува заштита на тајноста на подготовката, 

печатењето, дистрибуцијата и чувањето на испитниот 
материјал, 

- врши обука на кандидатите за директори на ос-
новни и средни училишта, 

- му предлага на министерот Програма за подготву-
вање и полагање на испит за директор на основни и 
средни училишта, 

- го спроведува испитот за директори на основни и 
средни училишта, 

- издава уверенија на кандидатите кои го положиле 
испитот за директори на основни и средни училишта, 

- врши стручно-административни и финансиски ра-
боти за потребите на Државниот матурски одбор и др-
жавните предметни матурски комисии, 

- издава стручна литература од делокругот на свое-
то работење и 

- врши и други работи утврдени со закон и со стату-
тот на Државниот испитен центар.“ 

 
Член 3 

Во членот 9 став (5) алинејата 3 се менува и гласи: 
„-  да има најмалку пет години работно искуство,“. 
 

Член 4 
 По членот 14 се додава нов член 14-а, кој гласи: 
 

„Член 14-а 
За извршувањето на работите согласно со надлеж-

ностите на Државниот испитен центар предвидени со 
овој закон,  се образуваат подрачни единици според 
мрежата на основните и средните училишта во Репуб-
лика Македонија.“  

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 
PËR QENDRËN SHTETËRORE TË PROVIMEVE 

 
Neni 1 

Në Ligjin për Qendrën Shtetërore të Provimeve 
(“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 
142/2008), në nenin 2 paragrafi (1) pas fjalës 
“organizimin” vëhet presje dhe lidhëza “dhe” shlyhet, pas 
fjalës “zbatimin” shtohen fjalët “dhe mbështetjen”, ndërsa 
pas fjalës “vlerësimin” shtohen fjalët “dhe kontrollin”.      

 
Neni 2 

Neni 3, ndryshohet si vijon: 
“Për realizimin e punëve nga fushëveprimi i vet, 

Qendra Shtetërore e Provimeve është kompetente si vijon: 
- jep mbështetje në procesin e kontrollit ekstern të 

arritjeve të nxënësve dhe mësimdhënësve, në shkollat 
fillore dhe të mesme, 

- përgatit program nacional për evaluim ekstern të 
arsimit fillor dhe të mesëm, në përputhje me standardet 
evropiane, 

- përgatit plan aksional nacional dhe dinamikë të 
evaluimit ekstern, në përputhje me programin nga alineja 2 
e këtij neni, 

- përgatit plan për evaluim ekstern në arsimin fillor dhe 
të mesëm,  

- përgatit plan aksional nacional dhe dinamikë të 
evaluimit ekstern, në përputhje me programin nga alineja 4 
e këtij neni, 

- përgatit teste për kontroll ekstern të arritjeve të 
nxënësve në arsimin fillor dhe të mesëm, me propozim të 
Byrosë për Zhvillimin e Arsimit dhe  Qendrës për Arsim 
dhe Trajnim Profesional, 

- përgatit orar të përgjithshëm për kontroll të arritjeve 
të nxënësve për lëndët në arsimin fillor dhe të mesëm, me 
propozim të Byrosë për Zhvillimin e Arsimit dhe  Qendrës 
për Arsim dhe Trajnim Profesional, më së voni deri më 15 
dhjetor në vitin rrjedhës shkollor, 

- e zhvillon dhe mirëmban sistemin informativ për 
vlerësimin e arritjeve të nxënësve, në arsimin fillor dhe të 
mesëm,   

- përgatit plan për trajnim dhe kryen trajnim të 
komisioneve shkollore për kontrollin ekstern të arritjeve të 
nxënësve, në arsimin fillor dhe të mesëm, 

- i grumbullon, përpunon dhe kryen analizë të 
rezultateve nga kontrolli i arritjeve të nxënësve, në arsimin 
fillor dhe të mesëm, 

- në bazë të raporteve të komisioneve shkollore për 
evaluimin ekstern dhe evaluim të dosjeve profesionale të 
bashkëpunëtorëve profesionalë të shkollave fillore dhe të 
mesme, përgatit raport vjetor me rang-lista për punën e 
mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve profesionalë, 
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- i dërgon raportet e përpiluara vjetore me rang-listat 
nga alineja 11 e këtij neni në Ministri, Byronë për 
Zhvillimin e Arsimit dhe Qendrën për Arsim dhe Trajnim 
Profesional, 

- përgatiti raport nacional për punën e mësimdhënësve 
dhe bashkëpunëtorëve profesionalë në shkollat fillore dhe 
të mesme, në pajtim me rezultate e kontrollit ekstern, 
vetevauimit, evaluimit integral dhe evaluimit të dosjeve 
profesionale, dhe e dorëzon në Ministri. Raportin nacional 
për punën e mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve 
profesionalë në shkollat fillore dhe të mesme, e shpall 
ministri kompetent për arsim (në tekstin e mëtejmë: 
ministri), 

- merr pjesë në përgatitjen e konceptit për maturë dhe 
provim përfundimtar në arsimin e mesëm, 

- përgatit teste për provime eksterne në maturën 
shtetërore,  

- e zhvillon dhe mirëmban sistemin informativ për 
vlerësimin e arritjeve të nxënësve, në provimet eksterne të 
maturës shtetërore,  

- i shpall në ueb faqen e vet programet e provimeve, 
informatat dhe materialet tjera për maturën shtetërore, 
maturën shkollore dhe provimin përfundimtar, 

- përgatit materiale profesionale dhe kryen trajnim të 
mësimdhënësv, lidhur me vlerësimin e arritjeve të 
nxënësve në provimet e maturës dhe provimin 
përfundimtar, 

- përcakton koordinues dhe testues lokalë, për 
realizimin e provimeve eksterne në maturën shtetërore, 

- përcakton vlerësues për vlerësimin e arritjeve të 
nxënësve në provimet eksterne, në arsimin fillor dhe të 
mesëm, si dhe në provimet eksterne të maturës shtetërore,  

-   formon komisione shtetërore për lëndët e maturës, 
- e kryen trajnimin e anëtarëve të komisioneve 

shtetërore për lëndët e maturës, 
- e kryen trajnimin e kryetarëve dhe sekretarëve të 

komisioneve shkollore të maturës, 
- kryen detyra organizative dhe teknike për realizimin e 

provimeve eksterne të maturës shtetërore, 
- e koordinon punën e komisioneve shkollore të 

maturës, 
- e siguron mbrojtjen e fshehtësisë së përgatitjes, 

botimit, shpërndarjes dhe ruajtjes së materialit të provimit, 
- e kryen trajnimin e kandidatëve për drejtorë të 

shkollave fillore dhe të mesme, 
- i propozon ministrit Program për përgatitjen dhe 

dhënien e provimit për drejtor të shkollave fillore dhe të 
mesme, 

- e realizon provimin për drejtorë të shkollave fillore 
dhe të mesme, 

- u lëshon certifikata kandidatëve, që e kanë dhënë 
provimin për drejtorë të shkollave fillore dhe të mesme, 

- kryen punë profesionale administrative dhe 
financiare, për nevojat e Këshillit Shtetëror të Maturës dhe 
komisioneve shtetërore për lëndët e maturës, 

- boton literaturë profesionale nga fushëveprimi i punës 
së vet dhe 

- kryen edhe punë tjera të përcaktuara me ligj dhe me 
statutin e Qendrës Shtetërore të Provimeve.”   

Neni 3 
Në nenin 9 paragrafi (5) alineja 3, ndryshohet si vijon: 
“- të ketë së paku pesë vjet përvojë pune,”.  
 

Neni 4 
Pas nenit 14 shtohet nen i ri 14-a, si vijon: 
 

“Neni 14-a 
Për kryerjen e punëve në përputhje me kompetencat e 

Qendrës Shtetërore të Provimeve të parapara me këtë ligj, 
formohen njësi rajonale sipas rrjetit të shkollave fillore dhe 
të mesme në Republikën e Maqedonisë."   

 
Neni 5 

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

__________ 
3004. 

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

 
У К А З  

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

ТО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за Бирото за развој на образованието, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 10 декември 2009 година. 

 
          Бр. 07-5183/1                            Претседател 
10 декември 2009 година       на Република Македонија,                       
             Скопје                              Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА БИРОТО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 
Член 1 

Во Законот за Бирото за развој на образованието 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
37/2006 и 142/2008), во членот 6 точка 7 сврзникот „и“ 
се заменува со запирка. 

По точката 8 се додаваат две нови точки 9 и 10 , кои 
гласат: 

„9) предлага на Државниот испитен центар  тестови 
за екстерно проверување на постигањата на учениците 
во основното,  гимназиското и уметничкото образова-
ние,  како и за општо образовните предмети во средно-
то стручно образование, кои ги доставува најдоцна три 
месеца пред денот на тестирањето и 

10) предлага на Државниот испитен центар генера-
лен распоред за проверување на постигањата  на уче-
ниците по предметите во основното, гимназиското и 
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уметничкото образование, како и за општо образовните 
предмети во средното стручно образование,  кој го до-
ставува најдоцна до 1 ноември за тековната учебна го-
дина.“ 

 
Член 2 

Во членот 10 став 1 по алинејата 9 се додаваат две 
нови алинеи 10 и 11, кои гласат: 

„- развива програма за подобрување на квалитетот 
на наставата во училиштето врз основа на извештајот 
од спроведената интегрална евалуација од страна на 
Државниот просветен инспекторат и 

- изготвува предлог мерки за подобрување на 
квалитетот на наставата и оценувањето на наставни-
ците.“  

 
Член 3 

По членот 14 се додава нов наслов и нов член 14-а, 
кои гласат:  

 
„ТАЈНОСТ НА ИСПИТНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ 

 
Член 14-а 

Вработените во Бирото и надворешните соработни-
ци кои соработуваат со Државниот испитен центар во 
изготвувањето на тестовите за екстерно проверување 
на постигањата на учениците се должни да потпишат 
изјава дека ќе се раководат според постапките за тај-
ност на подготовката, дистрибуцијата и чувањето на 
материјалот за екстерно проверување на постигањата 
на учениците.  

Процедурите за тајноста на подготовката, печате-
њето, дистрибуцијата, чувањето и оценувањето на ис-
питниот материјал ги изготвува Државниот испитен 
центар, а ги утврдува министерот.“ 

 
Член 4 

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

__________ 
 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E 

LIGJIT PËR BYRONË E ZHVILLIMIT TË ARSIMIT 
 

Neni 1 
Në Ligjin për Byronë e Zhvillimit të Arsimit (''Gazeta 

zyrtare e Republikës së Maqedonisë'' numër 37/2006 dhe 
142/2008), në nenin 6 në pikën 7, lidhëza “dhe” 
zëvendësohet me presje. 

Pas pikës 8 shtohen dy pika të reja 9 dhe 10, si vijojnë: 
”9) i propozon Qendrës Shtetërore të Provimeve, teste 

për kontroll ekstern të arritjeve të nxënësve në arsimin 
fillor, të gjimnazit dhe të artit, si dhe për lëndët e 
përgjithshme mësimore në arsimin e mesëm profesional, 
të cilat i dorëzon më së voni tre muaj para ditës së 
testimit dhe 

  10) i propozon Qendrës Shtetërore të Provimeve, orar 
të përgjithshëm për kontroll të arritjeve të nxënësve për 
lëndët në arsimin fillor, të gjimnazit dhe të artit, si dhe për 
lëndët e përgjithshme mësimore në arsimin e mesëm 
profesional, të cilin e dorëzon më së voni deri më 1 nëntor 
për vitin shkollor rrjedhës.” 

Neni 2 
Në nenin 10 paragrafi 1, pas alinesë 9 shtohen dy aline 

të reja 10 dhe 11, si vijojnë: 
”- zhvillon program për përmirësimin e kualitetit të 

mësimit në shkollë, në bazë të raportit nga evaluimi 
integral i realizuar, nga ana e Inspektoratit Shtetëror të 
Arsimit dhe  

- përgatit propozim-masa për përmirësimin e kualitetit 
të mësimit dhe vlerësimin e  mësimdhënësve.” 

 
Neni 3 

Pas nenit 14 shtohen titulli i ri dhe neni i ri 14 -a, si 
vijojnë:  

 
"FSHEHTËSIA E MATERIALEVE TË PROVIMIT 
 

Neni 14-a 
Punonjësit në Byro dhe bashkëpunëtorët e jashtëm që 

bashkëpunojnë me Qendrën Shtetërore të Provimeve, në 
përgatitjen e testeve për kontroll ekstern të arritjeve të 
nxënësve, janë të obliguar që të nënshkruajnë deklaratë se 
do të udhëhiqen sipas procedurave për fshehtësinë e 
përgatitjes, shpërndarjes dhe ruajtjes së materialit për 
kontroll ekstern të arritjeve të nxënësve. 

Procedurat për fshehtësinë e përgatitjes, botimit, 
shpërndarjes, ruajtjes dhe vlerësimit të materialit të 
provimeve, i përgatit Qendra Shtetërore e Provimeve, 
ndërsa i përcakton ministri.” 

 
Neni 4 

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

__________ 
3005. 

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

 
У К А З  

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

СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за стручно образование и обука, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 10 декември 2009 година. 

 
          Бр. 07-5184/1                             Претседател 
10 декември 2009 година       на Република Македонија,                       
            Скопје                                Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 

 
Член 1 

Во Законот за стручно образование и обука 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
71/2006), во членот 22 став 2 се додава нова алинеја 
1, која гласи: 
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„- на интерно и екстерно проверување на напредо-
кот и постигнувањето на успехот,“. 

 
Член 2 

Во членот 32 по алинејата 15 се додаваат четири 
нови алинеи 16, 17, 18 и 19, кои гласат: 

 „- предлага на Државниот испитен центар  тестови 
за екстерно проверување на постигнувањата на учени-
ците по стручните предмети во средното стручно обра-
зование, кои ги доставува најдоцна три месеца пред де-
нот на тестирањето, 

- предлага на Државниот испитен центар генерален 
распоред за проверување на постигањата на учениците 
по стручните предмети во средното стручно образова-
ние, кој го доставува најдоцна до 1 ноември за тековна-
та учебна година, 

- изготвува предлог мерки за подобрување на ква-
литетот на наставата и оценувањето на наставниците 
по стручните предмети и 

- развива програма за подобрување на квалитетот 
на наставата  по стручните предмети во училиштето, 
врз основа на извештајот од спроведената интегрална 
евалуација од страна на Државниот просветен инспе-
кторат.”   

 
Член 3 

По членот 33 се додава нов наслов и нов член 33-а, 
кои гласат:  

 
„Тајност на испитните материјали 

  
Член 33-а 

Вработените во Центарот и надворешните соработ-
ници, кои соработуваат со Државниот испитен центар 
во изготвувањето на тестовите за екстерно проверува-
ње на постигањата на учениците се должни да потпи-
шат изјава дека ќе се раководат според постапките за 
тајноста на подготовката, дистрибуцијата и чувањето 
на материјалот за екстерно проверување на постигања-
та на учениците. 

Процедурите за тајноста на подготовката, печате-
њето, дистрибуцијата, чувањето и оценувањето на ис-
питниот материјал ги изготвува Државниот испитен 
центар, а ги утврдува министерот.“ 

 
Член 4 

Во членот 40 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

„Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на врабо-
тениот односно на надворешниот соработник ако не 
потпише изјава утврдена во членот 33-а став 1 од овој 
закон.“     

 
Член 5 

Подзаконскиот акт предвиден во овој закон мини-
стерот ќе го донесе  во рок од три месеца од денот на 
влегувањето во сила на овој закон.   

 
Член 6 

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

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR ARSIM DHE TRAJNIM PROFESIONAL 
 

Neni 1 
Në Ligjin për  arsim dhe trajnim profesional (''Gazeta 

zyrtare e Republikës së Maqedonisë'' numër 71/2006), në 
nenin 22 paragrafi 2 shtohet alineja e re 1, si vijon: 

"- për kontroll intern dhe ekstern, të përparimit dhe 
arritjes së suksesit,". 

 
Neni 2 

“Në nenin 32 pas alinesë 15 shtohen katër aline të reja 
16, 17, 18 dhe 19, si vijojnë: 

“- i propozon Qendrës Shtetërore të Provimeve, teste 
për  kontroll ekstern të arritjeve të nxënësve në lëndët 
profesionale, në arsimin e mesëm profesional, të cilat i 
dorëzon më së voni tre muaj para ditës së testimit, 

- i propozon Qendrës Shtetërore të Provimeve, orar të 
përgjithshëm  për kontrollin  e arritjeve të nxënësve në 
lëndët profesionale në arsimin e mesëm profesional, të cilin 
e dorëzon më së voni deri më 1 nëntor, për vitin rrjedhës 
shkollor, 

- përgatit propozim-masa për përmirësimin e kualitetit 
të mësimit dhe vlerësimit të mësimdhënësve për lëndët 
profesionale dhe 

- zhvillon program për përmirësimin e kualitetit të 
mësimit për lëndët profesionale në shkollë, në bazë të 
raportit nga evaluimi integral i realizuar, nga ana e 
Inspektoratit Shtetëror të Arsimit.”  

 
Neni 3 

Pas nenit 33 shtohet titull i ri dhe nen i ri 33 –a, si 
vijojnë: 

"Fshehtësi e materialeve të provimeve 
  

Neni 33-a 
Punonjësit në Qendër dhe bashkëpunëtorët e jashtëm, 

të cilët bashkëpunojnë me Qendrën Shtetërore të 
Provimeve, në përgatitjen e testeve për kontrollin ekstern të 
arritjeve të nxënësve, janë të obliguar që të nënshkruajnë 
deklaratë, se do të udhëhiqen sipas procedurave  për 
fshehtësinë e përgatitjes,  shpërndarjes  dhe ruajtjes  së 
materialit  për kontrollin ekstern të arritjeve të nxënësve. 

Procedurat për fshehtësinë e përgatitjes, botimit, 
shpërndarjes, ruajtjes dhe vlerësimit të materialit të 
provimit, i përgatit Qendra Shtetërore e Provimeve, ndërsa 
i përcakton ministri.“ 

 
Neni 4 

Në nenin 40 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 , si 
vijon: 

"Gjobë në shumë prej 500 deri në 1000 euro me 
kundërvlerë në denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtje 
punonjësit, përkatësisht bashkëpunëtorit të jashtëm, nëse 
nuk e nënshkruan deklaratën e përcaktuar  në nenin 33-a 
paragrafi 1 i këtij ligji."     

 
Neni 5 

Aktin nënligjor të paraparë në këtë ligj, ministri do ta 
miratojë në afat prej tre muajsh, nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji.    
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Neni 6 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
__________ 

3006. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

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

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСВЕТНАТА 

ИНСПЕКЦИЈА 
 

Се прогласува Законот за дополнување на Законот 
за просветната инспекција, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на  10 декември 2009 година. 

 
         Бр. 07-5185/1                             Претседател 
10 декември 2009 година       на Република Македонија,                       
             Скопје                                Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА ПРОСВЕТНАТА ИНСПЕКЦИЈА 

 
Член 1 

Во Законот за просветната инспекција („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 52/2005 и 
81/2008), во членот 20 по ставот 1 се додаваат два нови 
става 2 и 3, кои гласат: 

„Интегралната евалуација од ставот 1 на овој член 
се врши на секоја трета учебна година. 

За спроведената интегрална евалуација од ставот 1 
на овој член Државниот просветен инспекторат израбо-
тува писмен извештај за работата на наставниците и 
стручните соработници од основните и средните учи-
лишта и го доставува до училиштето и до Државниот 
испитен центар.“  

 
Член 2 

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

__________ 
 

 L I G J 
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR INSPEKTIMIN 

ARSIMOR 
 

Neni 1 
Në Ligjin për inspektimin arsimor (''Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë'' numër 52/2005 dhe 81/2008), 
në nenin 20 pas paragrafit 1  shtohen dy paragrafë të  rinj 2  
dhe 3, si vijojnë: 

”Evaluimi integral nga paragrafi 1 i këtij neni, kryhet 
në çdo vit të tretë shkollor. 

Për evaluimin e realizuar integral nga paragrafi 1 i këtij 
neni, Inspektorati Shtetëror i Arsimit përpilon raport me 
shkrim për punën e mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve 
profesionalë, nga shkollat fillore dhe të mesme dhe ia 
dorëzon shkollës dhe Qendrës Shtetërore të Provimeve.”  

 
Neni 2 

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

__________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3007. 

Врз основа на член 10 став 3 од Законот за држав-
ните службеници („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2002, 
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 
69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009 и 
114/2009), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 7 декември 2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО 
СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА 

 
1. За државен секретар во Секретаријатот за европ-

ски прашања се именува Јован Андоновски, државен 
советник во Секретаријатот за европски прашања. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
Број 33-6341/1            Заменик на претседателот 

7 декември 2009 година    на Владата на Република 
           Скопје                            Македонија, 
                                     м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
3008. 

По извршеното срамнување на изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за доделување 
на концесија за експлоатација на минералната сурови-
на-минерална вода и гас СО2 на „БХЗ ПРОЏЕКТ ДЕ-
ВЕЛОПМЕНТ“ ДОО увоз-извоз Скопје, на локалите-
тот „Лозишта“ с. Логоварди, општина Битола („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 144/2009), 
направена е техничка грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕС-
ИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА 
СУРОВИНА-МИНЕРАЛНА-ВОДА И ГАС СО2 НА 
„БХЗ ПРОЏЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ“ ДОО УВОЗ-
ИЗВОЗ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЛОЗИШТА“ 

С. ЛОГОВАРДИ, ОПШТИНА БИТОЛА 
 
Во табелата во Координатата Y, Т-3, наместо бројката 

„7.557.294,00“ треба да стои бројката „7.533.294,00“. 
 
   Бр. 19-4924/2                        

11 декември 2009 година              Од Владата на Република 
             Скопје                                            Македонија 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

3009. 
Врз основа на член 66 став (10) од Законот за води 

(„Службен весник на Република Македонија„ бр. 87/08 
и 06/09), министерот за животна средина и просторно 
планирање донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОДГОТВУ-
ВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИТЕ И НА КАРТОГ-
РАФСКИТЕ ПРИКАЗИ ЗА АКТИВНОСТИТЕ  

ЗА МОНИТОРИНГ НА ВОДИТЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината и на-

чинот на подготвување на информациите и на карто-
графските прикази за активностите за мониторинг на 
водите кои се дадени во подеталните програмите и пла-
новите за управување со водите на речните сливови и 
подсливови.  

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

- Одлична состојба на квалитетот на површинските 
води е состојба на површинските води во кои нема ника-
кви, или има само незначителни антропогенски измени во 
вредностите на елементите за физичко-хемискиот и за 
хидроморфолошкиот квалитет на водите за соодветен тип 
на површинското водно тело споредено со истите вред-
ности на елементите што се поврзуваат со истиот тип на 
површинско водно тело кое постои во ненарушени усло-
ви. Одлчина состојба на калвитетот на површинските во-
ди во однос на вредностите на биолошките елементи на 
квалитетот за површинското водно тело се одраз на оние 
што обично се поврзуваат со тој тип на водно тело кое 
постои во ненарушени околности, и вредностите на био-
лошките елементи не покажуваат никакви или само нез-
начителни докази за тоа дека има нарушување. 

- Добра состојба на квалитетот на површинските води 
е состојба на површинските води во кои вредностите за 
биолошките елементите на квалитет за типот на површин-
ското водно тело покажуваат ниски нивоа на нарушувања 
кошто произлегуваат од човековото дејство, при што 
вредностите, само незначително, отстапуваат од оние што 
обично се поврзуваат со таков тип на површинско водно 
тело кое постои во ненарушени услови.  

- Прифатлива состојба на квалитетот на површин-
ските води е состојба на површинските води во кои 
вредностите за биолошките елементи на квалитет за 
типот на површинското водно тело умерено отстапува-
ат од оние вредности што обично се поврзуваат со та-
ков тип површинско водно тело кое постои во ненару-
шени услови. Вредностите на биолошките елементи 
покажуваат умерени знаци на нарушување што произ-
легуваат од човековото дејство и се многу нарушени во 
споредба со условите кога состојбата е добра.  

- Слаба состојба на квалитетот на површинските во-
ди е состојба на површинските води коишто покажува-
ат докази за големи промени во вредностите за биоло-
шките елементи на квалитет на типот на површинското 
водно тело и во кои релевантните биолошки заедници 
значително отстапуваат од оние што обично се поврзу-
ваат со типот на површинското водно тело кое постои 
под ненарушени околности.  

- Лоша состојба на квалитетот на површинските во-
ди е состојба на површинските води коишто покажува-
ат докази за сериозни промени во вредностите за био-
лошките елементи на квалитет на типот на површин-
ското водно тело и во кои недостигаат голем број од 
релевантните биолошки заедници што обично се повр-
зуваат со типот на површинското водно тело кое по-
стои во ненарушени околности. 

- Добра квантитативна состојба на подземно водно 
тело  е состојба на подземно водно тело во кое нивото на 
подземната вода во подземното водно тело е такво што 
достапноста на подземната вода од водното тело како 
ресурс нема да биде надминато со долгорочна годишна 
просечна стапка на експлоатација. Нивото на подземна-
та вода во поздемно водно тело ќе се смета дека не е 
надминато кога подземната вода не е предмет на такви 
антропогенски измени коишто би резултирале со:  

- непостигнување на целите за животната средина 
определени во Законот за водите  за придружните по-
вршински води на подземното водно тело; 

- какво било влошување на состојбата на придруж-
ните површински води на подземното водно тело; и 

- какво било значително оштетување на копнените 
екосистеми коишто се непосредно зависни од подзем-
ното водно тело. 

Подземната вода во подземното водно тело ќе се 
смета дека има добра состојба тогаш кога антропоген-
ските измени влијаат на протокот на придружните по-
вршински води на подземното водно тело и предзвику-
ваат промени на нивото на подземната вода кои можат 
да се јавуваат привремено или да се јавуваат континуи-
рано во просторно ограничено подрачје, но ваквите 
пренасочувања на протокот на површинските води не 
предизвикуваат навлегување на солена вода или на 
друг вид навлегување во подземните води и не укажу-
ваат на тоа дека антропогенските оддржливи и на јасно 
идентификувани измени на протокот може со веројат-
ност да предизвикаат такви навлегувања. 

- Добра хемиска состојба на подземно водно тело е со-
стојба во која хемискиот состав на подземното водно тело 
е таков што концентрациите на загадувачки материи:  

- не покажуваат ефекти на навлегување на солено-
ста или на другите видови навлегувања; 

- не ги надминуваат стандардите за квалитет на под-
земните водни тела утврдени со Законот за водите; и 

- не се такви што би резултирале со непостигнува-
ње на целите за животната средина за придружните по-
вршински води на подземното водно тело утврдени со 
Законот за водите или би резултирале со какво било 
значително влошување на еколошкиот или на хемиски-
от квалитет на водните тела или би резултирале со ка-
кво било значително оштетување на копнените екоси-
стеми коишто се непосредно зависни од подземното 
водно тело. Промените во вредностите на спроводли-
воста на подземните води кои не укажуваат на навлегу-
вање на соленост или друг вид навлегување во подзем-
ното водно тело ќе се сметаат дека не ја нарушуваат 
добрата хемиска состојба на подземното водно тело.  

- Одлична состојба на силно изменети или вештач-
ки водни тела - е состојба во која:  

- вредностите на физичко-хемиските елементи це-
лосно или речиси целосно соодветствуваат со ненару-
шените услови кои обично се поврзуваат со тип на по-
вршинското водно тело што е најспоредливо со пред-
метното вештачко или силно изменето водно тело;  

- концентрациите на биолошките елементи - било-
шки квалитет остануваат во рамките на опсегот што 
обично се поврзуваат со таквите ненарушени услови; и  

- нивоата на темепратурата, рамнотежата на кисло-
родот и pH вредноста соодветствуваат со оние најдени 
во најспоредливите типови на површинско водно тело 
кое постои во ненарушени услови. 

- Добра состојба на силно изменети или вештачки 
водни тела - е состојба во која: 

- вредностите на физичко-хемиските елементи се во 
рамка на вредностите со кои се обезбедува функциони-
рањето на екосистемот што е специфичен за типот на 
водното тело;  

- постигнување на вредностите за елементите на би-
олошкиот квалитет се во рамките на оние определи за 
одлична состојба на силно изменети или вештачко из-
менети водни тела; и  
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- температурата и pH вредноста не достигнуваат ни-
воа што се надвор од рамките на вредностите со кои се 
обезбедува функционирањето и постигнување на вред-
ностите за елементите на биолошкиот квалитет опреде-
лени за за одлична состојба на силно изменети или ве-
штачко изменети водни тела.  

Концентрациите на хранливите состојки не ги надми-
нуваат нивоата воспоставени така што ќе се обезбеди 
функционирање на екосистемот што е специфичен за 
типот и постигнување на вредностите за елементите на 
биолошкиот квалитет определени за за одлична состојба 
на силно изменети или вештачко изменети водни тела. 

- Прифатлива состојба на силно изменети или вештач-
ки водни тела е - состојба во која условите соодветствува-
ат со постигнувањето на вредности за елементите на био-
лошкиот квалитет определени за одлична состојба на сил-
но изменети или вештачко изменети водни тела. 

 
Член 3 

(1) Информациите за активностите за мониторинг 
на водите содржат податоци согласно класификацијата 
на еколошката состојба на водните тела, кои се подго-
твуваат врз основа на податоците коишто се добиени 
од мониторингот на водите при што се наведуваат по-
ниските вредности од мониторингот на биолошките и 
физичко-хемиските елементи на квалитетот класифи-
цирани согласно табела 1 колона 1 од прилогот  кој е 
составен дел на овој правилник. 

 (2) За информациите од став (1) од овој член се 
подготвуваат во картографски приказ за секое подрачје 
на речен слив, со којшто се прикажува класификација-
та на еколошката состојба за секое водно тело, означе-
на со боја, како одраз на класификацијата на еколошка-
та состојба на водното тело, согласно табела 1 колона 2 
од прилогот на овој правилник.  

  
Член 4 

(1) Информациите за активностите за мониторинг на 
водите за силно изменети водни тела и за вештачки водни 
тела содржат податоци согласно класификацијата на еко-
лошкиот потенцијал за водното тело, кои се подготвуваат 
врз основа на податоците коишто се добиени од монито-
рингот на водите при што се наведуваат пониските вред-
ности од мониторингот на биолошките и физичко-хемис-
ките елементи на квалитетот класифицирани согласно та-
бела 2, колона 1 од прилогот на овој правилник.  

(2) За информациите од став (1) од овој член се под-
готвуваат картографски приказ за секое подрачје на ре-
чен слив, со којшто се прикажува класификација на 
еколошкиот потенцијал за секое водно тело, означена 
со боја, и тоа за вештачките водни тела согласно табела 
2 колона 2 од прилогот од овој правилник, а за силно 
изменетите водни тела согласно табела 2 колона 3 од 
прилогот од овој правилник. 

 
Член 5 

За оние водни тела кај кои согласно информациите 
од активностите за мониторинг на водите покажале де-
ка неуспехот во постигнувањето на добра состојба или 
на добар еколошки потенцијал на водното тело се дол-
жи на непочитувањето на еден или на повеќе стандар-
ди за квалитет на животната средина, воспоставени за 
тоа водно тело во однос на специфичните синтетички и 
несинтетички загадувачки материи, во картографскиот 
приказ се означуваат со црна точка.  

 
Член 6 

(1) Кога информациите од активностите за монито-
ринг на водите покажале дека една водно тело постигнува 
усогласеност со сите стандарди за квалитет на животната 
средина утврдени согласно Законот за водите, тоа се 
евидентира како водно тело кое постигнува добра хе-
миска состојба. Во спротивно, се евидентира дека водно-
то тело не успева да достигне добра хемиска состојба.  

(2) За информациите од став (1) од овој член се подго-
твува картографски приказ за секое подрачје на речен 
слив, со којшто се прикажува хемиската состојба за секое 
водно тело, означена со боја, во согласност со табела 3 
колона 2 од прилогот од овој правилник, како одраз на 
класификацијата на хемиската состојба на водното тело. 

 
Член 7 

 (1) Информациите кои произлегуваат како резултат 
на активностите за мониторинг на подземните водни 
тела или група на подземни водни тела се користат за 
да се претстави квантитативната состојба на тоа тело 
или на тие тела.  

(2) За информациите од став (1) од овој член се под-
готвува картографски приказ на добиената оцена за 
квантитативната состојба на подземните води, кои се 
означуваат со зелена боја за добра квантитативна со-
стојба и црвена боја за слаба квантитативна состојба на 
водното тело или тела.  

 
Член 8 

(1) Информациите кои произлегуваат како резултат 
на активностите за мониторинг на подземните води по-
врзани со оценување на хемиската состојба на подзем-
ната вода, се подготвуваат за подземното водно тело 
како целина. 

(2) При подготвувањето на информации кои се од-
несуваат на добрата состојба којашто треба да ја по-
стигне подземното водно тело, за оние хемиски пара-
метри за коишто согласно Законот за водите се утврде-
ни стандарди за квалитет на животната средина се 
пресметува средната вредност од резултатите на мони-
торингот на секоја точка во подземното водно тело или 
група подземни водни тела, и во согласност со утвде-
ните цели за постигнување на добра состојба на под-
земните водни тела овие средни вредности се користат 
за да се покаже нивната усогласеност со добрата хеми-
ска состојба на подземната вода.  

(3) За информациите од став (2) од овој член се под-
готвува картографски приказ на хемиската состојба на 
подземната вода, кои се означуваат со зелена за добра 
хемиска состојба и со црвена боја за слаба хемиска со-
стојба на подземната вода.  

(4) Кога информациите од активностите за монито-
ринг на водите покажале дека водните тела коишто се 
изложени на значително и на постојано влијание од чо-
векот имаат тренд на зголемување на концентрациите 
на било која загадувачка материја, на картографскиот 
приказ се означуваат со црна точка.  

(5) Доколку трендот покажува намалување на кон-
центрациите на било која загадувачка материја на кар-
тографскиот приказ се означуваат со сина точка.  

 
Член 9 

(1) Во Планот за управување со речен слив, како и 
во програмите кои се составен дел на Планот, се изра-
ботува одделен картографски приказ на квантитативна-
та и хемиската состојба на секое подземно водно тело 
или група тела, кои што се означуваат со боја согласно 
член 7 и член 8 од овој правилник.  

(2) По исклучок од став (1) од овој член, кога е тоа 
можно, означувањето согласно член 7 и член 8 од овој 
правилник може да се прикаже заедно на еден карто-
графскиот приказ.   

 
Член 10 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република  
Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 
01.01.2010  година.  

 
  Бр. 07-10489/1           Министер за животна средина 

27 ноември 2009 година       и просторно планирање,                                 
      Скопје                         д-р Неџати Јакупи, с.р.  
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3010. 
Врз  основа на член 66 став (9) и став (10) од Зако-

нот за водите („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 87/08 и 06/09), министерот за животна среди-
на и просторно планирање донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОДГОТВУ-
ВАЊЕ НА ПЛАНОВИТЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 

РЕЧНИТЕ СЛИВОВИ 
 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се пропишува утврду-

ва и начинот на подготвување на плановите за управу-
вање со речните сливови, како и описот на активности-
те и резултатите од учеството на јавноста при подго-
твување на плановите.  

 
Член 2 

Целата на овој правилник е воспоставување на ин-
тегриран пристап при подготовката на плановите за 
управување со речните сливови заради заштита и 
одржливо користење на водните ресурси на територија 
на Република Македонија.  

 
Член 3 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

 
Објавување е објавување на информации поврзани 

со подготовката  Планот за управување со речните сли-
вови на веб страна на Министерството за животна сре-
дина и просторно планирање со директен линк каде 
можат да се видат информациите во интегрална форма. 
Кога е тоа возможно при објавувањето ќе се даде ин-
формација за местото и времето каде може да се извр-
ши увид во објавените информации.  

Стратешка оцена е оцена на влијанието на планот за 
управување со речен слив врз животната средина што се 
спроведува согласно Законот за животна средина. 

Статус на водното тело е приказ на квантитативни-
те и квалитативните притисоци што ги трпи водата во 
едно водно тело.  

 
Член 4 

Во согласност со целите за долгорочна заштита и 
одржливо користење на водите, подготвувањето на 
Плановите за управување со речните сливови (во пона-
тамошниот текст: Планови), се заснова на следните на-
чела:   

- интеграција и усогласување на различните план-
ски документи за подрачјето на речен слив; 

- јасна, транспарентна и достапна за јавноста по-
стапка која овозможува да се направи анализа и доне-
сува одлуки поврзани со управувањето со речните сли-
вови; 

- планирање на управувањето со водите на ниво на 
подрачјето на речен слив; 

- соработка со други државни органи, научни уста-
нови и институции; 

- обезбедување на активно учество на јавноста и за-
интересираните субјекти во постапката за донесување 
на планот;  

- утврдување на цели на животната средина во 
управувањето со водите кои придонесуваат во одржли-
виот развој; 

- економичност за што се води сметка за трошо-
ците и ефикасноста на предложените мерки и меха-
низми за постигнување на целите за добра состојба 
на водите; и 

- транспарентно управување со речните сливови 
кое подразбира подготовка на методологии и меха-
низми. 

 
Член 5 

Интеграцијата и усогласувањето на различните 
плански документи се однесува на сите Планови и во 
нив содржаните мерки, како и нивните измени и допол-
нувања со чие спроведување може да се влијае врз по-
стигнувањето на целите на добар статус на водите при 
што особено се води сметка за: 

- утврдување на разликите и воведување на унифи-
цирани мерки; 

- подобрување на ефикасноста на управувањето со 
подрачјето на речен слив; и   

- вклучување на сите заинтересирани страни во по-
стапката за подготовка на планот.  

 
Член 6 

(1) Донесувањето на Планот се врши преку јасна, 
транспарентна и достапна за јавноста постапка која 
овозможува да се направи анализа и донесува одлуки 
поврзани со управувањето со речните сливови, при 
што особено јавноста е запозната со: 

- идентификацијата на значајните прашања за упра-
вување со подрачјето на речниот слив; 

- нацрт- Планот за управување со речен слив; и  
- Планот за управување со речен слив.  
(2) Анализата се спроведува доволно детално за да 

може да ја оправда одлуката на која се однесува.  
 

Член 7 
Планирањето на управувањето со водите се врши 

на ниво на подрачје на речен слив определен согласно 
член 7 од Законот за водите (во понатамошниот текст: 
Законот), за кое се однесува содржината и начинот на 
подготвувањето на Планот.  

 
Член 8 

Соработката со другите државни органи, научни 
установи и институции во постапката за донесување на 
Планот значи обезбедување на нивно учество во подго-
твувањето и усвојувањето на Планот, како и во спрове-
дувањето на мерките утврдени со Планот.  

 
Член 9 

Активно учество на јавноста во постапката за доне-
сување на планот значи обезбедување на нивно учество 
во различните фази на постапката за подготовка на 
Планот. 

 
Член 10 

(1) Утврдување на цели на животната средина во 
управувањето со водите кои придонесуваат во одржли-
виот развој, подразбира постигнување на добра состој-
ба на водните тела во согласност со проценката на реч-
ните сливови од член 71 и критериумите од член 90 и 
член 92 од Законот.  

(2) По исклучок на став (1) од овој член во Планот 
може да се постават алтернативни цели, кои ги земаат 
во предвид еколошките, социјалните и економските 
приоритети поврзани со управувањето со води.  
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Член 11 
(1) Во Плановите се определуваат мерки и механиз-

ми, со цел постигнувањето на целите на животната сре-
дина од член 10 од овој правилник, и тоа:  

- мерки кои се применуваат или се однесуваат на 
различна фаза од загадувањето на водите; 

- мерки на различно географско подрачје; 
- мерки во различен временски период; 
- мерки наменети за отстранување на повеќе нега-

тивни влијанија;  
- заемното влијание на предложените мерки за 

истото подрачје на речен слив;  
- начинот на примена или адаптација на мерки кои 

веќе се применуваат за остварување на целта; 
- мерки на други државни органи и органите на ло-

калната самоуправа; и 
- начините за предвидување на алтернативни мерки 

за постигнување на целите во врска со активностите 
кои имаат влијание.  

(2) При подготвувањето на Планот се врши анализа 
и споредба на:  

- ефективноста на достапните мерки за постигнува-
ње на целите; и 

- пропорционалноста на мерката за отстранување 
на ризикот за кој се наменети.  

(3) Мерките односно механизмите од став (1) од овој 
член се сметаат за ефективни и економични доколку е 
прифатлив трошокот и користа за  животната средина и 
ако е во согласност со начелото загадувачот плаќа.  

 
Член 12 

Планот треба да биде економичен во фазата на под-
готвување и спроведување, при што се води сметка за 
трошоците и ефикасноста на предложените мерки и 
механизми за постигнување на целите за добра состој-
ба кои ќе овозможат висок степен на заштита на жи-
вотната средина, животот и заштита на здравјето на лу-
ѓето и нема да предизвикуваат несразмерно големи и 
економски високи трошоци во однос на постигнување 
на целите.   

 
Член 13 

Предложените мерки и механизми што се предви-
дуваат во Планот треба да овозможат транспарентно 
управување со речните сливови, што подразбира под-
готовка на нови и користење на веќе утврдени методо-
логии и механизми коишто ќе овозможат заинтереси-
раните страни благовремено да ги предвидат предло-
жените мерки, при што се избегнува нивно повторно 
идентификување за обезбедување на целите или нивно 
повторување при обезбедување на целите.  

 
Член 14 

Планот се изработува во следните фази:  
- изготвување и објавување на распоредот и работ-

ната програма за подготвување на Планот;  
- изготвување и објавување на меѓувремен преглед 

на значајните прашања на управувањето со водите 
идентификувани во конкретниот речен слив; 

- изготвување и објавување на нацрт-примероци на 
Планот со минимум содржина согласно член 66 став 4 
од Законот; 

- подготовка и објавување на извештаите и приме-
роците од Планот со сите ажурирања; 

- подготовка и објавување на резимиран извештај за 
анализата на својства на речниот слив, ревизијата на 
влијанието на човековата активност врз состојбата на 
површинските и на подземните води, и економската 

анализа за користењето на водата изготвени согласно 
Правилникот за методологијата за проценката на реч-
ните сливови, како и резимиран извештај за програми-
те за мониторинг изготвени согласно Програмата за 
мониторинг; 

- подготовка и објавување на извештај за прогресот 
на имплементацијата на Програмата на мерки за по-
стигнување на целите на Планот и   оперативност на 
Програмата на мерки;  

- изготвување и објавување на мислењата на Нацио-
налниот совет за води, советот за управување со по-
драчјето на речен слив и советот за управување со де-
лови од подрачјето на речен слив, дадени по однос на 
Планот; 

- подготовка и објавување на извештаите за при-
стигнати мислења од јавноста и заинтересираните стра-
ни, и кога тоа е можно нивно интегрално објавување; 

- подготовка и објавување на нацрт Планот; и 
- објавување на донесениот План. 
 

Член 15 
(1) Најмалку три години пред отпочнувањето со 

подготовка на План за наредниот шестгодишен план-
ски период, се изготвува и објавува распоред и работна 
програма за подготвување на Планот, како и времен-
скиот период за нивна реализација. 

(2) Објавата од став (1) од овој член особено содр-
жи резимирани податоци за:  

- распоредот и клучните фази на работната програ-
ма за изготвување на планот; 

- начинот на кој ќе се спроведе консултација со јав-
носта за нацрт-Планот;  

- главните јавни и приватни правни лица чии актив-
ности и интереси може да бидат засегнати со Планот, и 
начинот на кој истите ќе учествуваат во постапката за 
изработката на Планот; и  

- поврзаноста на процесот на подготвување на Пла-
нот со подготвувањето, измената или дополнувањето 
на другите плански и развојни документи за подрачјето 
на конкретното подрачје на речен слив. 

(3) Објавата од став (1) од овој член, треба да ги зе-
ме во предвид одредбите за вклучување на засегнатите 
страни согласно член 223 од Законот. 

 
Член 16 

(1) Најмалку две години пред отпочнувањето со 
подготовка на Планот за наредниот шестгодишен план-
ски период, се изготвува и објавува меѓувремен прег-
лед на значајните прашања за управувањето со водите 
идентификувани во конкретниот речен слив.  

(2) Прегледот од став (1) од овој член се објавува 
заради консултирање на јавноста за период не покра-
ток од шест месеци од објавувањето.  

(3) Прегледот од став (1) од овој член се врши по-
меѓу фазата на анализа на подрачјето на речен слив во 
согласност Правилникот за методологијата за процен-
ката на речните сливови и фазата на изготвување на на-
црт- Планот и истиот треба да претставува иницијален 
преглед на значајните прашања за управување на води-
те за конкретниот речен слив, а особено: 

- главните притисоци и влијанија кои треба да се 
содржани во Планот, 

- преглед на можни промени на подрачјето на речен 
слив наменети за постигнување на целите за животна 
средина утврдени со Законот; 

- економските сектори (рибарство, туризам, енерге-
тика, земјоделство и слично) кои можат да бидат засег-
нати со Програмата на мерки; и  
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- општа индикација и можни предвидувања/сцена-
рија за постигнување на промените за конкретното по-
драчје на речен слив со аргументи за и против можните 
предвидувања.  

(4) Во прегледот од став (1) од овој член се внесува-
ат последните технички и економски податоци вклучу-
вајќи ги оние податоци содржани во: 

- извештајот за проценка на речниот слив и подато-
ците од неговото ажурирање; 

- иницијалните цели за подрачјето на речен слив 
вклучувајќи ја и првата проценка на потребните мерки 
за нивно спроведување, како и алтернативните цели;  

- прелиминарна проценка на трошоците за обемот, 
трошоците и индикаторите за успешност на првиот План;  

- анализа на активностите и економските сектори 
кои ги загрозуваат водните тела на подрачјето на реч-
ниот слив; и  

- проценка за влијанието од имплементацијата на 
целите и мерките.  

(5) Прегледот од став (1) од овој член е достапен за 
јавна расправа во рок од шест месеци од објавувањето. 
Се собираат ставовите од заинтересираните страни за 
значајните прашања за управување со водите за кон-
кретното подрачје на речниот слив и се постапува по 
евентуалното несогласување на ставови по повод пра-
шањата кои се предмет на прегледот.  

 
Член 17 

(1) Изготвувањето и објавувањето на нацрт-приме-
роците на Планот има за цел да обезбеди транспарент-
ност и да овозможи учество на јавноста во процесот на 
планирање.  

(2) Заради исполнување на целта од став (1) од овој 
член, нацрт-примероците на Планот треба да содржат: 

- неколку алтернативни пристапи за имплементација 
на одредбите на Законот за конкретното подрачје на реч-
ниот слив, во мерка која е неопходна заради приказ на 
заинтересираните страни на најзначајните одлуки кои 
можат да се донесат за подрачјето на речниот слив, како 
и предностите и негативностите на алтернативите; и   

- образложение за причините за предложените цели 
на животната средина за подрачјето на речен слив со цел 
да им се прикаже на засегнатите страни во кој обем и на 
кој начин ќе бидат засегнати со предложените решенија.  

(2) Пристапите за имплементација на одредбите на 
Законот за конкретното подрачје на речниот слив од 
став (2) алинеа 1 од овој член подразбираат: 

- основен алтернативен пристап кое е приказ на ре-
ферентната состојба за подрачјето на речен слив;   

- неколку други алтернативни пристапи за постиг-
нување на целите на животната средина на и над рефе-
рентната состојба за конкретното подрачје на речен 
слив; како и  

- преглед на трошоците и нивната ефикасност во 
примената на предложените мерки за постигнување на 
целите на животна средина за секој алтернативен при-
стап одделно.  

(3) Алтернативните пристапи треба да содржат ин-
дикатори за: 

- нивото на поставеноста на целите на животна сре-
дина;  

- степенот на остварливост/сигурност за постигну-
вање на целите на животна средина; и 

- балансот помеѓу трошоците и нивната ефикас-
ност, одржливоста и постојаноста на мерките, почиту-
вајќи го начелото на загадувачот плаќа на предложени-
те мерки на животна средина. 

(4) При изготвувањето на алтернативните пристапи, 
треба да се земат во предвид промените и влијанијата 
од другите плански и развојни документи.  

(5) Информациите за влијанијата од различните ал-
тернативни пристапи се вклучуваат во одделните изве-
штаи за нивна стратешка оцена. 

(6) Врз основа на нацрт-примероците на Планот се 
изработува нацрт-План.  

(7) Заедно со нацрт- Планот се изготвува:  
 -  извештај за стратешката оцена на влијанијата од 

планскиот документ врз животната средина; и  
 -  извештај за економските, социјалните и еколо-

шките придобивки кои се очекуваат од примената на 
алтернативните пристапи.  

(8) Информациите од став (5) од овој член се пре-
зентираат на начин со кој ќе се минимизираат трошо-
ците преку комбинирање на постапките за подготовка 
и за одржување јавна расправа во врска со тие доку-
менти. 

(9) Доколку е потребно изменување и дополнување 
на нацрт- Планот, истите се вршат по истекот на рокот 
од шест месеци наменет за јавна расправа.  

(10) Во рокот за спроведувањето на јавната распра-
ва, се собираат мислењата и забелешките по нацрт- 
Планот, и се решаваат несогласувањата на заинтереси-
раните страни поврзани со Планот.  

 
Член 18 

(1) Текстот на планот кој е поднесен за усвојување 
треба да содржи само еден од понудените алтернатив-
ни пристапи од претходната фаза за постигнување на 
целите на животната средина, вклучувајќи ги и образ-
ложенијата. 

(2) За секој План се обезбедуваат и податоци за: 
- учеството на јавноста во подготовката на конкрет-

ниот План; и 
- резиме на ставовите и причини поради кои истите 

се земени во предвид при подготовката на планот.  
 

Член 19 
(1) Планот содржи цели на животната средина за 

секое водно тело што се наоѓа на подрачјето на речни-
от слив и Програма на мерки за постигнување на опре-
делените цели. 

(2) Планот се подготвува како интегрален документ 
за едно подрачје на речен слив.  

 
Член 20 

(1) Планот во рамките на елементите утврдени во 
член 66 став 4 од Законот содржи: 

1) општ опис на карактеристиките на планот сог-
ласно Правилникот за методологијата за проценката на 
речните сливови, а кои вклучуваат:  

а) за површински води: 
- картографски приказ на локацијата и границите на 

водното тело; 
- картографски приказ на еко- регионите и на типо-

вите на површински водни тела во рамките на речниот 
слив; и  

- идентификација на референтни услови за типоло-
гија на површинските водни тела; 

б) за подземни води: 
- картографски приказ на локацијата и границите на 

водното тело;  
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2) резиме на значајните антрополошки притисоци и 
влијанија врз статусот на површинските и подземните 
води, вклучувајќи и:  

- проценка на точкестите извори на загадување; 
- проценка на дифузните извори на загадување, ка-

ко и резиме на употребата на земјиштата; 
- проценка на притисоците врз квантитативниот 

статус на водите вклучувајќи ги и црпењата; и  
- анализа на други антрополошки влијанија врз ста-

тусот на водите; 
3) идентификација, резиме на регистарот којшто со-

држи податоци за положбата и опис на правната регу-
латива според кои се определува како заштитено по-
драчје, како и картографски приказ на заштитените по-
драчја, и тоа:  

- подрачја определени за експлоатација на вода на-
менета за консумирање од страна на човекот; 

- подрачја определени за заштита на растителни и 
животински видови кои живеат или се зависни од вода, 
а се економски значајни;  

- водни тела определени како води за рекреација, 
вклучувајќи ги и водите за капење; 

- подрачја определени како чувствителни на нитра-
ти и водните тела кои се чувствителни на испуштањето 
на урбани отпадни води; и 

- подрачја определени како заштитено природно 
наследство; 

4) картографски приказ на мрежите за мониторинг, 
како и картографски приказ на резултатите добиени од 
спроведувањето на мониторинг програмите за:  

- еколошкиот и хемискиот статус на површинските 
води;  

- хемискиот и квантитативниот статус на подземни-
те води;  

- заштитените подрачја;  
- листа на цели на животна средина за површински 

и подземни води и заштитени подрачја, вклучувајќи ги 
и случаите во кои се пристапува кон фазно достигнува-
ње на целите за водните тела, под услов да не се појави 
никакво дополнително влошување на состојбата на за-
сегнатото водено тело, достигнување на помалку стро-
ги цели за животната средина отколку оние што се ба-
раат, временото влошување на состојбата на водните 
тела доколку тоа е резултат на околностите од приро-
ден предизвикувач или од дејството на некоја виша си-
ла што се исклучителни или кои не можеле разумно да 
бидат предвидени, или кога неостварувањето на добра-
та состојба на подземните води, добрата еколошка со-
стојба или, каде што е релевантно, на добриот еколо-
шки потенцијал на подземната вода или не спречува-
њето на влошувањето на состојбата на површинското 
водно тело или на подземното водно тело е резултат на 
новите модификации во физичките својства на повр-
шинското водно тело или на промените во нивото на 
подземните водни тела или кога не спречувањето на 
влошувањето од одлична состојба до добра состојба на 
едно површинско водно тело е резултат на новите дејс-
тва на одржливиот развој на човекот.  

5) резиме на економската анализа за употреба на 
водата, земајќи ги во предвид трошоците поврзани со 
собирање на релевантните податоци, со која може:  

 а) да се извршат неопходните релевантни пресме-
тки, при што се земаат во предвид трошоците неопход-
ни за покривање на водостопанските услуги, водејќи 
сметка за долгорочните предвидувања на понудата и 

побарувачката на вода во реонот на речниот слив и та-
му каде што е неопходно да се процени количеството, 
цените и трошоците направени  со водостопанските ус-
луги и да се процени релевантно инвестирање заедно 
со предвидувањето за тие инвестиции. 

б) да се донесе оценка за најрационалната комбина-
ција на мерки во однос на намената на водата што треба 
да се вклучи во Програмата на мерки, засновани на про-
ценките за потенцијалните трошоци за таквите мерки.  

6) Резиме на Програмата на мерки и избраниот при-
стап со кој се постигнуваат целите на животна средина, 
и тоа:  

- листа на мерки за заштита на водите; 
- извештај за практичните начини и мерки за имп-

лементација на принципот за надоместок на трошоци 
за употреба на води; 

- листа на мерки за заштита на водите што се упо-
требуваат за зафаќање на водата наменета за консуми-
рање од страна на човекот; 

- извештај за контролата на црпењето и зафаќањето 
на водите;  

- мерки за контрола на точкастите извори на загаду-
вање и други извори на загадување кои влијаат на ста-
тусот на водите; 

- мерки за заштита од директни испуштања во под-
земните води;  

- мерки поврзани со заштитата од загадување со 
приоритетни супстанции;  

- мерки за намалување на влијанието од индустри-
ски несреќи; 

- мерки во случај кога не можат да се постигнат це-
лите на животната средина; и  

- детални дополнителни мерки за постигнување на 
целите на животната средина;  

7) регистар на деталните Програми на мерки за реч-
ниот подслив, економски сектор, или тип на води, заед-
но со резиме на нивната содржина;  

8) резиме на учеството на јавноста, резултатите од 
учеството и промената на содржината на планот како 
резултат од учеството на јавноста во донесувањето на 
планот; 

9) листа на државни органи и органите на локална-
та самоуправа, научни установи и институции и орга-
низации кои имаат правен интерес во управувањето со 
водите од речниот слив; и 

10) контакт и постапка за добивање на подетални 
податоци.  

 (2) Првата ажурирана верзија и сите последовател-
ни ажурирања на Планот, содржат и:   

- резиме на промените и дополнувањата од послед-
ната верзија на Планот;  

- проценка на напредокот кон реализација на цели-
те на животната средина, вклучувајќи го  и презентира-
ње на податоците добиени од мониторингот прикажани 
картографски и образложение на случаите во кои не се 
постигнати целите на животната средина;  

- резиме и образложение на мерките кои биле пред-
видени во претходниот период, но кои не се презеле; и 

- резиме на други привремени мерки кои во меѓу-
време се преземени.  

 
Член 21 

(1) Со цел прецизно презентирање на елементите 
утврдени во член 20 од овој правилник, Планот содржи и: 
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1.  механизми за: 
- координација и интеграција на Плановите и дру-

гите стратешки и развојни документи за управување со 
водите;  

- координација и интеграција на Плановите и стра-
тешки и развојни документи за управување со водите 
со другите релевантни Планови, стратегии и развојни 
документи; и  

- овозможување учество на државните органи, на-
учни установи и институции и организации кои имаат 
правен интерес, вклучувајќи ги и оние кои учествуваат 
во примената на планскиот документ, и со нивните 
активности можат да влијаат врз планирањето;  

2. Податоци за конкретниот речен слив и тоа: 
- кои ги покажуваат интегративните и консултатив-

ните аспекти на Планот и на процесот на неговото до-
несување;  

- за прописите и за насоките за развој на управува-
њето со водите предвидени во Стратегијата за води и 
Водостопанската основа на Република Македонија; и 

- релевантни податоци за негова имплементација.  
 3. Насоки за зајакнување на управувањето со води-

те на подрачјето на речниот слив, кои се засновани на: 
- други релевантни стратешки документи, планови, 

програми вклучувајќи ги и оние кои се во надлежност 
на другите државни органи; 

- податоците собрани од учеството и консултација-
та на јавноста, вклучувајќи ги и податоците добиени од 
јавната расправа за меѓувремениот преглед на значај-
ните прашања на управувањето со води идентификува-
ни во конкретниот речен слив; 

- податоците за оцена на влијанието, анализа на тро-
шковната ефективноста за подрачјето на речниот слив, и 
податоците за стратешка оцена на влијанијата; и  

- податоци за развојните документи за соседните 
подрачја на речен слив.  

4. Податоци за државните органи и органите на ло-
калната самоуправа и надлежности за преземање на 
мерките утврдени во Законот и Планот.  

 
Член 22 

(1) Во Планот може да се предвидуваат и дополни-
телни детални планови и програми за: 

-  определен тип на водно тело; 
-  помала географска единица, (речен слив или 

подслив); 
- определени аспекти на животната средина; или  
- определени аспекти на  употреба на вода. 
(2) Државни органи и органите на локалната самоу-

права треба да ги земаат во предвид деталните планови 
при остварување на нивната надлежност која влијае на 
подрачјето на речниот слив.  

(3) Листата на дополнителните планови и програми 
и нивното резиме се составен дел на Планот.  

(4) Деталните планови на ист начин се достапни за 
јавноста како што е достапен и Планот.  

 
Член 23 

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

 
 Бр. 07-10490/1           Министер за животна средина 

27 ноември 2009 година       и просторно планирање,  
     Скопје                         д-р Неџати Јакупи, с.р.  

3011. 
Врз  основа на член 73 став (5) од Законот за води 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08 
и 06/09), министерот за животна средина и просторно 
планирање донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОДГОТВУ-
ВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА МЕРКИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат содржината и 
начинот на подготвување на Програмата на мерки, 
поблиската содржина на основните и дополнителните 
мерки за спроведување на Програмата на мерки и усло-
вите за нивната примена за постигнување на целите на 
животна средина, како и мерките кои треба да се презе-
мат доколку целите на животната средина за конкретно 
водно тело не се постигнале. 

 
Член 2 

Целата на овој правилник е воспоставување на ин-
тегриран пристап при подготовката на програмите на 
мерки кои се наменети за постигнување на целите за 
животната средина на ниво на подрачје на речен слив. 

 
Член 3 

(1) Програмата на мерки содржи образложение и 
временска рамка за: 

- постигнување на предложените цели на животна 
средина со кои се оправдува примената на основните и 
дополнителните мерки; и 

- начинот на примена на основните и дополнител-
ните мерки со цел да се постигнат целите на животната 
средина кои се зацртани во Планот за управување со 
речниот слив.  

(2) Во Програмата на мерки се дава образложение 
за примена на основните мерки за постигнување на це-
лите за животна средина и образложение за примена на 
дополнителните мерки.  

(3) Образложението од став (2) од овој член треба 
да ги земе во предвид карактеристиките на конкретно-
то подрачје на речен слив, а особено: 

- кој вид мерки се применуваат во поглед на значај-
ните прашања за управувањето со водите во конкрет-
ниот речен слив; 

- механизмите преку кои се утврдуваат основните и 
дополнителните мерки; 

- надлежните субјекти за примена и спроведување 
на основните и дополнителните мерки; 

- предлог временската рамка за примена на основ-
ните и дополнителните мерки; и 

- другите плански и програмски документи во кои 
се содржани овие мерки.  

 
Член 4 

Програмата на мерки се подготвува заедно со под-
готвувањето на Планот за управување со речниот слив 
при што се користат истите постапки што се примену-
ваат при подготвувањето на Планот согласно Правил-
никот за содржината и начинот на подготвување на 
плановите за управување со речните сливови.   

 
Член 5 

(1) Содржината на основните и дополнителните 
мерки во Програмата на мерки за постигнување на це-
лите за животна средина, се определува врз основа на 
рационалноста и пропорционалноста на применетата 
мерка во однос на ризикот кој се сака да се реши. 
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(2) Основните и дополнителните мерки се примену-
ваат во временската рамка утврдена во Програмата на 
мерки содржана во Планот за управување со речниот 
слив. Во случај на надминување на рокот за примена 
на конкретната основна или дополнителната мерка, во 
Програмата на мерки се утврдуваат сите мерки кои се 
неопходни да се применат за постигнување на целите 
на животната средина во продолжениот рок.  

 
Член 6 

(1) Како основни мерки може да се определи актив-
ност која како минимално барање се презема со цел да 
се остварат целите на животна средина утврдени во 
Програмата за мерки.  

(2) Во зависност од целите на животната средина 
што треба да ги постигне телото за управување со ре-
чен слив во Програмата на мерки може да се содржани 
сите или дел од основните мерки кои се дадени во при-
логот кој е составен дел на овој правилник.  

 
Член 7 

(1) Како дополнителни мерки може да се определи 
активност која се презема со цел да се остварат целите 
на животна средина утврдени во Програмата на мерки, 
во случај кога основните мерки не ја постигнале целта 
или пак е предвидена како пропратна активност на ос-
новните мерки. 

(2) Кога е тоа потребно може да се воведат и допол-
нителни мерки со цел да се постигне дополнителна за-
штита или подобрување на состојбата водите заради 
обезбедување на спроведување на меѓународни догово-
ри ратификувани од Република Македонија.  

 
Член 8 

(1) Основните и дополнителните мерки содржат 
активности со кои се постигнува:  

а)  За површинските води: спречување на влошува-
њето на состојбата на водите; постигнување и/или одр-
жување на определен статус на водата; и престанува-
ње/редукција на загадувањето од опасни и штетни суп-
станции и приоритетни супстанции, како и постигнува-
ње на целите на животната средина за определени за-
штитни зони; и  

б) За подземните водни тела: спречување на влошу-
вањето на состојбата на водите; постигнување и/или 
одржување на определен статус на водата; спречување 
на влез на загадувачки супстанции во подземните води; 
намалување/отстранување на значајните трендови на 
загадувања, како и постигнување на целите на живот-
ната средина за определени заштитни зони.  

 (2) Отстапувањето од целите утврдени во Програ-
мата на мерки е  дозволено само под услови доколку со 
примената на основните мерки тие не биле остварливи. 
За секое отстапување од утврдените цели на животната 
средина во Програмата на мерки се утврдуваат допол-
нителни мерки.  

  (3) Отстапувањето од примената на основните 
мерки е дозволено доколку:  

- неостварувањето на добрата состојба на подзем-
ните води, добрата еколошка состојба или, каде што е 
релевантно, на добриот еколошки потенцијал на под-
земната вода или неспречувањето на влошувањето на 
состојбата на површинското водно тело или на подзем-
ното водно тело е резултат на новите модификации во 
физичките својства на површинското водно тело или 
на промените во нивото на подземните водни тела; или 

- неспречувањето на влошувањето од одлична со-
стојба до добра состојба на едно површинско водно те-
ло е резултат на новите дејства на оддржливиот развој 
на човекот;  

при што се задоволени следниве услови:  
а) ако се преземени сите изводливи чекори за да се 

ублажи неповолниот ефект врз водното тело;  
б) причините за тие модификации или промени да 

бидат конкретно изложени и објаснети во Планот за 
управување со речниот слив, а целите на животна сре-
дина да се ревидираат на секои шест години; 

в) причините за тие модификации или измени да 
бидат од највисок јавен интерес и/или придобивките од 
постигнувањето на целите за животната средина и за 
општеството да се помалку значајни од придобивките 
од новите модификации за човековото здравје, за одр-
жувањето на човековата безбедност или за оддржливи-
от развој; и 

г) целите на придобивките што се постигнуваат со 
тие преиначувања или измени на водното тело, предиз-
викани од причини поврзани со техничка изводливост 
или поради несразмерен трошок, не можат да се по-
стигнат на други начини, кои се значително подобра 
опција за животната средина.  

 (6) Утврдувањето на дополнителните мерки во Про-
грамата на мерки е ограничено на следниот начини: 

- само доколку определени дополнителни мерки се 
применуваат исклучиво за постигнување на определе-
ни цели на животната средина; 

- дополнителните мерки се применуваат само до-
колку се исполнети условите за нивна примена, каде 
различни услови се утврдуваат за секоја дополнителна 
мерка; и  

- дополнителните мерки се применуваат само за по-
стигнување на целите и стандардите во областа на 
управување со води, но не и за постигнување на целите 
за други медиуми и области на животната средина.  

 (7) При утврдувањето на дополнителните мерки се 
земаат во предвид:  

- други еколошки, социјални и економски приори-
тети покрај основните за заштита и управување со во-
дите; и 

- утврдениот приоритет во преземањето на активно-
стите согласно сукцесивните фази на спроведувањето 
на Планот за управување со речен слив.  

(8) Дополнителните мерки можат да содржат актив-
ности со кои може да се утврди: 
- продолжување на роковите; 
- помалку строга цел; 
- поставување различни  цели за силно изменети или 
вештачки водни тела; или  
- различни цели во случај на нови изменети околности 
и нови активности за одржлив развој.  

 
Член 9 

(1) Основните и дополнителните мерки согласно За-
конот за водите се применуваат на територијата на Ре-
публика Македонија, на подрачјето на речен слив или на 
подрачјето на единицата на локална самоуправа.  

(2) Основните и дополнителните мерки кои се одне-
суваат на површинските води вклучуваат активности 
кои се неопходни за постигнување на целите на повр-
шинските води и заштитните зони во рамки на подрач-
јето на речен слив.  

(3) Основните и дополнителните мерки кои се одне-
суваат на подземните води вклучуваат активности кои 
се неопходни за постигнување на целите на подземните 
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води и поврзаните подземни води во рамки на тоа по-
драчје на речен слив или на друго подрачје на речен 
слив, доколку мерките кои треба да се применат на по-
драчјето на другиот речен слив влијаат за постигнува-
ње на целите во речниот слив за кој се носи Програма-
та на мерки.  

(4) Програмата на мерки за речниот слив, треба да 
ги земе во предвид и алтернативните пристапи предви-
дени при подготвувањето на Плановите за управување 
со речните сливови. 

 
Член 10 

За исполнувањето на примената на Програмата на 
мерки за конкретно подрачје на речен слив телото за 
управување со речен слив  согласно Законот за водите 
подготвува нацрт извештај.  

 
Член 11 

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

                                                                             
Бр. 07-10491/1         Министер за животна средина и  

27 ноември 2009 година       просторно планирање, 
     Скопје                        д-р Неџати Јакупи, с.р.       
 
 

Прилог  
 

Основни мерки 
 
1. Мерки мерки што се неопходно за спроведување 

на Законот за водите и прописите што произлегуваат 
од овој закон, како и за спроведување на прописите од 
областа на заштитата на животната средина; 

2. Мерки за покривање на трошоците на водосто-
панските услуги; 

3. Мерките за промовирање на ефикасното и од-
држливо користење на водата за да се избегне можно-
ста да се доведе во прашање постигнувањето на целите 
за животна средина;  

4. Мерките за задоволување на барањата поврзани 
со обезбедување на квалитетот на водата наменета за 
консумирање од страна на човекот, вклучувајќи ги и 
мерките за заштита на квалитетот на водата, со цел да 
се намали нивото на третманот за прочистување што се 
бара за производство на водата за пиење;  

5. Мерки за контрола на експлоатацијата на слатка-
та површинска и подземна вода, и за зфаќање на сла-
тката површинска вода за сите водните тела од кои се 
зафаќа или може да се зафати повеќе од 10 m3 вода 
дневни наменета за консумирање од страна на човекот 
или да се врши водоснабдување на повеќе од 20 луѓе и 
барањата за одобрување на експлоатацијата и на зафа-
ќање на водата од овие водни тела; Овие мерки за кон-
троли се ревидираат периодично и, кога е потребно, се 
ажурираат; Од овие контроли можат да се изземат оние 
експлоатирања или зафаќања коишто немаат битно 
влијание врз состојбата на водата;  

6. Мерки на контроли, вклучувајќи го и барањето за 
претходно одобрување на вештачкото надополнување 
или за зголемување на подземните водни тела. Водата 
што се користи може да биде добиена од секоја повр-
шинска или подземна вода, под услов со користењето 
на изворот да не се доведува во прашање постигнува-
њето на целита за животната средина воспоставени за 
изворот или за надополнетото или зголемено подземно 
водно тело. Овие контроли се ревидираат периодично 
и, кога е потребно, се ажурираат;  

7. За испуштањата од точкастите извори кои можат 
да предизвикаат загадување, може да се вовеат мерки за 
претходно регулирање на испуштањата, како што е во-
ведување на забрана за влез на оддредени загадувачки 
супстанции во водите, или мерки за одобрување на ис-
пуштања кои се поврзани со почитување на граничните 
вредности за емисија,  вклучително и воспоставените за-
конски механизми за кобиниран приод контрола на точ-
кастите и дифузните извори на загадување и постигнува-
ње на целите од донесените плански документи за развој 
на управувањето со водите. Овие контроли се ревидира-
ат периодично и, кога е потребно, се ажурираат; 

8. За дифузните извори кои можат да предизвикаат 
загадување, може да се мерки за спречување или за 
контрола на внесувањето на загадувачките супстанции 
во водите. Контролите можат да бидат воведени како 
претхондо регулирање на испуштањата, како што е во-
ведување на забрана за влез на оддредени загадувачки 
супстанции во водите, или мерки за одобрување на ис-
пуштања кои се поврзани со почитување на граничните 
вредности за емисија. Овие контроли се ревидираат 
периодично и, кога е потребно, се ажурираат;  

9. За сите други битни неповолни ефекти врз со-
стојбата на водата, идентификувани во рамките на еден 
речен слив или во состојбата на квалитетот на повр-
шинските водие, може да се воведат мерки на контрола 
што ќе гарантираат дека хидроморфолошките услови 
на водните тела се сообразни со постигнувањето на ба-
раната еколошка состојба или на добриот еколошки по-
тенцијал за водните тела, определени како вештачки 
или силно изменети. За таа цел, контролите можат да 
бидат воведени како претхондо регулирање на испу-
штањата, како што е воведување на забрана за влез на 
оддредени загадувачки супстанции во водите, или мер-
ки за одобрување на испуштања кои се поврзани со по-
читување на граничните вредности за емисија. Овие 
контроли се ревидираат периодично и, кога е потребно, 
се ажурираат;  

10. Забрана за директни испуштања на загадувачки 
супстанции во подземна вода, при што може да се доз-
воли:  

- Реинектирање на вода во истиот аквифер што се 
користела за геотермални намени; 

- инјектирање на вода што содржи супстанции кои 
се јавуваат како резултат на експлоатоацијата и ек-
стракцијата на јаглеводороди или при рударски дејс-
тва, и инјектирање на вода од технички причини, во ге-
олошки формации од коишто биле екстрахирани јагле-
водороди или други супстанции или во геолошки фор-
мации коишто, од природни причини, се трајно несоод-
ветни за други намени. Ваквите инјектирања нема да 
содржат други супстанции освен оние што резултираат 
од горенаведените операции; 

- реинјектирање на подземна вода испумпана од 
рудници и од површински копови или вода којашто 
произлегува од изградбата или од одржувањето на гра-
дежните објекти, 

- инјектирање на природен гас или на втечнет пе-
тролеум гас (LPG) заради складирање во геолошки 
формации коишто, од природни причини, се трајно не-
соодветни за други намени, 

- инјектирање на природен гас или на течен петро-
леум гас (LPG) заради складирање во други геолошки 
формации, таму каде што од особена важност обезбе-
дувањето на снабдувањето со гас, и каде што инјекти-
рањето е такво што ќе се спречи секоја постоечка или 
идна опасност од влошување на квалитетот на која би-
ло подземна вода - примател, 
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- инјектирање на јаглероден двооксид заради скла-
дирање во гелошки формации коишто, од природни 
причини, се трајно несоодветни за други намени под 
услови таквото инектирање да е во согласност со пра-
вилата за безбедно инјектирање на јаглероден двоо-
ксид и каде што инјектирањето е такво што ќе се спре-
чи секоја постоечка или идна опасност од влошување 
на квалитетот на која било подземна вода,  

- градење, градежни активности и работи и слични 
дејства на или во земјата којашто доаѓа во допир со под-
земните води. За тие цели, таквите дејства може да се 
одобрат, под услов да се изведуваат во согласност со пра-
вилата и стандардите за изведување на вакви активности, 

- испуштања на мали количества супстанции за на-
учни цели, заради карактеризација, заштита или обно-
вување на водните тела, ограничени на количеството 
што е строго неопходно за научните цели, под услов со 
ваквите испуштања да не се доведува во прашање по-
стигнувањето на цели за животната средина воспоста-
вени за тоа подземно водно тело;  

11. Мерки за реализирање на планските документи 
за развој на управувањето со водите коишто се поврза-
ни со отстранување на загадувањето на површинските 
води со определените приоритетни супстанции, и за 
прогресивно намалување на загадувањето со други 
супстанции, коишто во спротивно би ги довело во пра-
шање постигнувањето на целите на животната средина; 

12. Било кои мерки што овозможуваат спречување 
на ширењето на  испуштањата на загадувачки супстан-
ции од техничките иснталации и за да се спречи и/или 
да се намали влијанието од несреќи од кои може да се 
предизвика загадување, на пример, како резултат на 
поплави. Овие мерки може да се вовед и преку систе-
мите за рано откривање или за давање предупредување 
при вакви настани, вклучително и, во случај на непред-
видени настани коишто не можеле да бидат предвиде-
ни, вклчуетлно и сите соодветни мерки за намалување 
на ризикот на водните екосистеми. 

_______________ 
3012. 

Врз  основа на член 71 став (3) од Законот за водите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08 
и 06/09), министерот за животна средина и просторно 
планирање донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКАТА 
НА РЕЧНИТЕ СЛИВОВИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува методологијата за 
проценка на речните сливови која опфаќа анализа на 
карактеристиките на речниот слив, преглед на значај-
ните притисоци и влијанија на човековите активности 
врз подземните и површинските води и економска ана-
лиза на користењето на водата имајќи ја предвид при-
мената на начелото корисникот плаќа. 

 
Член 2 

(1) Анализата на карактеристиките на речниот слив 
опфаќа карактеризација на типовите на површинските 
водни тела и карактеризација на подземните водни тела.  

(2) Прегледот на значајните притисоци и влијанија 
на човековите активности врз подземните и површин-
ските води, како и економска анализа на користењето 
на водата се врши на површинските и подземните води 
и преставува основа за поставување на цели на живот-
на средина и за утврдување на Програмата на мерки за 
конкретниот речен слив.  

 
Член 3 

 Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

 
Референтни услови специфични за типот се хидро-

морфолошки, физичко-хемиски услови и биолошки ре-
ферентни услови коишто ги има едно водно тело во до-
бра состојба.  

Специфични за типот хидроморфолошки и физичко-
хемиски услови е состојба која настанала или е резултат 
на минатото, кога немало или имало мали промени на 
вредностите на хидроморфолошките и физичко хемис-
ките елементи за квалитет, кои може да се регистрираат 
при не постоење на антропогеното делување.  

Специфични биолошки рефернтни услови за типот 
е состојба која настанала или е резултат на минатото, 
кога немало или имало мали промени на вредностите 
на биолошките елементи за квалитет, кои може да се 
регистрираат при не постоење на антропогеното делу-
вање. 

 
II. АНАЛИЗА НА КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА РЕЧ-
НИТЕ СЛИВОВИ И ВЛИЈАНИЈА НА ЧОВЕКОВИТЕ 

АКТИВНОСТИ 
 

1. ПОВРШИНСКИ ВОДИ 
 

А) Карактеризација на типовите на површински 
водни тела 

 
Член 4 

(1) Карактеризацијата на типовите на површински-
те водни тела се утврдува врз основа на местоположба-
та и границите на површинските водни тела и се врши 
првична карактеризација на сите вакви тела согласно 
Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.  

 (2) Заради подготовка на првичната карактеризаци-
ја на површинските водни тела, се идентификуваат и се 
групираат во една од следниве категории на површин-
ски водни тела:  

- реки;  
- езера; или како  
- вештачки површински водни тела или силно изме-

нети површински водни тела.  
(3) За секоја категорија на површинска вода од став 

(2) од овој член се врши определување по тип на повр-
шинските водни тела во подрачјето на речениот слив 
со примена на „системот А“ или на „системот Б“ даде-
ни во Прилог 1 на овој правилник.  

(4) Површинските водни тела се определуват на тип 
А и тип Б согласно системот кој се користел од став (3) 
од овој член.  

 
Член 5 

(1) Кога за определување на типот на површински-
те водни тела се користи системот А, површинските 
водни тела во подрачјето на речениот слив прво се кла-
сифицираат според релевантните екорегиони, во сог-
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ласност со географските подрачја утврдени со Правил-
никот за содржината и начинот на подготвување на 
плановите за управување со речните сливови, како и со 
Правилникот за содржината и начинот на подготвува-
ње на Програмата на мерки.  

 (2) Водните тела во секој од екорегионите од став 
(1) од овој член се класифицираат во типовите на повр-
шинските водни тела според индикаторите дадени во 
табелите за системот А во Прилог 1 од овој правилник. 

  
Член 6 

По исклучок од член 6 од овој правилник за опреде-
лување на типот на површинските водни тела системот 
Б се користи само доколку со негова примена се по-
стигнува барем истиот степен на определување на ти-
пот на површинските водни тела што би се постигнал 
доколку се користи системот А.  

 
Член  7 

Површинските водни тела во едно подрачје на ре-
чен слив се определуваат по типови со користење на 
задолжителните и незадолжителните вредности дадени 
во индикаторите во табелите за системот А и Б во При-
лог 1 од овој правилник (во понатамошниот текст: ин-
дикатори) или со користење на нивни комбинации со 
цел да се обезбеди со сигурност дека биолошките ре-
ферентни услови на површинските водни тела одгова-
раат на вредностите дадени во индикаторите кои се 
специфични за типот.   

 
Член 8 

За вештачки и за силно изменети површински вод-
ни тела, идентификацијата на типот на површинското 
водно тело се врши во согласност со индикаторите за 
категоријата на површинското водно тело којашто е 
најслична на предметното силно изменето или вештач-
ко водно тело.   

 
Член 9 

Типот на површинското водно тело определен во 
согласност со членовите  5, 6, 7 и 8 од овој правилник, 
се преставува на карта или карти (во GIS формат) за ге-
ографската локација на површинското водно тело.  

 
Б) Воспоставување на референтни услови 

специфични за типот или за типовите површински  
водни тела 

 
Член 10 

(1) Заради утврдување на каратеризацијата на типо-
вите на површинските водни тели за секој тип на повр-
шинско водно тело се воспоставуваат специфични за 
типот: 

1. хидроморфолошки и физичко-хемиски услови и  
2. биолошки рефернтни услови;  
(2) Условите од став (1) точка 1 од овој член за секој 

тип или типови на површински водни тела се определу-
ваат врз основа на соодветните хидроморфолошки и 
физичко-хемискиот елементите за квалитет дадени во 
Прилог 2 дел 2.1. кој е составен дел на овој правилник. 

 (3) Условите од став (2) од овој член се определува-
ат врз основа на вредностите на хидроморфолошките и 
физичко-хемискиот елементите за квалитет кои што од-
говараат за одлична еколошка состојба дадени во При-
лог 3 табела 3.1. кој е составен дел на овој правилник.  

(4)  Условите од став (1) точка 2 од овој член за се-
кој тип или типови на површински водни тела се опре-
делуваат врз основа на соодветните биолошки елемен-
тите за квалитет дадени во Прилог 2 дел 2.1 на овој 
правилник. 

(5) Условите од став (4) од овој член се определуваат 
врз основа на вредностите на биолошките елементите за 
квалитет кои што одговараат за одлична еколошка со-
стојба дадени во Прилог 3 табела 3.1. на овој правилник.   

(6) Условите за типот од став (1) од овој член за 
силно изменети или за вештачки површински водни те-
ла се определуваат врз основа на вредностите на хи-
дроморфолошките, физичко-хемиските и биолошките 
елементи за квалитет  кои што одговараат на добриот 
еколошки потенцијал дадени во Прилог 3 табела 3.1.3. 
на овој правилник.  

(7) За силно изменети или за вештачки површински 
водни тела, референтите услови специфични за типот 
се определуваат со примена на карактеристиките и 
критериумите за определување на добриот еколошки 
потенцијал на водата.   

(8) Вредностите за добриот еколошки потенцијал за 
силно изменети или за вештачки површински водни те-
ла се ревидираат на секои шест години.  

 
Член 11 

(1) Референтните условите специфични за типот од 
член (10) од овој правилник може да бидат преставени 
преку услови што ги поседува водното тело што се на-
оѓа на територијата во Република Македонија или на 
територијата на друга држава или пак може да бидат 
преставени со користење на методот на моделирање, 
или со комбинација од двете.  

(2) Во случај кога референтните услови специфич-
ни за типот не можат да бидат претставени на начин 
определен со став (1) од овој член, истите може да се 
претстават преку експертска оцена направена од за тоа 
акредитирани правни и физички лица.  

(3) При определување на добрата состојба на вод-
ните тела, утврдувањето на концентрациите на специ-
фичните синтетички загадувачи, се врши со примена 
на стандардизирани методи за нивна идентификација, 
каде што се определуваат концентрации специфични за 
типот, земајќи ги во предвид откриените концентрации 
што се направени со примена на методите и утвредни-
те гранични вредности за специфичните синтетички за-
гадувачи кои се дел од листата на приоритетните мате-
рии и супстанции од член 107 став 2 од Законот за во-
дите (во натамошниот текст: Законот). 

(4) Доколку биолошките референтни услови специ-
фични за типот се преставени преку водно тело на те-
риоријата на Република Македонија, се утврдува мре-
жа на вредности на биолошки податоци кои служат ка-
ко споредбени односно референтни за оценка на разли-
ките на состојбата на друго водно тело од истот тип 
(калибрациона мрежа).  

(5) Мрежата од став (4) од овој член треба да содр-
жи доволен број локации на водни тела со добра со-
стојба од кои се земени податоците, заради обезбедува-
ње доволно ниво на сигурност на референтните вред-
ности на биолошките услови, со цел да можат да се оп-
фатат сите можни вредности што ја преставуваат до-
брата состојба на површинското водно тело од тој тип, 
имајќи ја во предвид и примената на методот на моде-
лирање  од став (1) од овој член.  

(6) Биолошките референтни услови специфични за 
типот кои се утврдени со примена на методот на моде-
лирање од став (1) од овој член, можат да бидат добие-
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ни со користење на модели за прогнозирање или на ме-
тоди за ретроактивна анализа на брановите. Во методи-
те за ретроактивна анализа на бранови се користат 
историски, палеолошки и други достапни податоци со 
цел да се обезеди доволно ниво на сигурност на рефе-
рентните вредности на биолошките услови, како и тоа 
дека вака добиените биолошки референтни услови ќе 
бидат доследни и валидни за секој ист тип на површин-
ско водно тело.  

(7) Таму каде што не е можно да се воспостават си-
гурни референтни услови спечифични за типот од став 
(1) на овој член за некој показател на квалитетот на по-
вршинското водно тело поради висок степен на приро-
дена променливост на тој показател, чија променливоест 
не е резултат на сезонски промени, тогаш тој показател 
може да се изземе при оценувањето наеколошката 
состојба за тој тип површинска вода. Во овој случај се 
образложуваат причините за ваквото изземање кои се 
презентираат во Планот за управување со речниот слив.  

 
В) Идентификација на притисоците 

на површинските водни тела 
 

Член 12 
(1) Заради утврдување на притисоците и влијанија-

та на човековите активности врз површинските води се 
врши собирање и чување на податоците и информаци-
ите за видот и за обемот на значајните антропогенетски 
притисоци за коишто може да се тврди со голема веро-
јатност дека ќе бидат подложни на влијание површин-
ските водни тела во секое подрачје на речен слив, а тоа 
особено за:   

- проценката и идентификацијата на важните точке-
сти извори на загадување од урбани, индустриски, зем-
јоделски и други инсталации и дејности кои испуштаат 
супстанции дадени во Прилог 4 кој е составен дел на 
овој правилник, проценката и идентификацијата на 
важните дифузни извори на загадување од урбани, ин-
дустриски, земјоделски и други инсталации и дејности, 
пред сè со супстанциите определени согласно член 107 
став (2) од Законот; 

- проценката и идентификацијата на значителната 
експлоатација на вода за урбани, индустриски, земјо-
делски и за други намени, вклучително и сезонските 
варијации и вкупната годишна потрошувачка, како и 
на губитоците на водата во системите за дистрибуција;  

- проценката и идентификацијата на ефектот од по-
обемното регулирање на водотекот, вклучувајќи го и 
преносот и одвраќањето на водата, врз сеопфатните 
својства на протокот и на водниот биланс;    

- идентификацијата на пообемните морфолошки 
промени на водните тела; 

- проценката и идентификацијата на другите битни 
антропогенски влијанија врз состојбата на површин-
ските води; и  

- проценката на видовите на намената на земјиште-
то, вклучувајќи ја и идентификацијата на главните гра-
дежни, индустриски и земјоделски површини и, таму 
каде што е релевантно, на рибниците и на шумите.  

 
Г) Оценување на влијанието на површинските 

водни тела 
 

Член 13 
 (1) При утврдувањете на притисоците и влијанија-

те на човековите активности врз површинските води од 
член 12 од овој правилник се оценува и чувствително-
ста на состојбата на површинските водни тела на при-

тисоците, врз основа на сите релевантни податоци и 
информации, вклучително и постојните податоци од 
мониторингот на животната средина.  

(2) Оценката од став (1) од овој член има за цел да 
се оцени колкава е веројатноста површинските водни 
тела во рамките на подрачјето на речниот слив да не 
успеат да ги исполнат утврдените цели за животната 
средина од член 72 од Законот.  

(3) Во оцената од став (1) од овој член, како помш-
ни може да ги користи и техниките за моделирање.  

(4) За оние површински водни тела за кои пости ри-
зик дека нема да се постигнат целите за животна среди-
на, се врши дополнителна карактеризација со цел да се 
прилагоди мониторингот и програмата на мерки за по-
стигнување на целите на животната средина.  

 
2. ПОДЗЕМНИ ВОДИ 

 
А) Првична карактеризација 

 
Член 14 

(1) Заради оцена на намената и степенот до којшто 
се ризични за постигнување на целите за животната 
средина се врши првична карактеризација на сите под-
земни водни тела во подрачјето на сливот.  

(2) Првичната карактеризација на подземните вод-
ни тела од став (1) на овој член може да се врши на по-
единечни или на група подземните водни тела.  

 (3) Првична карактеризација на подземните водни 
тела од став (1) на овој член се врши врз основа на по-
стоечките хидролошки, геолошки и педолошки подато-
ци, податоци за намената на земјиштето, за испушта-
њата и за експлоатацијата, како и другите податоци, 
при што се идентификуваат:  

a) местоположбата и границите на подземното вод-
но тело или тела; 

б) притисоците за коишто постои голема веројат-
ност дека ќе биде подложено подземното водно тело 
или тела, а особено од:  

- дифузните извори на загадување; 
- точкестите извори на загадување; 
- експлоатацијата; 
- вештачкото надополнување; 
в) општиот карактер на горните слоеви во подрачје-

то на басенот од којшто подземното водно тело ја на-
дополнува својата вода; 

г) оние подземни водни тела кај коишто во повр-
шинските води или во копнени екосистеми постојат од 
нив непосредно зависни екосистеми.  

 
Б) Натамошна карактеризација 

 
Член 15 

(1) На оние подземни водни тела или групи на под-
земни водни тела за коишто е идентификувано дека по-
стои ризик за исполнување на целите за животна сре-
дина се врши натамошна каратеризација заради утвр-
дување попрецизна оцена за степенот на таквиот ризик 
и за да се идентификуваат сите мерки што ќе бидат по-
требни да се вклучат во Програмата на мерки.  

(2) Карактеризацијата од став (1) од овој член се вр-
ши врз основа на релевантните податоци и информа-
ции за влијанијата од човековите активности врз под-
земните водни тела, вклучувајќи и информации за:   
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-  геолошките својства на подземното водно тело 
вклучително со опсегот и типот на геолошки единици; 

-  хидрогеолошки својства на подземното водно те-
ло вклучувајќи ја и хидрауличката спроводливост, по-
розноста и границата; 

-  својствата на површинските талози и почви во ба-
сенот од којшто подземното водно тело ја надополнува 
својата вода, вклучително и дебелината, порозноста, 
хидрауличката спроводливост и апсорпциските својс-
тва на талозите и на почвите; 

-  својствата на стратификација на подземната вода 
во подземното водно тело; 

-  придружните површински системи, вклучувајќи 
ги и копнените екосистеми и површинските водни те-
ла, со коишто подземното водно тело е динамички по-
врзано; 

-  проценките за насоките и за степените на размена 
на вода меѓу подземното водно тело и со него поврза-
ните површински системи; 

- пресметаната долгорочна просечна годишна стап-
ка на севкупното надополнување; 

-  карактеризацијата на хемискиот состав на под-
земната вода, со спецификација на уделот од човекови-
те дејствија. За утврдување на природните нормални 
нивоа за тие подземни водни тела можат да се користат 
типологиите за карактеризација на подземната вода.  
 
В) Влијание од човековите дејства врз подземните 

води 
 

Член 16 
Во случај кога подземнте водни тела се протегаат 

надвор од територијата на Република Македонија и кои 
по првичната идентификација извршена во согласност 
со член 14 од овој правилник е идентификувано дека 
постои ризик за постигнување на целите за животна 
средина утврдени за секое подземно водно тело, ќе се 
собираат и чуваат инфомрации за:  

(а) местоположбата на пунктовите во подземното 
водно тело коишто се користат за експлоатација на во-
дата, со исклучок на: 

- пунктовите за експлоатација на водата, што обез-
бедуваат, во просек помалку од 10 m3 дневно; или  

-  пунктовите за експлоатација на водата наменета 
за потрошувачка на човекот, што обезбедуваат во про-
сек,  помалку од 10 m3 дневно или опслужуваат помал-
ку од 50 лица; 

(б) просечните годишни стапки на експлоатација од 
ваквите пунктови; 

(в) хемискиот состав на водата што се експлоатира 
од подземното водно тело; 

(г) местоположбата на пунктовите во подземното 
водно тело во коишто директно се испушта вода; 

(д) количината на испуштањата од таквите пунктови; 
(ѓ) хемискиот состав на испуштањата во подземно-

то водно тело; и 
(е) намената на земјиштето во басенот или од басе-

ните од каде што подземното водно тело ја надополну-
ва својата вода, вклучувајќи го и внесувањето на зага-
дувачите и антропогенетските промени во својствата 
на надополнуавњето, како што се зафаќањето на дож-
довницата и на површинските истекувања, преку там-
понирање на почвата, вештачко полнење, преградува-
ње или дренирање.  

Г) Влијание од промените во нивоата на подземните 
води 

 
Член 17 

Се врши идентификување на оние подземни водни 
тела за коишто треба да се определат помалку строги 
цели за животна средина, според проценката спроведе-
на согласно член 71 став (2) од Законот, земајќи ги во 
предвид и ефектите од влијанијата врз:   

(а) состојбата површинските води и придружните 
копнени екосистеми;  

(б) регулирањето на водата, заштитата од поплави и 
дренажата на земјиште; и 

(в) човековиот развој.  
 

Д) Влијание врз загадувањето врз квалитетот на 
подземните води 

 
Член 18 

Се врши идентификување на подземните водни те-
ла коишто се толку загадени како резултат на човеко-
вите дејства, што не е изводливо или е неразумно ска-
по да се превземаат мерки со цел се постигне добра хе-
миска состојба на подземната вода.  

 
III. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА 

 
Член 19 

 (1) Економската анализа на користењето на водата, 
имајќи ја предвид примената на начелото корисникот 
плаќа, треба да содржи доволно детални податоци и  ин-
формации, водејќи сметка висината на трошоците повр-
зани со нивното собирање да не ја надминуваат оправда-
носта на користењето на тие податоци и информации.  

(2) Анализата од став (1) од овој член има за цел да 
овозможи:  

(а) да се извршат неопходните релеватни пресметки, 
при што се води сметка за начелото на надомест на 
трошоците за водостопанските услуги од член 5 од Зако-
нот, водејќи сметка за долгорочните прогнози за понуда-
та и побарувачката на вода во подрачјето на речниот 
слив и, таму каде што е неопходно, да се извршат:  

- проценки за количеството, цените и за трошоците 
поврзани со водостопанските услуги; и 

- проценки за релевантно инвестирање, заедно со 
прогнози за ваквите инвестиции; 

(б) оценки за најрационалната комбинација мерки 
во однос на намената на водата, што треба да се вклучи 
во Програмата на мерки, засновани на проценките за 
потенцијалните трошоци за таквите мерки. 

 
IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 20 

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

 
    Бр. 07-10492/1        Министер за животна средина  

27 ноември 2009 година      и просторно планирање,  
      Скопје                        д-р Неџати Јакупи, с.р. 
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3013. 

Врз  основа на член 63, став (7) од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
87/08 и 06/09), министерот за животна средина и просторно планирање донесе  
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗРАБОТКАТА, РЕВИДИРА-
ЊЕТО И АЖУРИРАЊЕТО НА ВОДОСТОПАНСКАТА ОСНОВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со овој правилник поблиску се пропишува методологијата за содржината, начинот и постапката за израбо-
тката, ревидирањето и ажурирањето на Водостопанска основа на Република Македонија.  

 
Член 2 

Целата на овој правилник е воспоставување на интегриран пристап за заштита и одржливо користење на 
водните ресурси на територија на Република Македонија и негова примена при изработката на Водостопанска-
та основа на Република Македонија.  

 
Член 3 

Поблиската содржина, начинот и постапката за изработката, ревидирањето и ажурирањето на Водостопан-
ска основа на Република Македонија е дадена во прилог кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република  
Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 01.01.2010  година.  

      
         Бр. 07-10494/1                               Министер за животна средина  
27 ноември 2009 година                                и просторно планирање, 
            Скопје                                                  д-р Неџати Јакупи, с.р.
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3014. 
Врз основа на член 34 став (4) од Законот за генет-

ски модифицирани организми („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.35/08), министерот за животна 
средина и просторно планирање донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ИНФОРМАЦИИТЕ НЕОП-
ХОДНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОЦЕНУВАЊЕ-
ТО НА РИЗИКОТ КАКО РЕЗУЛТАТ НА НАМЕР-
НОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ГЕНЕТСКИ МОДИ-
ФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИЗМИ СООДВЕТНИ ЗА 
КАРАКТЕРОТ  НА  ВНЕСЕНИОТ  ОРГАНИЗАМ  И  

ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината на ин-

формациите неопходни за спроведување на оценување-
то на ризикот како резултат на намерното ослободува-
ње на генетски модифицираните организми соодветни 
за карактерот на внесениот организам и животната сре-
дина. 

 
Член 2 

Информациите неопходни за спроведување на оце-
нувањето на ризикот како резултат на намерното осло-
бодување на генетски модифицираните организми (во 
натамошниот текст: ГМО) соодветни за карактерот на 
внесениот организам и животната средина содржат:  

1) Oпшти податоци за нотификаторот и основни по-
датоци за проектот  за намерно ослободување на ГМО 
и тоа за: 

- назив и адресата на нотификаторот; 
- името, квалификациите и искуството на надлеж-

ниот/те научник/ци; 
- одговорно лице на нотификаторот; 
- раководител на проектот; 
- раменик раководител на проектот; 
- наслов на проектот; 
- намена на проектот; 
- датум на започнувањето и на завршувањето на на-

мерното ослободување на ГМО во животната средина; 
- општи податоци за ГМО; 
- дали нотификаторот планира намерно ослободува-

ње на ист ГМО во  животна средина во земјите членки 
на ЕУ; 

- дали нотификаторот во минатото има поднесено 
нотификација за намерно ослободување на ист ГМО во 
животна средина во некоја од земјите членки на Европ-
ската Унија и 

- дали во минатото намерното ослободување на ист 
ГМО во животната средина или пуштање на ист ГМО 
на пазар веќе било пријавено во земјите вон ЕУ од 
страна на нотификаторот или на друг субјект. 

2) Информации за приемниот, родителскиот орга-
низам и/или за изворниот организам и тоа за: 

(а) приемен или родителски организам 
- класификација и наименување на приемниот или 

родителскиот организам; 
- степен на сродност помеѓу изворниот организам и 

приемните или родителските организми; 
- техниките на откривање и идентификација на при-

емниот или родителскиот организам; 

- географска распространетост на приемниот или 
родителскиот организам; 

- организмите со кои е познат пренос на генетскиот 
материјал во природни услови (коњугација, итн.); 

- генетска стабилност на организмот и факторите 
што влијаат на неа; 

- патолошки, еколошки и физиолошки особини на 
приемниот или родителскиот организам; 

- природа на автохтоните вектори на приемниот 
или родителскиот организам (вируси, вироиди, транс-
позони и автохтони вектори) и 

- претходни генетски модификации на приемниот 
или родителскиот организам ако станува збор за ГМО. 

(б) изворен организам 
- класификација на изворниот организам; 
- техники на откривање и идентификација на извор-

ниот организам; 
- географска распространетост на изворниот орга-

низам; 
- организми со кои е познат пренос на генетскиот 

материјал во природни услови (коњугација, итн.); 
- генетска стабилност на организмот и факторите 

што влијаат на неа; 
- патолошки, еколошки и физиолошки особини на 

изворниот организам; 
- природа на автохтоните вектори на изворниот ор-

ганизам (вируси, вироиди, транспозони и автохтони ве-
ктори) и 

- претходни генетски модификации на изворниот 
организам ако станува збор за ГМО. 

3) Карактеристики на векторот 
- природа и извор на векторот; 
- редослед на транспозоните, векторите и други не-

кодирачки генетски секвенци; 
- зачестеност на мобилизацијата и способност на ге-

нетскиот пренос и методи на утврдување  и 
- ограниченост на векторот во ДНК. 
4) Карактеристики на генетски модифицираниот 

организам и тоа за: 
(а) податоци за генетската модификација 
- вид на генетска модификација; 
- очекувани резултати од генетската модификација; 
- држава во која генетската модификација е спрове-

дена; 
- употреба на вектор при генетска модификација; 
- вектор; 
- метод за изградба или отстранување на редосле-

дот и внесување на вклучокот во приемниот или роди-
телскиот организам ако во процесот на модификација 
не е употребен вектор; 

- вклучок или подготвен редослед за внесување; 
- чистост на вклучокот или на подготвениот редос-

лед за внесување во однос на присуството на кој да е 
непознат редослед и податоци за степенот до кој вклу-
чениот редослед е ограничен на ДНК, потребно за 
спроведување на предвидената функција; 

- методи и мерила употребени за избор на вклучо-
кот или на подготвениот редослед за внесување и 

- редослед, функциска еднаквост и место на моди-
фицираните или вклучените или отстранетите секвен-
ци на нуклеинската киселина, особено во однос на кој 
да е познат штетен редослед. 
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(б)  податоци за крајниот ГМО 
- генетски особини и фенотипски карактеристики 

кои заради генетската модификација можат да се пока-
жуват или пак не можат повеќе да се изразуваат; 

- структура и количество на нуклеинската киселина 
на векторот и на изворниот организам која останува во 
крајната градба на модифицираниот организам; 

- генетска стабилност на ГМО; 
- брзина и степен на изразување на новиот генетски 

материјал и метод и чувствителност на мерењето; 
- активност на изразените протеини; 
- техники на откривање и идентификација на ГМО; 
- чувствителност, задоволителност и специфичност 

на техниките за откривање и идентификација на ГМО; 
- преглед на претходните ослободувања на ГМО во 

животната средина и на примените на ГМО и 
- можни ефекти на ГМО врз здравјето на луѓето, 

животните и растенијата. 
5) Услови за намерното ослободување на ГМО и за 

средината во која што се пуштаат  и тоа за: 
(а) намерно ослободување на ГМО во средината 
- опис на намерното ослободување на ГМО во жи-

вотната средина; 
- предвидени датуми на планираното ослободување 

на ГМО во животна средина и временско планирање на 
експериментот, вклучително фреквенцијата и траењето 
на ослободувањето; 

- подготвување на местото на намерното ослободу-
вање на ГМО во животната средина пред неговото за-
почнување; 

- големина на местото на намерното ослободување 
на ГМО во животната средина; 

- методи на намерното ослободување на ГМО во 
животната средина; 

- количество на ГМО што ќе се ослободува во сре-
дината; 

- видови и начини на извршување на присутните 
дејности кои можат да претставуваат пречка на место-
то на ослободување на ГМО во животната средина 
(одгледување, рударство, наводнување и сл.); 

- мерки на заштита при работа за време на спрове-
дувањето на ослободувањето на ГМО во животната 
средина; 

- постапки и однесување со местото на ослободува-
ње по завршеното ослободување на ГМО во животната 
средина; 

- техники за отстранување или инактивација на 
ГМО по завршениот експеримент; 

- податоци за претходни ослободувања на ГМО во 
животната средина и негови резултати, особено во слу-
чаи на поинаков обем на ослободување и на поинакви 
екосистеми и 

- превоз на ГМО или други начини на пренесување 
на ГМО. 

(б) средина (место  на намерното ослободување на 
ГМО и пошироката животна средина) односно гео-
графска локација и координати на местото на намерно-
то ослободување на ГМО во животната средина 

- непосредна физичка близина и биолошка сродност 
со човекот и други значајни живи организми; 

- непосредна физичка близина на значајни типови 
на живеалишта или подрачја обезбедувани или зашти-

тени согласно прописите за заштита на животната сре-
дина, заштита на  природата или користење и заштита 
на поедини природни добра врз кои ослободувањето на 
ГМО би можело да влијае; 

- климатски карактеристики на подрачјето на кое 
ослободувањето на ГМО во животната средина би мо-
жело да влијае; 

- географски, геолошки и педолошки карактеристики; 
- животни и растенија вклучително одгледувани 

растенија, одгледувана стока и миграциски видови; 
- целни и нецелни екосистеми врз кои би можело да 

влијае ослободувањето на ГМО; 
- споредување на природниот хабитат на приемниот 

организам и на местото на ослободување на ГМО во 
средината  и 

- податоци за планираниот развој и зафатите во 
простор на подрачјето на кое ќе се одвива ослободува-
ње на ГМО во средината кои би можеле да ги изменат 
влијанијата на ослободувањето на ГМО врз животната 
средина. 

6) Информации за меѓусебни влијанија на ГМO и 
на животната средината и тоа за: 

(а) карактеристиките што влијаат на опстанокот, 
размножувањето и распространетоста. 

- биолошките својства кои влијаат на опстанокот, 
размножувањето и на распространетоста  и 

- познатите или предвидените услови во животната 
средина кои би можеле да влијаат на опстанокот, разм-
ножувањето и на ширењето (ветар, вода, почва, темпе-
ратура, pH, итн.). 

(б) заемно влијание на ГМО и на средината 
- предвидено живеалиште на ГМО; 
- однесување и особини на ГМО и нивно влијание 

врз животната средина  во симулираната природна жи-
вотна средина (пр. микрокосмос, расадници, стаклена 
градина); 

- способност за генетски пренос; 
- дали може по ослободувањето да се случи допол-

нителна селекција на ГМО која води кон изразување на 
неочекувани и несакани особини 

- мерки и методи за обезбедување и проверување на 
генетската стабилност; 

- патишта на биолошкото проширување и начините 
на меѓусебното влијание со посредникот на ширењето; 

- екосистемите во кои ГМО може да се шири од ме-
стото на ослободувањето во средината; 

- можности за прекумерно зголемување на попула-
цијата на ГМО во средината; 

- конкуретските предности на ГМО во споредба со 
приемниот или родителскиот организам; 

- идентификација и опис на целните организми; 
- очекуван механизам и резултат од меѓусебното 

влијание на ГМО и на целните организми; 
- идентификација и опис на нецелните организми 

врз кои ослободувањето на ГМО во средината би мо-
жело штетно да влијае и очекуваните механизми на ме-
ѓусебното влијание со нив; 

- веројатност на промената во биолошкото меѓусеб-
но влијание или во списокот на домаќините по ослобо-
дувањето во средината; 
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- познато или предвидено меѓусебно влијание со 
нецелните организми во средината (вклучително со со-
перниците, жртвите, домаќините, симбиотите, граблив-
ците, паразити и предизвикувачи на болести); 

- вклученост во биогеохемиските процеси и 
- други можни меѓусебни влијанија со средината. 
 7) Мониторинг, надзор, постапување со отпадот и 

план на мерки за случај на ненамерно ширење на ГМО 
и тоа за: 

а) мониторинг 
- методи за откривање на ГМО и мониторинг на 

нивните влијанија; 
- специфичност на методите за идентификација на 

ГМО и чувствителност и веродостојноста на методите 
на мониторингот; 

- техники за откривање на преносот на вклучениот 
генетски материјал од ГМО во други организми  и 

- траење и фреквенција на вршењето на мониторин-
гот. 

б) надзор на намерното ослободување на ГМО во 
животната средина 

- методи и постапки за спречување или намалување 
на ширењето на ГМО вон местото на ослободување; 

- методи и постапки на обезбедување на местото на 
ослободувањето на ГМО во животната средина за 
спречување на пристап на неовластени лица  и  

- методи и постапки за обезбедување на местото на 
ослободување на ГМО во животната средина за спре-
чување на пристап на други организми. 

в) третман на отпадот 
- вид на отпад настанат заради ослободување во 

животната средина и нивно очекувано количество и 
- опис на однесувањето со отпадот. 
г) план на мерки во случај на неочекувано ширење 

на ГМО во животната средина 
- методи и постапки за надзор на ГМО во случај на 

неочекувано ширење; 
- методи за деконтаминација на подрачjето погоде-

но од неочекуваното ширење на ГМО (сузбивање на 
ГМО и сл.); 

- методи за отстранување или уништување на расте-
нијата, животните, земјата или на други делови од сре-
дината кои биле изложени за време или по ширењето 
на ГМО; 

- методи за изолација на подрачјето погодено од не-
очекуваното ширење на ГМО  и 

- планови за заштита на здравјето на луѓето и на 
животната средина во случај на појавата на несакани 
ефекти. 

8) Други податоци: 
(а) поврзани со планираното намерно ослободување 

на ГМО во животната средина; 
(б) значајни за аргументирање на утврдувањето на 

податоците кои треба да се чуваат како доверливи и 
(в) изјава за вистинитоста на податоците дадени во 

нотификацијата. 
 

Член 3 
Информациите неопходни за спроведување на оце-

нувањето на ризикот како резултат на намерното осло-
бодување на генетски виши модифицирани растенија 
(во понатамошниот текст: ГМВР) соодветни за кара-
ктерот на внесениот организам и животната средина 
содржат податоци за: 

1) општи податоци за нотификаторот и основни по-
датоци за проектот и тоа за: 

- назив и адресата на нотификатор; 
- одговорно лице на нотификатор; 
- раководител на проектот; 
- замeник раководител на проектот; 
- наслов на проектот; 
- намена на проектот; 
- датум на започнувањето и на завршувањето на на-

мерното ослободување на ГМВР во животната средина; 
- општи податоци за генетски модифицирани виши 

растенија; 
- дали нотификаторот планира намерно ослободува-

ње на ист ГМВР во  животна средина во земјите член-
ки на ЕУ; 

- дали нотификаторот порано има поднесено ноти-
фикација за намерно ослободување на ист ГМВР во 
животна средина во некоја од земјите членки на Европ-
ската Унија 

- дали во минатото намерното ослободување на ист 
ГМВР во животната средина или пуштање на ист 
ГМВР на пазар веќе било пријавено во земјите вон ЕУ 
од страна на нотификаторот или на друг субјект 

2) Податоци за приемно или родителско растение и 
тоа за: 

- наименување на приемното или родителското рас-
тение; 

- размножување и полова споивост на приемното 
или родителското растение со други растителни видо-
ви кои живеат слободно; 

- способност на приемното или родителското расте-
ние за преживување; 

- ширење на приемното или родителското растение; 
- географска распространетост на приемното или 

родителското растение; 
- опис на природниот хабитат на приемното или ро-

дителското растение ако видот на растението вообича-
ено не расте во земјите членки на ЕУ (вклучително по-
датоците за природните грабливци, паразити, соперни-
ци и симбионти); 

- друго можно меѓусебно влијание меѓу растението 
и организмите во екосистемите каде што вообичаено 
расте или на друго место значајно за ГМВР (вклучи-
телно податоците за токсички ефекти врз луѓето, жи-
вотните или други организми);. 

3) Генетска модификација 
- опис на применетите методи за генетско модифи-

цирање; 
- вид и извор на применетиот вектор  и 
- големина, извор (име) на изворниот организам и 

предвидена функција на секој составен дел предвиден 
за вклучување. 

4) Податоци за ГМВР и тоа за: 
- опис на внесените или изменетите (модифицира-

ни) карактеристики и особини; 
- податоци за вклучени или отстранети редоследи 

(секвенции); 
- податоци за изразување на вклучената секвенца; 
- генетски особини и фенотипски карактеристики 

на ГМВР се разликуваат од приемото растение; 
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- генетска стабилност на вклучената секвенца и фе-
нотипска стабилност на ГМВР; 

- измена на способноста на ГМВР за пренос на ге-
нетскиот материјал во други организми; 

- токсични, алергени или други штетни ефекти по 
здравјето на луѓето коишто произлегуваат од генетска-
та модификација; 

- безбедност на ГМВР за здравјето на животните во 
однос на токсичните, алергените или други штетни 
ефекти коишто произлегуваат од генетската модифика-
ција кога ГМВР се планира да се користи за храна за 
животни; 

- механизми на меѓусебното влијание на ГМВР и на 
целните организми; 

- можни измени во меѓусебното влијание на ГМВР 
и на нецелните организми, последици на генетска мо-
дификација; 

- меѓусебно влијание на ГМВР и на абиотска среди-
на; 

- техники за откривање и идентификација на ГМВР, 
вклучително нивната специфичност, чувствителност и 
веродостојност  и 

- податоци за претходните намерни ослободување 
на ГМВР во животната средина. 

5) Опис и податоци за местото на намерното осло-
бодување на ГМВР во животната средина и тоа за: 

- географска локација на координатите и големина  
на местото на намерното ослободување на ГМВР во 
животната средина; 

- опис на екосистемот на местото на ослободување-
то на ГМВР вклучително климата, флората и фауната; 

- присуство на фузија  на полово сродни, слободно 
живеачки/алохтони или автохтони видови, како и одг-
ледувани култивирани растенија на местото на ослобо-
дувањето  и 

- непосредна физичка близина на значајни хабитат-
ни типови или подрачја обезбедувани или заштитени 
согласно прописите за заштита на животната средина, 
зачувување на  природата или користење и заштита на 
поедини природни добра врз кои ослободувањето на 
ГМВР би можело да влијае. 

6) Намерно ослободување на ГМВР во животната 
средина 

- опис на намерното ослободување на ГМВР во жи-
вотната средина; 

- предвидени датуми на намерното ослободување 
на ГМВР во животната средина и временско планира-
ње на експериментот, вклучително фреквенцијата и 
траењето на ослободувањето; 

- начин и метод на намерното ослободување на 
ГМВР во животната средина; 

- начин на подготвувањето и на управувањето на 
местото на ослободувањето пред, за време и по ослобо-
дувањето на  ГМВР во животната средина; 

- приближен број на ГМВР (или растенија на m2) 
вклучени во намерното ослободување  во животната 
средина  и 

- превоз или други начини на пренесување на 
ГМВР. 

7) Надзор, мониторинг, планови за однесување по 
намерното ослободување во животната средина и за 
постапување со отпадот и тоа за: 

- предвидени безбедносни мерки; 
- постапки и однесување со местото на ослободува-

ње по завршеното намерно ослободување на ГМВР во 
животната средина; 

- постапки на однесување (третман) со ГМВР по на-
мерното ослободување, вклучително со отпадот; 

- план и техники на мониторингот; 
- план на мерки за случај на неочекувано ширење 

на ГМВР и 
- методи и постапки за обезбедување на местото на 

ослободување. 
8) Други податоци 
- поврзани со намерното ослободување на ГМВР во 

животната средина; 
- значајни за аргументирање на утврдувањето на 

податоците што треба да се чуваат како доверливи  и 
- изјава за вистинитоста на податоците дадени во 

нотификацијата. 
 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
Бр.07-10549/1              Министер за животна средина 

1 декември 2009 година         и просторно планирање, 
     Скопје                           д-р Неџати Јакупи, с.р. 

__________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

3015. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Горно Ли-
сиче - Општина Кисела Вода. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Горно Лисиче, востановен според Законот за пре-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр.34/72 и 13/78). 

 
 Бр. 09-19108/2 

10 декември 2009 година                     Директор, 
      Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 
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3016. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Черкеско 
Село - Општина Куманово. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Черкеско Село, востановен според Законот за пре-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр.34/72 и 13/78). 

 
 Бр. 09-19437/1 

10 декември 2009 година                     Директор, 
      Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
3017. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Покрајчево 
- Општина Радовиш. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Покрајчево, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” 
бр.34/72 и 13/78). 

 
 Бр. 09-19438/1 

10 декември 2009 година                     Директор, 
      Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
3018. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Бозовце - 
Општина Тетово. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Бозовце, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” 
бр.34/72 и 13/78). 

 
 Бр. 09-19439/1 

10 декември 2009 година                     Директор, 
      Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
3019. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Просенико-
во - Општина Струмица. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Просениково, востановен според Законот за премер 
и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” 
бр.34/72 и 13/78). 

 
 Бр. 09-19440/1 

10 декември 2009 година                     Директор, 
      Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
3020. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Ињево - 
Општина Радовиш. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 
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Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Ињево, востановен според Законот за премер и ка-
тастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” 
бр.34/72 и 13/78). 

 
 Бр. 09-19441/1 

10 декември 2009 година                  Директор, 
      Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
3021. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Берово - 
Општина Берово. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Берово, востановен според Законот за премер и ка-
тастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” 
бр.34/72 и 13/78). 

 
 Бр. 09-19442/1 

10 декември 2009 година                 Директор, 
      Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
3022. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Теово - Општина 
Чашка. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Теово, востановен според Законот за премер и ката-
стар на земјиштето („Службен весник на СРМ” 
бр.34/72 и 13/78). 

 
 Бр. 09-19443/1 

10 декември 2009 година                  Директор, 
      Скопје                           Љупчо Георгиевски, с.р. 

3023. 
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ" бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Горно Лисиче - Општина Кисела 
Вода.  

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија". 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Горно Лисиче, востановен според Законот 
за премер и катастар на земјиштето („Службен весник 
на СРМ" бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-19444/1  

10 декември 2009 година              Директор,  
      Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
3024. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ" бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Просениково - Општина Струмица.  

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија". 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Просениково, востановен според Законот 
за премер и катастар на земјиштето („Службен весник 
на СРМ" бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-19445/1  

10 декември 2009 година              Директор,  
      Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
3025. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ" бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Бозовце - Општина Тетово. 
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Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија". 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Бозовце, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ" бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-19446/1  

10 декември 2009 година           Директор,  
      Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
3026. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ" бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Покрајчево - Општина Радовиш.  

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија". 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Покрајчево, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ" бр. 34/72 и 13/78). 

 
Бр. 09-19447/1  

10 декември 2009 година            Директор,  
      Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 

___________ 
 

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП 
3027. 

Врз основа на распишаниот Јавен повик Су.бр. 
1069/09 од 03.11.2009, а согласно член 29 од Судскиот 
деловник, вд претседателот на Основниот суд во Штип 
– Стојан Михов, на ден 09.12.2009 година, го донесе 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
За постојани судски вештаци во Основниот суд во 

Штип, се именуваат: 
 

ОД ОБЛАСТА НА ЕКОНОМИЈАТА 
 
1. Глигор Ивановски ул. „Ванчо Прке“ бр. 8 - Штип 

тел. 032-386-036 моб.070 557 663; 
2. Трајка Спасова ул. „Сутјеска“ бр. 48/3 - Штип 

тел. 032 391 707 м.б.075 436 164; 
3. Соња Лонгурова ул. „Партизанска“ бр. 70 - Штип 

тел. 031 612852 моб. 071 667 140; 

4. Зоран Јовановски ул. „Сутјеска“ бр. 48/1 – Штип;  
5. Ацо Пановски ул. „Козјак Планина“ бр.2 - Штип; 
6. Зоран Таушанов ул. „Ген.М.Апостолски“ бр. 

36/20 - Штип тел.032 609 780 м.078493247; 
7. Влатко Ефремов ул. „Митко Цецов“ бр. 6 - Штип 

моб.тел. 078 311 208; 
8. Гане Велковски ул. „Партизанска“ 47.12 - Штип 

тел. 032-395-688  моб. 078 446 223; 
9. Богдан Митевски ул. „Панче Караѓозов“ бр. 39 – 

Штип;  
10. Снежана Балова ул. „Кочо Рацин“ бр. 2 - Штип 

тел. 032-397-529 моб. 070-543 952; 
11. Стојан Сулев ул. „Партизанска“ бр. 58/а -Штип, 

тел. 032 381 128 моб. 071 797 713; 
12. Дарко Величковски  ул. „Никоманска“ бр.12 - 

Штип тел. 071 240 687 и 078 240 687; 
13. Љупчо Андонов ул. „Сремски фронт“ бр. /7/1-

Штип тел. 032 396 151 моб. 070 727 254; 
14. Александар Рулески ул. „Коста Новаковиќ“ бр. 

18/2-7 – Скопје, моб. 075 451 620. 
 

ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
 
1. Илчо Маролов ул. „Панче Караозов“ бр. 31 - 

Штип тел. 032 390 254 моб. 072 252 226; 
2. Гоче Јованов ул. „Сутјеска“ бр. 76 - Штип 

тел.моб. 075 799 241; 
3. Киро Коцев ул. „19-та Бригада“ бр. 13 - Штип 

тел. 032-384793 м.б.076 445 683; 
4. Мите Николовски ул. „Солидарност“ бр. 6/2 - 

Штип тел. 032392211 м.б. 071727001; 
5. Душко Петров ул. „Киро Аџо Арсов“ бр.18 - 

Штип тел. 032395407 м.б. 070964-73; 
6. Ило Андов ул. „Пиринска“ бр. 56 - Штип тел. 032 

609-809; 
7. Евгениј Шпигов ул. „Христијан Карпош“ бр. 2/4 - 

Штип, тел. 032-520-899 моб. 070-641-330; 
8. Боше Поповски ул. „Киро Аџи Арсов“ бр. 12-

Штип. 
 

ШУМАРСТВО 
 
1. Димитар Дурдубаков ул. „Сремски фронт“ бр. 3 - 

Штип, тел. 075 235 186; 
2. Марјан Сандев ул. „Сремски фронт“ бр. 29/10 - 

Штип, тел.моб. 070264 288; 
3. Коста Јованов ул. „Страшо Пинџур“ бр. 6/40 - 

Штип моб. 078-230-233; 
4. Весна Сенева ул. „Рудо“ бр.6-Штип; 
5. Игно Иванов ул. „Сремски фронт“ бр. 16/19 – 

Штип; 
6. Радован Тошиќ ул. „Сремски Фронт“ бр. 11/13-

Штип, тел.моб. 071-570-820. 
 

АРХИТЕКТУРА 
 
1. Весна Зенделова ул. „Ванчо Прке“ бр. 48 - Штип 

тел. 032-3810345 моб.070766700; 
2. Зоран Павловски ул. „Панче Караѓозов“ бр. 4/8 - 

Штип тел.078 233445 032 393 104; 
3. Виолета Петрушевска ул. „Партизанска“ 8/35-

Скопје 075 357 659  и 02 3229 157; 
4. Јана Гугуловска ул. „Димче Мирчев“ бр. 22 - 

Скопје моб.070-233 619; 
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5. Горан Лонгуров ул. „Рајко Жинзифов“ бр. 5 -
Штип тел. 032 384 690 моб.076 426 190; 

6. Друштво Атрактива 21 ДООЕЛ-Скопје, ул. „Иса-
ија Мажовски“ бр.42/4-20 тел.070255870. 

 
ГРАДЕЖНИШТВО 

 
1. Тони Михајловски ул. „Васил Доганџиски“ бр. 

49-Штип моб. 070 322 361; 
2. Драги Јорданов ул. „Хр.Карпош“ бр. 40/26 - 

Штип тел.032 397 880 моб.070 322 464; 
3. Тони Јовев ул. „Сремски Фронт“ бр. 27/17 – 

Штип; 
4. Александар Шумански ул. „Борис Кидрич“ бр. 26 

- Штип тел. 032-612 916 и.072 269 907; 
5. Тони Лазаров ул. „Брегалничка“ бр. 5 – Штип; 
6. Слободан Финдаковски ул. „Боро Милевски“ бр. 

2 - Штип тел.032 608 865 моб.070 210 165; 
7. Златко Барамачев ул. „Џумајска“ бр. 40 - Скопје 

тел. 070 277 107 и 02 3085 074; 
8. Павлина Барамачева ул. „Џумајска“ бр. 40 - 

Скопје тел.02 3085 074 моб.070 225 369; 
9. Благоја Делев ул. „Иво Л.Рибар“ бр. 72 1/16-

Скопје тел.моб.075 282 973; 
10. Иван Јованоски ул. „Лихнида“ бр. 4/1 – 23 - 

Скопје тел.02 520 1973 моб.075 357 963. 
 

ГЕОДЕЗИЈА 
 
1. Алфа Геодет ДООЕЛ - Подружница Геодет 4, ул. 

„Маршал Тито“ бр. 19 - Штип тел. 032 381 004 моб.071 
330667; 

2. Тихомир Лазаров ул. „Февруарски поход“ бр.28-
Кочани. 

 
РУДАРСТВО 

 
1. Јован Матраковски ул. „5-ти Конгрес“ бр. 36 - 

Штип тел.032 608 063 моб.071 436 382; 
2. Цветан Перков ул. Бул. „АВНОЈ“ бр. 54/20 - 

Скопје тел. 02 3295 184 моб.070 357 948. 
 

СООБРАЌАЈ 
 
1. Стојанче Наумов ул. „Хр.Карпош“ бр. 110 - 

Штип  моб.тел. 070 791251; 
2. Миле Митрев ул. „Миро Барага“ бб - Пробиштип 

тел. 032 480123 моб.070 339 677; 
3. Роберто Рогожарски ул. „Иво Л.Рибар“ бр. 78 - 

Штип тел. 032391 987 моб. 070 210 087; 
4. Оливера Блажева ул. „Брегалничка“ бр. 39 - 

Штип тел. 032226642 моб. 075 487 019; 
5. Лазо Ангелов ул. „Џемал Биједиќ“ б.б. тел. 032 

383 122 моб.070 264 237; 
6. Стојанче Судиклиев ул. „Пиринска“ бр. 62 - 

Штип тел. 032 395 625 моб.070 776 516; 
7. Елизабета Божиновска ул. „Добревска“ бр. 5-А - 

Пробиштип тел.072 5390 97. 
 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 
 
1. Драган Милошев „Ванчо Велев Велата“ бр. 4 —

Штип 

2. Емилчо Порјазовски ул. „Асном“ бр. 2 - Штип 
тел. 032 392 264 моб.070 210 264; 

3. Горан Тавчиоски ул. „Страшо Пинџур“ бр. 7 - 
3/46 - Скопје тел. 023295557 моб. 075357 649. 

   
МАШИНСТВО 

 
1. Драган Станков ул. „Маршал Тито“ бр. 59 - 

Штип тел. 032 612144 моб.078 366308; 
2. Јовица Стефановски ул. „Ванчо Прке“ бр. 54/4 - 

Штип, тел.032 393 470 моб. 070264 058; 
3. Павле Гугуловски ул. „Димче Мирчев“  бр. 22 -  

Скопје тел. Моб.07026 2640; 
4. Сања Поповиќ Ќосиќ – ул. „11-ти Октомври“ бр. 

14/1-17-Скопје тел. 02 3295 557 моб.075 357 648; 
5. Виктор Гачев ул. „Широк Дол“ бр. 03/Б/10 – 

Штип. 
 

ЕКСПЛОЗИВИ И ОРУЖЈЕ-ПИРОТЕХНИЧАР 
 
1. Зоран Пејев ул. „Балканска“ бр. 39 – Штип. 
 

ТЕХНОЛОГИЈА 
 
1. Зоран Џолев ул. „Кајгана“ бр. 10 - Штип, тел.032 

608 540 м об.070 319893; 
2. Танка Трајчева ул. „Фирус Демир“ бр. 7 - Штип, 

тел. 032 395 792 моб.078 490 756. 
 

ВЕТЕРИНА 
 
1. Александар Авукатов ул. „Хр.Карпош“ бр.40/22-

Штип, тел.моб. 078 322 633; 
2. Симонов Кирил ул. „Трајко Кошеваски“ бр. 3 - 

Штип моб. 075 463 329. 
 

МЕДИЦИНА 
 
1. РО Медицински факултет Универзитет „Св.Ки-

рил и Методиј“ Институт за судска  медицина, крими-
налистика и медицинска деонтологија - Скопје; 

2. Д-р Ванчо Ѓоргов - спец.анестезиолог, ул. „Борис 
Кидрич“ бр. 6 - Штип тел.070-210-848; 

3. Д-р Лидија Томиќ-Батева - гинеколог, Батева ул. 
„Сутјеска“ бр. Б1/6 – Штип;  

4. Д-р Софија Чучкова, спец.по неврологија, ул. 
„25-ти Мај“ бр.10-Штип, тел.032-380-256, моб.075 436 
435; 

5. Д-р Славе Димитров, спец.по интерна медицина, 
ул. „Митко Недев“ бр. 28-Штип, тел.070-257 431; 

6. Д-р Луиза Донева, спец.педијатрија, ул. „Широк 
дол“ бр.11/8-Штип; 

7. Д-р Илија Милев, спец.по општа хирургија, ул. 
„Асном“ бр. 18 - Штип тел.071 217 797; 

8. Д-р Иван Рамбабов, спец. ортопед, ул. „Широк“ 
дол бр.9 - Штип, тел.032-392-219 моб.072 216 584; 

9. Д-р Мирјана Рунчева-спец.ортопед ул. „Парти-
занска“ бр.80 - Штип, тел, 071 240 924 и 078 493 799; 

10. Д-р Владимир Милошев-стоматологија-спец. 
макс. фац.хирургија ул. „Ванчо Велчев“ бр. 4; 
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11. Д-р Ален Георгиев ул.Бул. „ЈНА“ бр. 30/18, 
моб.тел, 071 270 977; 

12. Д-р Верица Стоименова ул. „4-та Мак. бригада“ 
бр. 4 - Штип, тел. 032-609 625 и 071766984; 

13. Санда Крмова-дипл.фармацевт, ул. „Страшо 
Пинџур“ бр. 6/25 - Штип тел.070 736 229; 

14. Д-р Стојан Дечовски - спец. хирург ул. „Енгел-
сова“ бр. 16/17 - Штип тел 

15. Д-р Георги Денков субспецијалист по абдоми-
нална хирургија, ул. „Борка Левата“ бр.4 - Штип, тел. 

16. Д-р Павле Коцев - спец. максилофацијална хи-
рургија, ул. „Кирил и Методиј“ бр.7/4;  

17. Д-р Роза Арсова - спец. по психијатрија,  ул. 
„Хр.Карпош“ бр.108 - Штип, тел.032 520 127 моб.078 
493 083; 

18. Д-р Георге Костадинов - спец. по невропсихија-
трија, ул. „Ванчо Китанов“ бр. 2/17-Штип. 

 
ПСИХОЛОГИЈА 

 
1. Проф. д-р. Ленче Милошева ул. „Ванчо Велев“ 

бр. 4 - Штип - клиничка психологија; 
2. Виолета Коцева ул. „Солидарност“ бр. 9/7 - 

Штип, психолог; 
3. Ленче Цоневска ул. „Митко Цецов“  бр. 7 - 

Штип, психолог. 
 
 Су.бр. 1069/09                             Основен суд Штип 

9 декември 2009 година                       в.д. Претседател, 
      Скопје                            Стојан Михов, с.р. 

____________ 
    

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3028. 
Врз основа на член 37, став 1, точки 2 и 5 и член 63, 

став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност 
(„Службен весник на РМ” бр.100/05, 19/07, 103/08, 
152/08), а во согласност со член 64 од истиот закон и 
Заклучокот на Советот бр.02-4023/26 од 09.12.2009 го-
дина, Советот за радиодифузија на Република Македо-
нија на својата 23-та седница одржана на 02.12.2009 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ 

  
1. На Друштвото за сателитска радиодифузија „Југ 

ТВ” ДООЕЛ Скопје, му се одзема дозволата за вршење 
на радиодифузна дејност бр.07-3479/1 од 27.11.2008 го-
дина. 

2. Дозволата за вршење на радиодифузна дејност, 
од точка 1 од оваа одлука, се одзема поради неплаќање 
на надоместокот за дозволата во рокот утврден во доз-
волата. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино-
то донесување, а истата ќе се објави во „Службен вес-
ник на РМ”. 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 
 
Врз основа на член 60, став 1 од Законот за радио-

дифузната дејност („Службен весник на РМ” бр.100/05, 
19/07, 103/08, 152/08), трговските радиодифузни друш-
тва за дозволата за вршење на радиодифузна дејност 
плаќаат годишен надоместок на сметка на Советот за 
радиодифузија. Годишниот надоместок во согласност 
со член 60, став 6 од истиот закон, се плаќа за секоја 
тековна година почнувајќи од датумот на доделување 
на дозволата. Во Анексот Б, кој е составен дел на доз-
волата за вршење на радиодифузна дејност, утврдено е 
дека годишниот надоместок за дозволата се плаќа во 
рок од 15 дена од датумот на приемот на пресметката 
(фактурата) доставена од Советот за радиодифузија.  

Заради плаќање на годишниот надоместок за дозво-
лата, бр.07-3479/1 од 27.11.2008 година, Советот за ра-
диодифузија на Друштвото за сателитска радиодифузија 
„Југ ТВ” ДООЕЛ Скопје му достави: фактура бр. 
142/2008 од 27.11.2008 година за периодот од 15.08.2008 
до 14.08.2009 година, во износ од 2.262.826,00 денари, и 
фактура бр. 148/2009 од 18.08.2009 година за периодот 
од 15.08.2009 до 14.08.2010 година, во износ од 
2.073.377,00 денари. Друштвото за сателитска радиоди-
фузија “Југ ТВ” ДООЕЛ Скопје, не постапи по наведе-
ните фактури и не го плати годишниот надоместок за 
дозволата, поради што Советот за радиодифузија му 
упати 3 (три) укажувања, и тоа бр.05-3749/1 од 
23.12.2008 година бр.05-2500/1 од 24.06.2009 година со 
кои е предупреден во однос на плаќањето на надоместо-
кот за првата година, укажување бр. 05-3433/1 од 
13.10.2009 година и последна опомена бр.05-3817/1 од 
16.11.2009 година, во кои е опоменат за целокупниот 
долг кон Советот за радиодифузија на име годишниот 
надоместок за дозволата.  

Со оглед дека Друштвото за сателитска радиодифу-
зија “Југ ТВ” ДООЕЛ Скопје, во рок од 15 дена од да-
тумот на приемот на фактурите бр. 142/2008 од 
27.11.2008 година и бр. 148/2009 од 18.08.2009 година, 
доставени од Советот за радиодифузија, и покрај на-
пред наведените укажувања и последна опомена упате-
ни од страна на Советот, не го плати надоместокот за 
дозволата, Советот за радиодифузија одлучи како во 
точка 1 од оваа одлука, односно врз основа на член 63, 
став 1, алинеја 4, од Законот за радиодифузната дејност 
(“Службен весник на РМ” бр.100/05, 19/07, 103/08, 
152/08), во законски определениот рок во член 64, став 
2 од истиот закон, донесе одлука со која на Друштвото 
за сателитска радиодифузија “Југ ТВ” ДООЕЛ Скопје, 
му ја одзема дозволата за вршење на радиодифузна деј-
ност бр.07-3479/1 од 27.11.2008 година. 

 
Правна поука: Против одлуката за одземање на 

дозволата Друштвото за сателитска радиодифузија „Југ 
ТВ” ДООЕЛ Скопје, има право во рок од 15 дена од де-
нот на добивањето на одлуката да поднесе тужба до 
надлежен суд.  

 
    Бр. 11-69             Совет за радиодифузија на РМ 

11 декември 2009 година             Претседател, 
     Скопје                          Зоран Стефаноски, с.р. 
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3029. 
Врз основа на член 37, став 1, точки 2 и 5 и член 63, 

став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност 
(„Службен весник на РМ” бр.100/05, 19/07, 103/08, 
152/08), а во согласност со член 64 од истиот закон и 
Заклучокот на Советот бр.02-4023/28 од 09.12.2009 го-
дина, Советот за радиодифузија на Република Македо-
нија на својата 23-та седница одржана на 02.12.2009 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ 

  
1. На Трговското радиодифузно друштво „Телеви-

зија НОВА” ДООЕЛ Скопје, му се одзема дозволата за 
вршење на радиодифузна дејност - телевизија преку са-
телит на територијата на Република Македонија, бр.07-
3648/1 од 16.12.2008 година. 

2. Дозволата за вршење на радиодифузна дејност, 
од точка 1 од оваа одлука, се одзема поради неплаќање 
на надоместокот за дозволата во рокот утврден во доз-
волата. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино-
то донесување, а истата ќе се објави во „Службен вес-
ник на РМ”. 

  
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 

 
Врз основа на член 60, став 1 од Законот за радио-

дифузната дејност („Службен весник на РМ” бр.100/05, 
19/07, 103/08, 152/08), трговските радиодифузни друш-
тва за дозволата за вршење на радиодифузна дејност 
плаќаат годишен надоместок на сметка на Советот за 
радиодифузија. Годишниот надоместок во согласност 
со член 60, став 6 од истиот закон, се плаќа за секоја 
тековна година почнувајќи од датумот на доделување 
на дозволата. Во Анексот Б, кој е составен дел на доз-
волата за вршење на радиодифузна дејност, утврдено е 
дека годишниот надоместок за дозволата се плаќа во 
рок од 15 дена од датумот на приемот на пресметката 
(фактурата) доставена од Советот за радиодифузија.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заради плаќање на годишниот надоместок за дозво-
лата, бр.07-3648/1 од 16.12.2008 година, Советот за ра-
диодифузија на Трговското радиодифузно друштво 
„Телевизија НОВА” ДООЕЛ Скопје му достави: факту-
ра бр.146/2008 од 16.12.2008 година за периодот од 
15.08.2008 до 14.08.2009 година, во износ од 
1.138.457,00 денари, и фактура бр. 149/2009 од 
18.08.2009 година за периодот од 15.08.2009 до 
14.08.2010 година, во износ од 1.043.907,00 денари. Тр-
говското радиодифузно друштво “Телевизија Нова” 
ДООЕЛ Скопје, не постапи по наведените фактури и 
не го плати годишниот надоместок за дозволата, пора-
ди што Советот за радиодифузија му упати 3 (три) ука-
жувања бр.05-22/1 од 05.01.2009 година, бр.03-2501/1 
од 24.06.2009 година со кои е предупреден во однос на 
плаќањето на надоместокот за првата година, укажува-
ње бр. 05-3429/1 од 13.10.2009 година и последна опо-
мена бр.05-3816/1 од 16.11.2009 година, во кои е опо-
менат за целокупниот долг кон Советот за радиодифу-
зија на име годишниот надоместок за дозволата.  

Со оглед дека Трговското радиодифузно друштво 
„Телевизија Нова” ДООЕЛ Скопје, во рок од 15 дена од 
датумот на приемот на фактурите бр. 146/2008 од 
16.12.2008 година и бр. 149/2009 од 18.08.2009 година, 
доставени од Советот за радиодифузија, и покрај напред 
наведените укажувања и последна опомена упатени од 
страна на Советот, не го плати надоместокот за дозвола-
та, Советот за радиодифузија одлучи како во точка 1 од 
оваа одлука, односно врз основа на член 63, став 1, али-
неја 4, од Законот за радиодифузната дејност („Службен 
весник на РМ” бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08), во за-
конски определениот рок во член 64, став 2 од истиот за-
кон, донесе одлука со која на Трговското радиодифузно 
друштво „Телевизија Нова” ДООЕЛ Скопје, му ја одзе-
ма дозволата за вршење на радиодифузна дејност - теле-
визија преку сателит на територијата на Република Ма-
кедонија бр.07-3648/1 од 16.12.2008 година. 

 
Правна поука: Против одлуката за одземање на 

дозволата Друштвото за сателитска радиодифузија „Југ 
ТВ” ДООЕЛ Скопје, има право во рок од 15 дена од 
денот на добивањето на одлуката да поднесе тужба до 
надлежен суд.  

 
    Бр. 11-70             Совет за радиодифузија на РМ 

11 декември 2009 година             Претседател, 
     Скопје                          Зоран Стефаноски, с.р. 
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