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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
5. 

Врз основа на член 296-а став 3 од Законот за оп-
штата управна постапка („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ број 38/05 и 110/08 година), министе-
рот за правда донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ И ФОРМАТА НА 
ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ВО УПРАВНАТА СТАТИ-
СТИКА КАКО И СОДРЖИНАТА НА  ИЗВЕШТАИТЕ 

ОД УПРАВНАТА СТАТИСТИКА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува содржината, начи-

нот и формата на водење евиденција на управната ста-
тистика, како и содржината на извештаите од управна-
та статистика. 
 

Член 2 
Заради спроведување на Законот за општата управ-

на постапка, органите на државната управа, други др-
жавни органи, надлежните второстепените органи, ор-
ганизации, установи и други правни лица на кои со за-
кон им е доверено да вршат јавни овластувања кога ре-
шаваат во управни работи, како и општините, Градот 
Скопје и општините во градот Скопје, кога во вршење-
то на своите надлежности решаваат во управни работи 
за правата, обврските и правните интереси на правни и 
физички лица во согласност со закон, се придржуваат 
кон одредбите на овој правилник во водењето на по-
стојана евиденција потребна за следење на спроведува-
њето на Законот за општата управна постапка и за сле-
дењето на запазување на роковите за решавање во пр-
востепена и второстепена управна постапка. 

 
Член 3 

Органите од членот 2 на овој правилник водат 
уписници за предметите од првостепената и второсте-
пената управна постапка. 

Уписниците за предметите од првостепената и вто-
ростепената постапка може да се водат во електронска 
форма или на отпечатен образец. 

 
Член 4 

Уписникот за предметите од првостепената управна 
постапка (Образец Уп I) кој е составен дел на овој пра-
вилник, ги содржи следните рубрики (колони): реден 
број; датум на приемот на барањето; подносител на ба-
рањето; кратка содржина на барањето; записник за 
дејствија во постапката (со број и датум), заклучок (со 
број и датум), а во потколоните на оваа колона се наве-
дува дали заклучокот е за отфрлање на барањето, за 
прекинување или за запирање на постапката и за дозво-

ла за извршување; одлука по барањето (со број и да-
тум), а во потколоните на оваа колона се наведува дали 
барањето е усвоено, одбиено или е отфрлено; рок на 
решавање, а во потколоните на оваа колона се наведува 
дали решението на првостепениот орган е во пропиша-
ниот рок или по истекот на рокот; поднесено барање по 
повод молчење на администрацијата (член 129-а од За-
конот за општата управна постапка), а во потколоните 
на оваа колона се наведува дели е донесено или не е 
донесено решение по повод молчењето на првостепе-
ниот орган; датум на поднесување на жалба; работа на 
првостепениот орган по жалба, а во потколоните на 
оваа колона се наведува дали жалбата е недопуштена, 
ненавремена, изјавена од неовластено лице или прво-
степеното решение е заменето;  датум на достава на 
жалбата до второстепениот орган или на барањето за 
молчење на администрацијата; одлука на второстепе-
ниот орган по жалба (со број и датум на одлуката), а во 
потколоните на оваа колона се наведува дали жалбата е 
уважена, делумно уважена, одбиена, отфрлена, мери-
торно решена или е запрена постапката; заведен упра-
вен спор, а во потколоните се наведува број и датум на 
тужбата, барани списи, доставени списи; (други акти 
на органот во врска со постапката во потколоните се 
наведува датум на барањето, датум на добивање од 
странката); одлука на Управниот суд по тужбата, а во 
потколоните на оваа колона се наведува дали тужбата е 
уважена, одбиена, отфрлена, мериторно одлучена или е 
запрена постапката; одлуката по пресуда која е донесе-
на во рок според член 52 од Законот за управните спо-
рови, а во потколоните се наведува дали одлуката е до-
несена во рок или по истекот на законскиот рок; бара-
ње за поведување на прекршочна постапка; организа-
циона единица; барање за поведување на кривична по-
стапка; разведување, а во потколоните на оваа колона 
се наведува датум и ознака; и забелешка. 

 
Член 5 

Уписникот за предметите од второстепената управ-
на постапка (Образец Уп II) кој е составен дел на овој 
правилник, ги содржи следните рубрики (колони): ре-
ден број; датум на прием на жалбата; подносител на 
жалбата; првостепена постапка, а во потколоните на 
оваа колона се наведува називот на органот што поста-
пува по жалбата, донесена одлука (со број и датум) или 
молчење на администрацијата; решавање на второсте-
пениот орган по жалба, а во потколоните на оваа коло-
на се наведува дали жалбата е усвоена, одбиена, отфр-
лена, мериторно одлучена или е запрена постапката по 
жалба; рок на донесување на одлуката по жалба, а во 
потколоните на оваа колона се наведува дали е решена 
во законскиот рок или по истекот на законскиот рок; 
заведен управен спор, а во потколоните се наведува 
број и датум на тужбата, барани списи, доставени спи-
си; (други акти на органот во врска со постапката во 
потколоните се наведува датум на барањето, датум на 
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добивање од странката); одлука на Управниот суд по 
тужбата, а во потколоните на оваа колона се наведува 
дали тужбата е уважена, одбиена, отфрлена, мериторно 
одлучена или е запрена постапката; одлуката по пресу-
да која е донесена во рок според член 52 од Законот за 
управните спорови, а во потколоните на оваа колона се 
наведува дали одлуката е донесена во рок или по исте-
кот на законскиот рок; организациона единица; разве-
дување, а во потколоните на оваа колона се наведува 
датум и ознака; и забелешка. 

 
Член 6 

Предметите од управната постапка, кои се заведу-
ваат во соодветните уписници (Уп I или Уп II), не се 
заведуваат во деловодникот, додека во однос на заве-
дувањето на предметите од управната постапка во дру-
гите помошни книги (регистар, доставна книга, попис 
на акти и друго) се применуваат прописите за канцела-
риското работење. 

 
Член 7 

Органите од членот 2 на овој правилник за подато-
ците во уписниците за предметите од управната по-
стапка составуваат извештај. Во извештајот покрај тек-
стуалниот дел во кој се наведуваат податоците за реша-
вањето на управните предмети го прикажуваат и дви-
жењето на предметите во првостепената и второстепе-
ната управна постапка. 

 
Член 8 

Органите од членот 2 од овој правилник што одлу-
чуваат во управна постапка во прв степен изготвуваат 
Извештај (Образец Из 1), кој е составен дел на овој 
правилник, и кој ги содржи следните податоци: 

1) број на предмети, со подрубрики за: бројот на пред-
мети примени во текот на извештајниот период, бројот на 
предмети пренесени од претходниот извештаен период и 
вкупниот број на предмети во органот (кој се добива како 
збир на претходните две подрубрики); 

2) број на решени предмети во првостепената по-
стапка, со подрубрики за: предмети решени во закон-
скиот рок и предмети решени по истекот на рокот; 

3) начин на решавање на барањето, а во подрубрики 
се наведува колку барања во првостепена постапка се 
усвоени, колку се одбиени, а колку се отфрлени; 

4) број на нерешени предмети со подрубрики за: 
бројот на нерешени предмети за кои рокот за решавање 
изминал и бројот на предмети за кои рокот за решава-
ње тече; 

5) број на поднесени жалби против одлуките на пр-
востепениот орган со подрубрики за: вкупниот број на 
поднесени жалби; бројот на уважени, делумно уваже-
ни, одбиени, отфрлени, мериторно решени, запрени по-
стапи и нерешени жалби; 

6) број на поднесени барања по повод молчење на 
администрацијата (член 129-а од ЗОУП); 

7) број на заведени управни спорови; 
8) одлука на Управниот суд по тужбата, со подру-

брики за: бројот на уважени, одбиени, отфрлени, мери-
торно одлучени тужби и бројот на тужби по кои е за-
прена постапката. 

Член 9 
Органите надлежни за решавање на предмети во 

управна постапка во втор степен изготвуваат Извештај 
(Образец Из 2), кој е составен дел на овој правилник, и 
кој кој ги содржи следните податоци: 

1) број на предмети со пополнување на подрубрики 
за: бројот на предмети примени во текот на извештај-
ниот период, бројот на предмети пренесени од прет-
ходниот извештаен период и вкупниот број на предме-
ти во органот (кој се добива како збир на претходните 
две подрубрики); 

2) број на решени жалби, со пополнување на подру-
бриките: колку жалби се решени во рок, а колку по 
истекот на законскиот рок; 

3) начин на решавање на жалбите со пополнување 
на подрубриките за: вкупниот број на поднесени жал-
би; бројот на уважени, делумно уважени, одбиени, 
отфрлени, мериторно решени, запрени постапки; 

4) број на нерешени жалби со пополнување на по-
друбриките за: бројот на нерешени жалби за кои рокот 
за решавање истекол и бројот на жалби за кои рокот за 
решавање тече; 

5) број на предмети по кои е заведен управен спор, 
за кој се пополнуваат подрубриките за:  бројот на заве-
дени управни спорови против првостепени одлуки, 
бројот на заведени управни спорови против второсте-
пени одлуки и бројот на заведени управни спорови по-
ради молчење на администрацијата; 

6) одлука на Управниот суд по тужбата, со попол-
нување на подрубриките за: бројот на уважени, одбие-
ни, отфрлени, мериторно одлучени тужби и број на 
тужби по кои е запрена постапката. 

 
Член 10 

Извештаите од членот 7 од овој правилник се до-
ставуваат на секои шест месеци до Министерството за 
правда во следните рокови: за периодот од 1 јануари до 
30 јуни најдоцна до 31 јули во тековната година и за 
периодот од 1 јули до 31 декември најдоцна до 31 јану-
ари следната година. 

 
Член 11 

Водењето евиденција според членот 3 и составува-
њето на извештаи според членот 7  од овој правилник 
го вршат  стручни службени лица во органите или  ор-
ганизациите овластени за тоа, кои се лично одговорни 
за точноста на податоците во евиденцијата и навреме-
ното доставување на извештаите. 

 
Член 12 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“ а ќе се применува од 01.01.2009 година. 

 
Бр. 01-7462-1 

22 декември 2008 година           Министер за правда, 
         Скопје                        Михајло Маневски, с.р.  
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__________ 
6. 

Врз основа на член 13 од Законот за постапување по 
претставки и предлози („Службен весник на Република 
Македонија“ број 82/08), министерот за правда донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ 
 ПО ПРЕТСТАВКИТЕ И ПРЕДЛОЗИТЕ  

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на поста-

пување по претставките и предлозите на органите што 
постапуваат по претставките, односно предлозите. 

 
Член 2 

Претставките, односно предлозите се поднесуваат 
во писмена форма (непосредно во органот или по по-
шта), во електронска форма или усно на записник, пое-
динечно или групно. 

Поднесокот кој е поднесен во електронска форма 
треба да содржи електронски потпис. 

Претставката, односно предлогот по приемот нај-
доцна наредниот ден се заведува во Уписникот за прет-
ставки и предлози и се распоредува во работа.  

 
Член 3 

Распоредувањето на претставките, односно предло-
зите во работа  се врши од страна на функционерот кој 
раководи со органот, раководното лице или од нив ов-
ластено службено лице. 

 
Член 4 

Секоја претставка, односно предлог содржи: назив 
на органот до кој се поднесува, кратко означување на 
предметот на претставката и име, назив, адреса или се-
диште на подносителот. 

Кога претставката, односно предлогот е поднесен 
од две или повеќе лица, подносителот определува заед-
нички претставник, во спротивно тоа ќе го стори овла-
стеното службено лице. 

Поднесокот ќе се смета за претставка, односно 
предлог доколку има и друг назив (поплака, ургенција, 
молба, жалба и слично) ако од содржината на поднесо-
кот се утврди дека станува збор за претставка, односно 
предлог. 

Претставките, односно предлозите немаат пропи-
шана форма и содржина.  

 
Член 5 

Кога наводите во претставката, односно предлогот 
се нејасни или нецелосни, овластеното службеното ли-
це може да побара од подносителот дополнување, до-
прецизирање или појаснување, најдоцна до пет дена од 
денот на приемот на претставката, односно предлогот.  

Подносителот може во целиот тек на постапката да 
ги појаснува, надополнува или допрецизира наводите 
во претставката, односно предлогот.     

            
Член 6 

Кога  органот прима претставка, односно предлог 
по која не е надлежен да постапува, овластеното служ-
бено лице ја препраќа на надлежниот орган без одлага-
ње, а за тоа писмено го известува подносителот најдоц-
на до пет дена од денот на приемот. 

Рокот за постапување на надлежниот орган започ-
нува да тече од денот на приемот на претставката, од-
носно предлогот од надлежниот орган. 

 
Член 7 

Кога претставката, односно предлогот е поднесен 
до повеќе органи, тие можат да се спогодат кој од нив 
ќе одговори по претставката, односно предлогот или 
секој од нив ќе одговори поединечно. 

Кога органите ќе се спогодат кој од нив ќе постапу-
ва по претставката, односно предлогот, за тоа го изве-
стуваат подносителот. 
 

Член 8 
Кога претставката, односно предлогот се доставени 

до еден орган, а по нив се надлежни да постапуваат по-
веќе органи, овластеното службено лице најдоцна до 
пет дена од денот на приемот во работа треба да ги по-
бара потребните објаснувања и податоци за прашањата 
што се однесуваат на претставката, односно предлогот 
од надлежните органи. 

Органите ќе ги достават потребните објаснувања и 
податоци во рокот што ќе го определи органот кој не 
може да биде подолг од 15 дена. 

                        
Член 9 

Доколку во текот на постапката се утврди дека 
претставката, односно предлогот е поднесен во име на 
друго лице без овластување, ќе се смета дека таквата 
претставка, односно предлог како воопшто да не е ниту 
поднесен, за што ќе се извести подносителот. 
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Доколку претставката, односно предлогот е подне-
сен и потпишан од лице во име на друго лице и во те-
кот на постапката по претставката, односно предлогот 
овластеното службено лице ќе го утврди тоа, таквата 
претставка, односно предлог ќе се смета како воопшто 
да не е ниту поднесена, за што се известува подносите-
лот и надлежното јавно обвинителство.   

 
Член 10 

Овoj правилник влегува во сила осмиот ден од денoт 
на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува од 01.01.2009 година. 

 
Бр. 01-7463/1    

22 декември 2008 година         Министер за правда, 
         Скопје                               Михајло Маневски, с.р.  

__________ 
7.  

Врз основа на член 19 став 3 од Законот за постапу-
вање по претставки и предлози („Службен весник на 
Република Македонија“ број 82/08), министерот за 
правда донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ И ФОРМАТА НА ВО-
ДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ШТО СЕ 
ОДНЕСУВААТ НА ПОСТАПУВАЊЕТО ПО ПРЕТ-
СТАВКИТЕ И ПРЕДЛОЗИТЕ КАКО И СОДРЖИНАТА 

НА ИЗВЕШТАИТЕ  
Член 1 

Со овој правилник се пропишува содржината, начи-
нот и формата на водење на евиденцијата за податоци-
те што се однесуваат на постапувањето по претставки-
те и предлозите, како и содржината на извештаите за 
постапувањето по претставките и предлозите.  

 
Член 2 

Органите кои постапуваат по претставките и пред-
лозите се придржуваат на одредбите на овој правилник 
во водење на постојана евиденција потребна за следе-
ње на спроведувањето на Законот за постапување по 
претставки и предлози и запазување на роковите за по-
стапување по претставките. 

 
Член 3 

Органите кои постапуваат по претставки и предлози 
водат Уписник за предметите по претставки и предлози.  

 
Член 4 

Уписникот за предметите по претставки и предлози 
(Образец УПП) ги содржи следните рубрики (колони): ре-
ден број; датум на приемот на претставката, односно пред-
логот; подносител, а во подрубриките се запишува името и 
презимето, ако подносителот е физичко лице, називот и се-
диштето, ако подносителот е правно лице, зборот „аноним-
на“ доколку подносителот не е потпишан или име и прези-
ме на заедничкиот застапник или претставник во рубриката 
„други“, ако се работи за групна претставка; форма на прет-
ставката, односно предлогот, а во подрубриките се назначу-
ва дали претставката, односно предлогот е поднесен усно, 
писмено или електронски; предмет, со назначување на 
предметот на претставката; област, со назначување на обла-
ста на претставката (правосудство, урбанизам, образование 
и сл.); начин на решавање, со подрубрики во кои се назна-
чува: постапено, непостапено, препратено на надлежност, 
постапено по интервенција на Министерство за правда, по-
стапено по интервенција на Народниот правобранител или 
постапено на друг начин; постапено со подрубрики за по-
стапено во законскиот рок или по рокот; организациона 
единица; развод со подрубрики за датум и ознака; и забеле-
шка. 

Образецот УПП е составен дел на овој правилник. 
 

Член 5 
Уписникот може да се води во електронска форма 

или на отпечатен образец.  

Предметите по претставките и предлозите кои се 
заведуваат во Уписникот не се заведуваат во деловод-
никот. Во однос на заведувањето на овие предмети во 
другите помошни книги (регистар, доставна книга, и 
друго) се применуваат прописите за канцелариското 
работење. 

 
Член 6 

Од податоците во Уписникот за предметите по 
претставките и предлозите, органите кои постапуваат 
по претставки и предлози, кои го водат овој уписник, 
изготвуваат извештај за податоците што се однесуваат 
на постапувањето по претставките и предлозите.  

 
Член 7 

Извештајот за податоците што се однесуваат на по-
стапувањето по претставките и предлозите (Образец 
Из) ги содржи следните рубрики: 

1) број на примени претставки и предлози со подру-
брики во кои се наведува бројот на примени претста-
вки и предлози во текот на извештајниот период, бро-
јот на пренесени претставки и предлози пренесени од 
претходниот извештаен период и вкупниот број на 
претставки и предлози; 

2) област во која се наведува областа на која се од-
несуваат претставките и предлозите; 

3) форма со подрубрики во кои се наведува бројот на 
претставки и предлози примени усно, бројот на претставки и 
предлози примени во писмена форма и бројот на претставки 
и предлози примени во електронска форма; 

4) подносител со подрубрики во кои се наведува 
бројот на претставките и предлозите поднесени од фи-
зичко лице, бројот на претставките и предлози подне-
сени од правно лице, бројот на претставки и предлози 
поднесени од други субјекти и бројот на анонимни  
претставки и предлози; 

5) начин на постапување со подрубрики во кои се наве-
дува бројот на претставките и предлозите по кои е постапе-
но, бројот на претставките и предлозите по кои не е поста-
пено, бројот на претставките и предлозите за кои постапка-
та е во тек, бројот на претставките и предлозите кои се пре-
пратени на надлежност, бројот на претставките и предлози-
те по кои е постапено по интервенција на Министерството 
за правда,  бројот на претставките и предлозите по кои е по-
стапено по интервенција на Народниот правобранител, 
бројот на претставките и предлозите по кои е постапено на 
друг начин; 

6) број на претставки и предлози по кои е постапе-
но со подрубрики во кои се наведува бројот на претста-
вките и предлозите по кои е постапено во законски 
пропишаниот рок и бројот на претставките и предлози-
те по кои е постапено по истекот на рокот; 

7) број на претставки и предлози по кои не е постапе-
но со подрубрики во кои се наведува бројот на претста-
вките и предлозите по кои не е постапено, а рокот за по-
стапување изминал и бројот на претставките и предлозите 
по кои не е постапено, а рокот за постапување тече; 

8) забелешка. 
Образецот ИПП е составен дел на овој правилник. 
 

Член 8 
Извештајот од член 6 од овој Правилник се доста-

вува на секои шест месеци до Министерството за прав-
да во следните рокови: за периодот од 1 јануари до 30 
јуни најдоцна до 31 јули во тековната година и за пери-
одот од 1 јули до 31 декември најдоцна до 31 јануари 
следната година. 

     
Член 9 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денoт 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“, а ќе се применува од 01.01.2009 година. 

 
Бр. 01-7464/1 

22 декември 2008 година           Министер за правда,         
         Скопје                                Михајло Маневски, с.р.  
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
8. 

Врз основа на член 9 став (6) и член 11 став (3) од 
Законот за мирување и отпишување на обврски по ос-
нов на придонеси за задолжително здравствено осигу-
рување (“Службен весник на Република Македонија” 
броj 161/2008), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ВОДЕЊЕ НА 
ЕВИДЕНЦИЈАТА ШТО СЕ ВОДИ ВО ФОНДОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУВАЊЕ НА МАКЕДО-
НИЈА ЗА ОБВРЗНИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТКА И УП-
ЛАТА НА ПРИДОНЕСИ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ, ФОРМАТА И 
СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МИРУВАЊЕ НА ДОЛГОТ,  

И ЛИСТАТА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА 
                                                        

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и постап-

ката за водење на евиденцијата што се води во Фондот 
за здравсвено осигурување на Македонија  за обврзни-
ците за пресметка и уплата на придонеси за задолжи-
телно здравствено осигурување, формата и содржината 
на обрасците на барањата за утврдување мирување на 
долгот и листата за евиденција. 

 
Член 2 

Евиденција за обврзниците за пресметка и уплата 
на придонеси за задолжително здравствено осигурува-
ње се води во подрачните служби на Фондот за здрав-
ствено осигурување на Македонија во елктронска фор-
ма на софтверски програм. 

 
Член 3 

Барањето за утврдување на мирување на долгот се 
поднесува на образец А4 формат, даден во Прилог 1, 
кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

За секој обврзник за пресметка и уплата на придо-
неси за задолжително здравствено осигурување се води 
листа за евиденција на обврзници на кои им мирува 
долгот, во која се внесуваат следните податоци: 

-  архивски број на барањето за мирување на дол-

гот; 

- податоци за обврзникот: назив на субјектот, адре-

са, единствен матичен број на субјектот, даночен број, 

број на сметка и банка депонент; 

- период за кој се однесува; 

- износ на долгот за кој бара мирување. 

-  пресметка на главниот долг; 

-  пресметка на камата на главниот долг; 

-  вкупен износ (главен долг и камата) на долгот кој 

мирува; 

-  контролор кој го утврдил  и го одобрил долгот;  

- број и датум на решението со кое е утврдено ми-

рување на долгот;  

- датум на достава  на решението до обврзникот 

(препорачано со повратница); 

- заведен управен спор; 

- акт на Управниот суд по заведен управен спор;  

- поведена постапка за стечај/ликвидација;  

- уплати на тековни обврски во периодот на миру-

вање на долгот;  

- забрана за издавање на потврди за платен придо-

нес поради неуплатени тековни обврски (два месеца 

последователно);  

- поднесено барање за наплата на долгот кој мирува 

поради неуплатани тековни обврски. 

Образецот на листата за евиденција на обврзници 

на кои им мирува долгот е даден во Прилог 2, кој е со-

ставен дел на овој правилник. 

                                         

Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-

лика Македонија". 

  

Бр. 07-189/1  

2 јануари 2009 година           Министер за финансии,  

    Скопје                      д-р Трајко Славески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
9. 

Врз основа на член 11 став 5 од Законот за безбед-
ност и здравје при работа  („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 92/07), министерот за труд и со-
цијална политика, во согласност со министерот за 
здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ИЗЈАВА 
ЗА БЕЗБЕДНОСТ, НЕЈЗИНАТА СОДРЖИНА, КА-
КО И  ПОДАТОЦИТЕ ВРЗ КОИ ТРЕБА ДА СЕ 

ЗАСНОВА ПРОЦЕНАТА НА РИЗИКОТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува начинот за изготву-

вање на изјава за безбедност, нејзината содржината, ка-
ко и податоците врз кои треба да се заснова процената 
на ризикот при работа.  

 
Член 2 

Поимите кои се користат во овој правилник го има-
ат следново значење: 

“Опасноста која е присутна при работа˝е околност 
или состојба која може да го загрози или оштети здрав-
јето на вработениот.  
˝Штетности на работа˝   се штетните фактори во ра-

ботна околина кои со своите карактеристики и својства 
можат да предизвикаат негативни ефекти врз здравјето 
на изложените работници. 

“Проценка на ризик” е систематско евидентирање и 
проценување на сите фактори на работниот процес, со 
цел да се утврдат можните видови на опасности и 
штетности на работното место и работната средина кои 
можат да предизвикаат оштетување на здравјето, по-
вреди на работа, професионални болести и болести во 
врска со работата.   

 
Член 3 

Изготвувањето на изјавата за безбедност се врши на 
начин според донесена одлука од страна на работода-
вачот за поведување на постапка  за проценка на ризик 
со одредување едно или повеќе стручни лица од редот 
на вработените кои се одговорни за спроведување на 
постапката за проценка на ризикот.  

Во изготвувањето  на проценката на ризикот учес-
твуваат стручното лице за безбедност при работа, прав-
ното  или физичкото лице овластено од министерот 
надлежен за работите од областа на трудот, и спе-
циjалист по медицина на трудот од овластена здрав-
ствена установа, овластена од министерот надлежен за 
работите од областа на здравството. 

Во изготвување на проценката на ризикот покрај 
лицата од став 2 на овој член, можат да  се вклучат и 
други лица кои имаат соодветна стручност и знаење 
потребно за вршење на проценката на ризикот.  

 
Член 4 

Проценката на ризикот и мерките кои ги утврдува 
работодавачот  се врши согласно прописите  за безбед-
ност и здравје при работа, за да се обезбеди отстрану-
вање на опасностите  и штетностите на работното ме-
сто и работната средина, односно одстранување  или 
намалување на ризикот во обем со кој се спречува по-
вреда на работа, оштетување на здравјето или заболу-
вање на вработениот. 

 
Член 5 

Изјавата за безбедност на работодавачот, треба да 
содржи особено: 

-датум на издавање на изјавата; 
-податоци на лицата кои учествувале при изработка 

на изјавата за безбедност со проценкa на ризикот; 

- податоци за претходни прегледи и испитувања на 
средствата за работа; 

- податоци за работните места, организациските 
единици на работодавачот и бројот на вработени; 

- проценка на ризикот и  
- податоци за стручните лица за безбедност при ра-

бота и за овластената здравствена установа. 
Изјавата од став 1 на овој член треба да биде изготве-

на во писмена форма, која може лесно да се претставува 
во облик на дијаграм, симболи, скици или нацрти. 

 
Член 6 

Проценката на ризикот од член 5, став 1, алинеја 5 
од овој правилник опфаќа: 

- општи податоци за работодавачот; 
- назив на работното место и бројот на извршители 

на кои се однесува проценката на ризикот; 
- опис на технолошкиот процес и работниот процес, 

опис на средствата за работа и опис на средствата и 
опремата за лична заштита при работа; 

- опис на организацијата на работа (внатрешна ор-
ганизација  на работата и систематизација на работните 
места за обавување работи  од дејноста на работодава-
чот); 

- препознавање и утврдување на опасности и штет-
ности на работното место и работната средина; 

- нивото на ризикот; 
- утврдување на начинот и мерките за отстранува-

ње, намалување или спречување на ризикот и 
-заклучок. 
 

Член 7 
Проценката на ризикот се заснова на следните по-

датоци: 
-  опфатот на проценка на ризикот (работно место, 

работна средина, организациона единица и сл.);  
-  бројот на вработените на опфатот за кое се утвр-

дува проценката на ризикот, според пол, возраст,  рабо-
тен стаж и    

- опис на технолошките постапки на сите работни 
единици, вклучувајќи го  и внатрешниот транспорт и 
одржување.  

 
Член 8 

Препознавање и утврдување на опасностите и 
штетностите на работното место и работната средина 
од член 6 став 1 алинеја 5 од овој правилник, се врши 
врз основа на податоците добиени од документацијата 
со која располага работодавачот, со набљудување и 
следење на работниот процес на работното место, со 
добивање на информации од вработените и од други 
извори, со дефинирање на можните опасности и штет-
ности на кои укажуваат тие податоци.  

При утврдување на опасностите и штетностите на 
работното место и работната средина се поаѓа од ва-
жечки стручни наоди за извршените прегледи и испи-
тувања на средствата за работа, извршените испитува-
ња на условите на работната средина, извештаи за из-
вршените превентивни медицински прегледи на врабо-
тените, податоци за повреди на работа, професионални 
бoлести и болести во врска со работата, инспекциските 
наоди од извршените надзори, упатства за безбедна ра-
бота, пропишана документација за употреба и одржу-
вање, односно пакување, транспорт, користење, скла-
дирање, уништување и др.  

 
Член 9 

Опасностите и штетностите можат да бидат препоз-
наени, според нивната  природа како: 

1. Механички опасности, кои се јавуваат со кори-
стење односно употреба на опремата за работа: 

- недоволна безбедност поради вртливи или под-
вижни делови; 
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- слободно движење на деловите или материјалите 
кои можат да нанесат повреда на вработениот; 

- внатрешен транспорт и движење на работни ма-
шини или возила, како и поместување на одредена 
опрема за работа; 

- користење на опасни средства за работа кои мо-
жат да предизвикаат експлозии или пожар; 

- неможност или ограниченост за навремено преме-
стување од работното место, изложеност на затворање, 
механички удар, поклопување и сл. и 

- други фактори кои може да се појават како меха-
нички извори на опасности. 

2. Опасности кои се јавуваат во врска со карактери-
стиките на работното место, како што се: 

- опасни површини (подови, површини за газење, 
или површини со кои вработените доаѓаат во контакт, а 
имаат остри рабови, шилци,  испакнати делови и сл.); 

- работа на височина или длабочина, согласно про-
писи за безбедност и здравје при работа; 

- работа во тесен, ограничен или опасен про-
стор(помеѓу два или повеќе фиксирани делови, помеѓу 
подвижни делови или возила, работа во затворен про-
стор кој е недоволно осветлен или проветрен и сл); 

- можност за лизгање или сопнување (влажни или 
лизгави површини); 

- физичка нестабилност на работното место; 
- можни последици или пречки поради задолжител-

ната употреба на средствата или опремата за лична за-
штита при  работа; 

- влијанија поради обавување на работниот процес 
со примена на несоодветни или неприлагодени методи 
на работа и 

- други опасности кои може да се јават во врска со 
карактеристики на работното место и начинот на рабо-
та. 

3. Опасности кои се јавуваат со користење на еле-
ктрична енергија како што се: 

- опасност од директен допир со делови на еле-
ктрична инсталација и опрема под напон; 

- опасност од индиректен допир со делови на еле-
ктрична инсталација и опрема под напон; 

- опасност од топлотното дејство кое го создаваат 
електрична опрема и инсталациите (прегрејување, по-
жар, експлозија, електричен лак или искрење и др.); 

- опасности од удар на гром и последици од атмо-
сферско празнење; 

- опасност од штетното влијание на електростати-
чен електрицитет и 

 - други опасности кои можат да се појават во врска 
со користењето на електричната енергија. 

4. Штетности кои настануваат или се јавуваат во те-
кот на работниот процес, како што се: 

а) хемиски штетности: 
- прашина, течности, гасови и чад (вдишување, гу-

шење, навлегување во телото преку кожата, изгорени-
ци, труење и сл) 

- присутност на лесно нагризувачки материи; 
- реактивни / непостојани материи; 
б) физички штетности :  
- бучава и механички вибрации; 
- зголемен или намален атмосферски притисок; 
- штетни влијанија на зрачења (јонизирачко зраче-

ње, нејонизирачко зрачење, топлинско зрачење); 
- штетни влијанија на микроклиматските фактори 

(висока температура, ниска температура, влажност, бр-
зина на струење на воздухот) 

- несоодветна-недоволна осветленост; 
- штетни атмосферски влијанија (работа на отворе-

но); 
- работа во близина на вода или под површината на 

водата и 
- употреба на запаливи и експлозивни материи; 

в) биолошки штетности (изложеност на инфектив-
ни агенси, микроорганизми, алергени, работа со живот-
ни); 

г) штетности кои настануваат со користење на 
опасни материи во производството, транспортот, раку-
вањето, пакувањето, складирањето или уништување и  

д) други штетности кои се јавуваат во текот на ра-
ботниот процес а кои може да бидат причина за повре-
да на работа, професионалното заболување или болест 
во врска со работа. 

5. Штетности кои произлегуваат од психички и 
психофизиолошки напори, кои се врзуваат за работно-
то место и работите кои вработените ги обавуваат, како 
што се: 

- напори или телесни напрегања(рачно пренесување 
товар,туркање или влечење товар,различни долготрај-
ни зголемени телесни активности и сл); 

- нефизиолошка положба на телото (долготрајно 
стоење, седење,  клечење и сл); 

- неповолни ергономски фактори; 
- напрегања при обавување на одредени работи кои 

предизвикуваат психолошки оптоварувања (стрес, мо-
нотонија и сл) и 

- одговорност во прием и пренос на информации, 
користење на соодветни знаења и способности, одго-
ворност во правилата на однесувањето, брзи измени на 
работите процедури, интензитет на работа, просторна 
условеност на работното место, конфликтни ситуации, 
работа со странки, работа со пари,недоволна мотиваци-
ја за работа, одговорност во раководење, потреба за до-
несување на одлуки и сл). 

6. Штетности врзани за организацијата на работата, 
како што се: 

- работа подолга од полното работно време-преку-
времена работа, работа во смени, ноќна работа и готов-
ност во случај на интервенции. 

7. Останати штетности кои се јавуваат на работни 
места, како што се: 

-штетности кои предизвикуваат други лица (на-
силство на работа при работа на шалтер, работа на 
обезбедување, работа на ревизори, инспекции, полици-
ја, здравствени работници и др). 

 
Член 10 

Проценката на ризикот се заснова на анализа на ве-
ројатност на настанувањето и тежината на можната по-
вреда на работа, оштетување на здравјето или болеста 
на вработениот во врска со работата на работното ме-
сто и во работната средина. 

Проценка на ризик се врши  со избор и примена на 
соодветни методи ,врз основа на препознати и утврде-
ни опасности и штетности и утврдена листа на опасно-
сти и штетности во работната средина и на секое ра-
ботно место. 

Проценка на ризик се врши за секоја препозната, 
односно утврдена опасност или штетност, со спореду-
вање со дозволените вредности согласно со прописите 
во областа на безбедност и здравје при работа, технич-
ките прописи, стандарди и препораки. 

При проценка на ризик за секоја препозната, однос-
но утврдена опасност или   штетност, на работното ме-
сто и во работната средина, потребно е посебно внима-
ние да се посвети на можното оштетување на здравјето 
на вулнерабилните групи работници (жени, млади ра-
ботници, стари работници) и на работници кои работат 
на работни места со зголемен ризик или имаат посебни 
потреби (работници со хендикеп, работници со посто-
ечки заболувања и сл). 

Веројатност за настанување на повреда при работа, 
оштетување на здравјето или болеста на вработениот 
во врска со работата, предизвикани со опасности и 
штетности на работното место и во работната средина, 
се проценува врз основа на претходна анализа која ги 
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зема во предвид зачестеноста и траењето на изложено-
ста на вработените, можноста  да дојде до опасниот на-
стан и технички или други можности за нивно избегну-
вање односно ограничување. 

Тежина на можната повреда на работа, оштетување 
на здравјето или болеста на вработениот во врска со 
работата, се проценува врз основа на претходна анали-
за која го зема во предвид видот на можната  повреда. 
(лесна, тешка,смртна). 

 
Член 11 

За проценка на ризикот може да се применуваат си-
те достапни,  применливи и прифатени методи од на-
ционална или меѓународна пракса во овој домен. 

 
Член 12 

Врз основа на проценетиот ризик на работното ме-
сто, од страна на работодавачот треба да утврдува по-
требни мерки за отстранување, намалување или спре-
чување на ризикот, како и одредување на одговорни 
лица за нивно спроведување. 

 
Член 13 

Мерките за  намалување или спречување на ризи-
кот на работното место од член 6 став 1 алинеја 6 од 
овој правилник се: 

- Одржување во исправна состојба и вршење повре-
мени прегледи и испитувања на опремата и средствата 
за работа; 

- Обезбедување на пропишаните услови за безбед-
ност и здравје при работа во работната средина; 

- Обука на вработените за безбедно извршување на 
работата; 

- Обезбедување на средствата и опремата за лична-
та заштита при работа, нивното одржување и испитува-
ње; 

- Упатување на вработените на превентивни здрав-
ствени прегледи во овластена здравствена установа во 
која се врши дејноста  на медицина на трудот, согласно  
со прописите од областа на здравството и 

- Посебните здравствени услови кои мора да ги ис-
полнат вработените на работни места со зголемен ри-
зик или за употреба, односно ракување со определена 
опрема за работа, се утврдуваат согласно оценката на 
овластената здравствена установа во која се врши деј-
носта медицина на трудот. 

 
Член 14 

По спроведената постапка на снимање на организа-
цијата на работа, препознавање и утврдување на опас-
ностите и штетностите, проценката на ризикот  во од-
нос на опасностите и штетностите и утврдувањето на 
мерките за отстранување, намалување или спречување 
на ризикот на работното место, од страна на работода-
вачот се донесува заклучок кој содржи:  

-  сите работни места на кои е извршена проценката 
на ризикот; 

-  работни места кои се утврдени како работни ме-
ста со зголемен ризик;  

-  приоритети во отстранување на ризикот и 
-  изјава на работодавачот со која треба да ги при-

мени сите утврдени мерки за безбедност и здравје при 
работа на работните места и работната средина  соглас-
но проценката на ризикот. 

 
Член 15 

Изјавата за безбедност со проценка на ризик  на ра-
ботното место и работната средина, потребно е да се 
менува и дополнува во случај: 

- на фатални  повреди на работа со смртни последи-
ци и тешки повреда на работа; 

- кога постојните мерки за отстранување, намалува-
ње или спречување на ризикот  не се доволни, односно 
не одговараат на проценетата состојба; 

- кога проценката е темелена на податоци кои не се 
веќе ажурни и 

- кога постојат можности и начини за унапредува-
ње, односно дополнување на проценката.  

 
Член 16 

Работодавачот треба трајно да ја чува документаци-
јата за изработка на изјавата за безбедност.                                  

 
Член 17 

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

 
     Бр.07-17500/1                           Бр. 07-11116/1 

29 декември 2008 година           4 декември 2008 година 
                Скопје                                          Скопје 

Министер за здравство,            Министер за труд и  
д-р Бујар Османи, с.р.             социјална политика, 
                                                    Џељаљ Бајрами, с.р. 

__________ 
10. 

Врз основа на член 13 став 4 од Законот за лековите 
и медицинските помагала (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија”бр.106/07), министерот за здравство 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА  ПРОПИШУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ  НА  

ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на пропишување и из-

давање на лекови на рецепт (“Службен весник на Ре-
публика Македонија“,бр.153/2008), во член 12 став 1 
зборовите: “со зелена боја“ се бришат.  

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на негово-
то објавување во “Службен весник на Република Маке-
донија“.  

 
        Бр. 15-4500/1                                  Министер, 
25 декември 2008 година           д-р Бујар Османи, с.р.  
          Скопје 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

11. 
Врз основа на член 29, став 9 од Законот за живот-

ната средина („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07), министерот за животна 
средина и просторно планирање донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ КОИШТО ТРЕБА ДА СЕ 
ИСПОЛНАТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЕКОЛОШКА ОЗ-

НАКА ЗА ТУРИСТИЧКО СМЕСТУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат критериумите 

коишто треба да се исполнат за добивање на еколошка 
ознака за туристичко сместување.   

 
Член 2 

Одредени изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 
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„Туристичко сместување“ е група на услуги кое 
вклучува обезбедување на сместување на туристи, пат-
ници и потстанари за определена сума на пари, со пре-
ноќување во соодветно опремени соби кои вклучуваат 
најмалку еден кревет (во натамошниот текст: туристич-
ко сместувачки капацитет).  

 “Барател“ е правно или физичко лице кое под-
нело барање до органот на државната управа надлежен 
за вршење на работите од областа на животната среди-
на за добивање на еколошка ознака за туристичко сме-
стување.  

 
Член 3 

Туристичко сместувачките капацитети за добивање 
на еколошка ознака за туристичко сместување треба да 
ги исполнуваат задолжителните критериуми дадени во 
Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник.  

Освен задолжителните критериуми од став 1 на 
овој член, туристичко сместувачките капацитети треба 
да исполнат и изборни критериуми при што вкупниот 
број на исполнети критериуми треба да биде минимум 
збир од 16,5 бодови како што се дадени во Прилог 2, 
кој е составен дел на овој правилник  

 
Член 4 

Одредбите на овој правилник имаат за цел да се 
обезбеди:  

- ограничување на потрошувачката на енергија, 
- ограничување на потрошувачката на вода, 
- ограничување на создавањето на отпад, 
- поддршка на употребата на обновливи извори на 

енергија кои се помалку штетни за животната средина, 
- промовирање на еколошка комуникација и едука-

ција. 
 

Член 5 
Секој критериум содржи специфични барања за 

проценка и верификација. 
За одредени случаеви, покрај методите на тестира-

ње  и стандардите  утврдени со критериумите може да 
се употребат и други методи и стандарди, доколку ор-
ганот на државната управа надлежен за вршење на ра-
ботите од областа на животната средина (во поната-
мошниот текст: надлежен орган) прифати дека тие се 
еквивалентни на предвидените за секој критериум. 

Надлежниот орган ги зема во предвид признатите 
системи за управување со животната средина како што 
се ЕМАS или ИSО 14001 при оценувањето на барањето 
и исполнувањето на критериумите. 

 
Член 6 

Барателот кој ги исполнува критериумите за доби-
вање на еколошка ознака за туристичко сместување 
има право надвор и во просториите на туристичко сме-
стувачките капацитети да ја стави еколошката ознака, 
каде во текстуалниот дел на ознаката го става текстот: 
ТУРИСТИЧКО СМЕСТУВАЊЕ.  

 
Член 7 

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

 
Бр. 07-7483/4              Министер за животна средина 

26 декември 2008 година      и просторно планирање, 
    Скопје                           д-р Неџати Јакупи, с.р. 

                ПРИЛОГ 1  
 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ КРИТЕРИУМИ 
 
Сите критериуми дадени во овој прилог мора да се 

исполнат. 
 

ЕНЕРГИЈА 
1. Електрична енергија од обновливи извори 
Најмалку 22% од електричната енергија да се доби-

ва од обновливи извори на енергија, како што е опреде-
лено во Директивата 2001/77/ЕС за промоциjа на еле-
ктрична енергија добиена од обновливи извори на 
енергија на внатрешниот пазар. 

Овој критериум се однесува само за туристичко 
сместувачки капацитет кои имаат пристап до пазар кој 
нуди електрична енергија генерирана од обновливи из-
вори на енергија. 

Проценка и верификација: Барателот треба да обез-
беди доказ од (или договор со) добавувачот на еле-
ктричната енергија во која треба да биде наведен изво-
рот на обновливата енергија, процентот на електрична 
енергија која се добива и максимумот со кој би можел 
да биде снабден. Според директивата 2001/77/ЕС, изво-
рите на обновлива енергија треба да значат извори на 
обновлива не-фосилна енергија (ветер, сонце, геотер-
мален бран, морска енергија, хидроенергија, биомаса, 
депониски гас, гас од постројки за третман на отпадни 
води и биогас). 

 
2. Јаглен и мазут 
Како извор на енергија не треба да се користи мазут 

кој содржи повеќе од 0,2% сулфур, како и јаглен. 
Овој критериум се однесува само на туристичко 

сместувачки капацитети кои имаат независен систем за 
греење. 

Проценка и верификација: Барателот треба да обез-
беди декларација  - изјава за исполнување на овој кри-
териум, назначувајќи ги изворите на енергија кои се 
користат. 

 
3.Електрична енергија за греење 
Најмалку 22% од електричната енергија која се ко-

ристи за загревање на собите и за санитарна топла во-
да, треба да се обезбеди од обновливи извори на енер-
гија, како што е дефинирано со директивата 
2001/77/EC. 

Овој критериум се однесува само на туристичко 
сместувачки капацитети кои имаат независен електри-
чен систем за греење и кои имаат пристап до пазар кој 
нуди електрична енергија произведена од обновливи 
извори на енергија. 

Проценка и верификација: Барателот треба да обез-
беди декларација – доказ  за исполнување на овој кри-
териум, назначувајќи ги природата и количината на 
енергетските извори кои се користат за греење,  заедно 
со документацијата за бојлери доколку ги има. 

 
4. Ефикасност на бојлери 
Ефикасноста на секој нов бојлер (генератор на топ-

лина), купен за времетраењето на еколошката ознака, 
треба да биде најмалку 90% мерено во согласност со 
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директивата 92/42/ЕЕС, или според релевантните стан-
дарди и правила за бојлери кои не се покриени со дире-
ктивата. 

Бојлерите за топла вода кои се греат на течни или 
гасовити горива, како што е дефинирано во директива-
та 92/42/ЕЕС, треба да бидат во согласност со стандар-
дите за ефикасност дадени во директивата. 

Ефикасноста на бојлерите кои не се покриени со 
директивата 92/42/ЕЕС треба да биде во согласност со 
инструкциите на производителот и со националното за-
конодавство за ефикасност. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави технички извештај од одговорните за продажба 
и/или одржување на бојлерот во кој се назначува него-
вата ефикасност. При проценка и верификација треба 
да се земат во предвид одредбите од директивите 
92/41/ЕС и 92/42/ЕЕС. 

 
5. Климатизација 
Секој климатизер набавен за времетраење на еколо-

шката ознаката треба да има најмалку Б - класа енер-
гетска ефикасност во согласност со директивата 
2002/31/ЕС за имплементирање на директивата 
92/75/ЕЕС за енергетско означување на климатизери за 
домаќинства. 
       Забелешка: Овој критериум не се однесува на кли-
матизери кои може да користат, освен електрична и 
други извори на енергија, како и единици со излезна 
снага (на греење) поголема од 12 kW. 

Проценка и верификација: Барателот треба да обез-
беди технички извештај –од страна на професионални 
техничари одговорни за инсталација, продажба и/или 
одржување на системот за климатизација. 

 
6. Изолација на прозорци 
Сите прозорци во собите треба да имаат соодветен 

висок степен на термичка изолација во согласност со 
локалните климатски услови и треба да обезбедат со-
одветен степен на акустична изолација. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава, доколку е доволно, или изјава од профе-
сионални техничари за исполнување на овој критери-
ум.  

 
7. Исклучување на греењето или климатизација-

та 
Доколку греењето или климатизацијата не се исклу-

чуваат автоматски кога се отвораат прозорците, по-
требно е да се обезбеди лесно пристапна информација 
за потсетување на гостите да ги затворат прозорците 
кога работи греењето/климатизацијата. Овој критериум 
се однесува само на туристичко сместувачки капаците-
ти кои располагаат со греење и/или климатизација. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за исполнување на овој критериум заедно 
со текстот на информацијата (доколку е применливо). 

 
8. Исклучување на светлата 
Доколку нема автоматско исклучување на светлата 

во собата, потребно е да се обезбеди лесно достапна 
информација со која треба да се замолуваат гостите да 
ги исклучуваат светлата кога ја напуштаат собата. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за исполнување на овој критериум заедно 
со текстот на информацијата. 

 
9. Енергетски ефикасни електрични светилки 
а) Во рок од една година од датумот на аплицира-

ње, најмалку 60% од сите електрични светилки во сме-
стувањето треба да имаат енергетска ефикасност Класа 
А како што е дефинирано во Директивата 98/11/ЕС за 
имплементација на Директивата 92/75/ЕЕС за енергет-
ско означување на светилки за домаќинства. Ова не се 
однесува на електрични светилки чии физички кара-
ктеристики не дозволуваат замена со електрични све-
тилки кои штедат енергија. 

б) Во рок од една година од аплицирањето, најмал-
ку 80% од електричните светилки кои се поставени на 
места каде е веројатно да бидат вклучени повеќе од 5 
саати на ден треба да имаат енергетска ефикасност 
Класа А како што е дефинирано во Директивата 98/11/ 
ЕС. Ова не се однесува на електрични светилки чии 
физички карактеристики не дозволуваат замена со еле-
ктрични светилки кои штедат енергија. 

Проценка и верификација: Барателот треба да обез-
беди декларација – изјава за исполнување на двата дела 
од овој критериум, заедно со информација за класата 
на енергетска ефикасност на различните електрични 
светилки кои се користат. 

 
10. Контрола на времето во сауната 
Сите сауни треба да имаат тајмер/контрола на вре-

мето. 
Проценка и верификација: Барателот треба да при-

ложи технички извештај од техничарот кој е одговорен 
за поставување и/или одржување на овој систем.  

 
ВОДА 

11. Извори на вода 
Управителот на туристичко сместувачкиот капаци-

тет треба да ги извести органите надлежни за водос-
набдувањето за неговата желба да се префрли на разли-
чен извор на вода (површински води итн.) во случај ко-
га локалните планови за заштита на водата покажуваат 
големо влијание врз животната средина од користење-
то на сегашниот извор на вода. Со известувањето, 
управителот треба јасно да каже дека е спремен да 
превземе мерки за снабдување со вода од друг извор 
доколку е тоа возможно согласно плановите за развој 
на водоснабдувањето. 

Проценка и верификација: Барателот треба да при-
ложи изјава заедно со соодветна документација. 

 
12. Истек на вода од славини и тушеви 
Истекувањето на вода од славини и тушеви да не 

поминува 12 литри во минута. 
Проценка и верификација: Барателот треба да при-

ложи изјава заедно со соодветна документација и об-
јаснување како ќе го постигне овој критериум. 

 
13. Штедење на вода во бањите и тоалетите 
Во бањите и тоалетите треба да бидат поставени 

информации за тоа како гостите можат да помогнат на 
туристичко сместувачкиот капацитет да заштеди вода. 
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Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за исполнување на овој критериум заедно 
со текстот на информацијата. 

 
14. Корпи за отпадоци во тоалетите 
Во секој тоалет треба да бидат поставени соодветни 

канти за отпадоци и гостите треба да се поттикнуваат 
да ги употребуваат кантите за отпадоци наместо тоале-
тите за соодветниот отпад. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за исполнување на овој критериум заедно 
со текстот на информацијата. 

 
15. Испуштање на вода во WC шолји 
WC шолјите треба да имаат автоматско или рачно 

испуштање на вода, така што не треба истовремено по-
веќе од 5 шолји да испуштаат вода.  

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за исполнување на овој критериум заедно 
со документацијата од инсталирањето на шолјите. 

 
16. Истекувања 
Персоналот треба да биде обучен да проверува се-

којдневно дали постојат видливи истекувања на вода и 
да презема соодветни мерки доколку е потребно. Го-
стите треба да бидат повикани да го информираат пер-
соналот за евентуални истекувања. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за исполнување на овој критериум заедно 
со релевантната документација за обука на персоналот 
и текстот на информацијата за гостите. 

17. Менување на крпи и чаршафи 
Гостите треба да бидат информирани за политиката 

за животна средина на туристичко сместувачките капа-
цитети, според која крпите и чаршавите се менуваат на 
барање на гостите, или еднаш неделно во туристичко 
сместувачките капацитети од пониска класа или двапа-
ти неделно во туристичко сместувачките капацитети од 
повисока класа.  

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за исполнување на овој критериум заедно 
со релевантната документација за тоа како гостите се 
информирани заедно сто текстот на информацијата за 
гостите. 

 
18. Наводнување на цвеќиња и градини 
Цвеќињата и градините треба да се наводнуваат 

пред пладне (наутро) или по заоѓањето на сонцето (на-
вечер), каде што регионалните или климатските услови 
го дозволуваат тоа. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за исполнување на овој критериум. 

 
19. Третман на отпадните води 
Сите отпадни води треба да бидат подложени на трет-

ман и да се одведуваат во локалните системи за собирање 
и третман на отпадните водите. Доколку не постои врска 
со локалниот систем за третман на отпадни води, 
туристичко сместувачкиот капацитет треба да има 
сопствен систем за собирање и третман на отпадните води 
кој ги исполнува барањата на законодавството на 
Република Македонија  или  законодавство на ЕУ. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за исполнување на овој критериум, заедно 
со документацијата за поврзување со локалниот систем 
за одведување и пречистување на отпадни води или по-
стоењето на сопствен систем за третман на водата. 

 
20. План за отпадни води 
Туристичко сместувачкиот капацитет треба да по-

бара од органите на локалната власт план за отпадните 
води и доколку таков постои и истиот треба да го сле-
ди. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави писмо кое е испратено до органите на 
локалната власт заедно со одговорот кој е добиен. 
Доколку постои план, барателот треба да обезбеди 
документација со која потврдува дека го следи 
планот.  

 
ДЕТЕРГЕНТИ И СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА 

21.Средства за дезинфекција 
Средствата за дезинфекција треба да се употребува-

ат само доколку е неопходно да се исполнат правните 
барања во врска со хигиената.  

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за исполнување на овој критериум заедно 
со информации каде и кога средствата за дезинфекција 
се употребуваат, како и барањата за тоа утврдени во 
правни или други обврзувачки акти.   

 
22. Обука на персоналот за употреба на детерген-

ти и средства за дезинфекција 
Персоналот треба да биде обучен да не ја премину-

ва препорачаната доза при употреба на детергенти и 
средства за дезинфекција, која е назначена на пакува-
њето на овие производи. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за исполнување на овој критериум 
заедно со релевантната документација за обука на 
персоналот. 

 
ОТПАД 

23. Сепарација на отпадот од страна на гостите 
Треба да се обезбедат адекватни контејнери и/или 

канти за да им се овозможи на гостите да вршат сепа-
рација на отпадот во согласност со локални-
от/националниот систем за сепарација. Јасна и достап-
на информација во собите треба да ги потсетува гости-
те да го сепарираат отпадот.  

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за исполнување на овој критериум заедно 
со информации за контејнерите и копија од информа-
цијата/или поставените знаци. 

 
24. Опасен отпад 
Персоналот врши сепарација на опасниот отпад во 

согласност со Листата на видови на отпад („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 100/05) и Правилникот за поблиските ус-
лови за постапување со опасниот отпад и начинот на па-
кување и изначување на опасниот отпад („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 15/08) односно Одлу-
ката 2000/532/ЕС (Законот за управување со отпад) и не-
гово соодветно одлагање. Ова вклучува тонери, мастила, 
опрема за фрижидери, батерии, лекови. Доколку органите 



Стр. 20 - Бр. 2 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 јануари 2009 
 

на локалните власти не обезбедиле одлагање на опасниот 
отпад, барателот секоја година треба да доставува изјава  
дадена од органите на локалните власти дека не постои 
систем за одлагање на опасниот отпад. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за исполнување на овој критериум заедно 
со листа на опасен отпад кој настанува во туристичко 
сместувачкиот капацитет и информации за неговото 
ракување, сепарирање, собирање и одлагање, вклучу-
вајќи и договори со трети лица доколку ги има, како и 
копија од изјавата од органот на локалната власт.  

 
25. Сепарација на отпад 
Персоналот во туристичко сместувачкиот капаци-

тет треба да врши сепарација на отпадот по категории 
со кои потоа одделно треба да ракуваат локалните или 
националните постројки за управување со отпад. До-
колку локалните власти не нудат/овозможиле сепара-
ција на отпадот и/или одлагање, туристичко сместувач-
киот капацитет треба да им се обрати искажувајќи ја 
својата спремност за сепарација на отпадот и изразувај-
ќи загриженост за недостатокот на можноста за сепара-
ција на отпадот при собирањето и/или одлагањето. Ба-
рањето до локалните власти да обезбеди сепарација на 
отпадот при собирање и одлагање треба да се доставу-
ва секоја година. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за исполнување на овој критериум заедно 
со информации за различните категории на отпад кои 
се прифаќаат на локалните депонии, постапката за со-
бирање на отпадот, сепарација, ракување и одлагање на 
овие категории на отпад во туристичко сместувачкиот 
капацитет, и/или релевантни договори со трети лица, 
како и доставеното барање до локалните власти и меѓу-
себната коресподенција. 

 
26. Транспортирање на отпадот 
Доколку локалните власти за управување со отпад 

не го собираат отпадот близу до туристичко сместувач-
киот капацитет, истиот треба да обезбеди транспорт на 
сопствениот отпад до соодветното место, намалувајќи 
го транспортот колку што е можно повеќе. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за исполнување на овој критериум заедно 
со информации за соодветните места за негово одлага-
ње, аранжманите за транспорт и за колкаво растојание 
се работи. 

 
27. Продукти за една употреба 
Доколку не претставува законска обврска ниту еден 

од следниве продукти нема да се употребуваат едно-
кратно во рестораните и собите: 

- прибор за лична хигиена (шампон, сапун, капи за 
туширање итн.); 

- чаши, чинии и прибор за јадење. 
Проценка и верификација: Барателот треба да до-

стави изјава за исполнување на овој критериум заедно 
со информации за производите кои се користат за една 
употреба, и според кои закони е одредена нивната за-
должителна употреба. 

 
ДРУГИ УСЛУГИ 

28. Забрането пушење во заедничките простории 
Во дел од заедничките простории треба да биде за-

брането пушењето. 
Проценка и верификација: Барателот треба да до-

стави изјава за исполнување на овој критериум. 
 
29. Јавен транспорт 
Информациите за јавниот транспорт и како да се 

стигне до определени дестинации со помош на јавен 
транспорт треба да бидат лесно достапни и видливи за 
гостите. Доколку не постои соодветен јавен транспорт, 
информации за други начини на транспорт прифатливи 
за животната средина треба да бидат обезбедени. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за исполнување на овој критериум заедно 
со копии од достапниот информативен материјал. 

 
ОПШТО УПРАВУВАЊЕ 

Барателите кои имаат систем за управување со жи-
вотната средина во согласност со ЕМАS регулативата 
или сертифициран според ISO 14001 автоматски ги ис-
полнуваат задолжителните критериуми за генерално 
управување дадени во точка 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 
37. Во таков случај, доказ за исполнувањето на задол-
жителните критериуми за генерално управување е 
ЕМАS регистрација или ISO 14001 сертификат.  

 
30. Генерално одржување и сервисирање 
Целата опрема која се користи за обезбедување на 

туристичко сместувачки услуги треба да биде сервиси-
рана и одржувана во согласност со законот, и од страна 
на квалификуван персонал. Што се однесува до опре-
мата која се употребува, управителот на туристичко 
сместувачкиот капацитет е потребно да поседува дек-
ларација од производителот или друго струч-
но/техничко лице за зачестеноста на одржувањето и 
сервисирањето, како и барањата кои законот ги поста-
вува во врска со сервисирањето и одржувањето на це-
лата опрема. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за исполнување на овој критериум заедно 
со листа на опрема и листа на лица/компании кои го 
прават одржувањето односно сервисирањето. 

 
31. Одржување и сервисирање на бојлери 
а) Одржување и сервисирање на бојлери треба да се 

извршува најмалку еднаш годишно или онолку често 
колку тоа го бара законот, од страна на квалификуван 
персонал, следејќи ги CEI или националните стандар-
ди, или насоките на производителот. 

б) Тестирање на нивото на ефикасност во соглас-
ност со Директивата 92/42/ЕЕС или законодавство на 
Република Македонија или насоките на производите-
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лот, дали е исполнето и дали емисиите се во дозволе-
ните граници, се врши еднаш годишно. Доколку одр-
жувањето покаже дека горенаведените услови не се ис-
полнети, треба да се спроведат корективни активности.    

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за исполнување на точките а) и б) од овој 
критериум заедно со опис на бојлерите и програма за 
нивно одржување, персонал/компании задолжени за 
одржување и што се се проверува при одржувањето. 

 
32. План и програма со активности 
Управата на туристичко сместувачкиот капацитет 

треба да има донесено план за заштита на животната 
средина и програма за негово реализирање. Програмата 
треба да ги идентификува целите на еколошките актив-
ности во однос на потрошувачката на енергија, вода, 
хемикалии и отпад, а кои треба да бидат поставувани 
секои две години, земајќи ги во предвид и изборните 
критериуми. Треба да се назначи лице кое треба да де-
лува како управител за животна средина на туристичко 
сместувачкиот капацитет и кој треба да биде задолжен 
за преземање на неопходните активности и постигнува-
ње на целите. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за исполнување на овој критериум заедно 
со копија од планот за заштита на животна средина и 
програмата за реализација на планот, како и постапка 
за земање во предвид на придонесите од гостите.  

 
33. Обука на персоналот 
Туристичко сместувачкиот капацитет треба да обез-

беди информирање и обука на персоналот, вклучувајќи 
и пишани процедури/постапки или прирачници, за да 
осигурa примена на еколошки мерки и да ја подигне 
свеста за еколошки прифатливо однесување. Соодвет-
на обука треба да биде обезбедена за секој нов врабо-
тен во рок од 4 недели од почетокот на вработувањето 
и за сите вработени најмалку еднаш годишно. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за исполнување на овој критериум заедно 
со детали за програмата за обука, нејзината содржина, 
како и кога и на кој персонал се одржува. 

 
34. Информации за гостите 
Туристичко сместувачкиот капацитет треба да обез-

беди информации за гостите, вклучувајќи ги и учесни-
ците на конференции, за неговата политика за заштита 
на животната средина (еколошка политика), за актив-
ностите превземени  за заштита на животната средина, 
вклучително и информации за еколошката ознака. Ин-
формациите активно треба да се даваат на гостите на 
рецепција и пораки со кои ги повикуваат гостите да ги 
поддржат еколошките цели и истите треба да бидат по-
ставени на видливи места, а посебно во собите. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за исполнување на овој критериум заедно 
со копии од информациите и пораките поставени за го-
стите.  

 
35. Податоци за потрошувачката на енергија и 

вода 
Туристичко сместувачкиот капацитет треба да има 

постапка за собирање и проверка на податоците за це-
локупната потрошувачка на енергија (KWh), потрошу-
вачка на струја (KWh), енергија искористена за греење 
(KWh), и потрошувачка на вода (литри). Податоците 
треба да се собираат заедно со секоја добиена сметка, 
или најмалку секои три месеци и треба да биде изразе-
на како потрошувачка по преспивање и по м2 внатре-
шен простор. Туристичко сместувачкиот капацитет 
треба да поднесе извештај за резултатите еднаш го-
дишно до надлежниот орган. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за исполнување на овој критериум заедно 
со опис на постапката. При доставувањето на барање-
то, треба да се достават податоци за погоре наведената 
потрошувачка на енергија најмалку за последните 3 ме-
сеци, а потоа на крајот од годината за изминатата годи-
на. 

 
36. Собирање на други податоци 
Туристичко сместувачкиот капацитет треба да има 

постапка за собирање и проверка на податоците за по-
трошувачката на хемикалии (грамови на сува супстан-
ца) и волумен на произведен отпад (литри и/или кило-
грам на несортиран отпад). Податоците треба да се со-
бираат најмалку еднаш на 6 месеци, и треба да бидат 
изразено како потрошувачка или производство по 
преспивање и по м2 внатрешен простор. Туристичко 
сместувачкиот капацитет треба да поднесе извештај за 
резултатите еднаш годишно до надлежниот орган. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за исполнување на овој критериум заедно 
со опис на постапката. При доставувањето на барањето 
треба да се достават податоци за погоре наведената по-
трошувачка на енергија најмалку за последните 6 месе-
ци, а потоа на крајот од годината за изминатата година. 
Барателот треба да ги специфицира услугите што ги 
нуди и треба да назначи дали се врши перење на али-
шта во просториите на сместувачкиот капацитет. 

 
37. Информации кои се појавуваат на еколошка-

та ознака 
Информациите за од еколошката ознака што се ста-

вени во туристичко сметсувачките капацитети треба да 
го содржи следниот текст: 

- мерки превземени за заштеда на енергија и вода, 
- мерки превземени за намалување на отпадот, 
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- генерално еколошко подобрување. 
Проценка и верификација: Барателот треба да до-

стави примерок од подлогите на кои се користи логото 
заедно со изјава за исполнување на овој критериум. 

 
ПРИЛОГ 2  

 
ИЗБОРНИ КРИТЕРИУМИ 

Потребни резултати 
Сите изборни критериуми соодветно се бодуваат. 

Бројот на исполнети критериуми мора да имаат мини-
мум збир од 16,5 бодови. Потребниот збир треба да се 
зголеми за по 1 бод за секој од трите дополнителни 
можности/простории кои треба да се понудат како дел 
од услугата на туристичко сместувачкиот капацитет: 
ресторан, фитнес активности и зелени површини. Ре-
сторанската услуга вклучува најмалку појадок. Фитнес 
активностите вклучуваат сауни, базени и сл. во скло-
пот на туристичко сместувачкиот капацитет. Зелените 
површини подразбираат паркови и градини кои се 
отворени за гостите.  

 
ЕНЕРГИЈА 

1. Сончеви колектори и создавање на струја со 
помош на ветер (2 бода) 

Туристичко сместувачкиот капацитет треба да има 
сончеви колектори или генератор за создавање на стру-
ја со помош на ветер кој снабдува или треба да снабду-
ва најмалку 20% од целокупната потрошувачка на 
струја на капацитетот во текот на годината. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за исполнување на овој критериум заедно 
со документација за системот за создавање на струја со 
помош на ветер и податоци за неговиот потенцијал и 
излезни карактеристики. 

 
2. Греење од обновливи извори на енергија (1,5 

бода) 
Најмалку 50% од севкупната енергија која се упо-

требува во собите или топлата вода која се употребува 
во санитариите треба да биде од обновливи извори на 
енергија. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за исполнување на овој критериум заедно 
со податоците за потрошувачката на енергија при грее-
ње на собите или водата и документација која покажу-
ва дека најмалку 50% од оваа енергија доаѓа од обнов-
ливи извори. 

 
3. Енергетска ефикасност на бојлери (1 бод) 
Туристичко сместувачкиот капацитет треба да има 

бојлер со 4 ѕвезди како што е дефинирано во Директи-
вата 92/42/ЕС. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за исполнување на овој критериум заедно 
со извештај од професионални техничари кои се одго-
ворни за продажбата или одржувањето на бојлерите. 

 
4. Емисиите на NOx  на бојлерите (1,5 бода) 
Бојлерот треба да биде класа 5 од ЕN 297 prА3 нор-

мите кои ги регулираат NOx емисиите и треба да испу-
штаат помалку од 70mg NOx /KWh. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за исполнување на овој критериум заедно 
со извештај од професионални техничари кои се одго-
ворни за продажбата или одржувањето на бојлерите. 

 
5. Централно греење (1 бод) 
Туристичко сместувачкиот капацитет треба да биде 

поврзан на централно греење. 
Проценка и верификација: Барателот треба да до-

стави изјава за исполнување на овој критериум заедно 
со документација која покажува поврзаност на цен-
тралното греење. 

 
6. Комбинирање на греење и енергија (1,5 бода) 
Целата струја и греење потребно за туристичко сме-

стувачкиот капацитет треба да се обезбеди со комбини-
ран систем на производство на топлина и енергија.  

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава-доказ за исполнување на овој критериум 
заедно со документација за постоење на комбиниран 
систем  на производство на топлина и енергија. 

 
7. Централен систем за греење (1,5 бода) 
Туристичко сместувачкиот капацитет треба да има 

централен систем за греење и/или климатизер. 
Проценка и верификација: Барателот треба да до-

стави изјава за исполнување на овој критериум заедно 
со документација за ценралниот систем за греење. 

 
8. Надоместување на топлината (2 бода) 
Туристичко сместувачкиот капацитет треба да има 

систем за надоместување на топлината за 1 (1 бод) или 
2 (2 бода) за следните категории: системи за разладува-
ње, вентилатори, машини за перење, машини за миење 
садови, базен(и), санитарни отпадни води. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за исполнување на овој критериум заедно 
со документација за системот за надоместување на топ-
лината. 

 
9. Терморегулација (1,5 бода) 
Температурата во секоја соба треба да биде индиви-

дуално регулирана. 
Проценка и верификација: Барателот треба да до-

стави изјава за исполнување на овој критериум заедно 
со документација за системот за терморегулација. 

 
10. Изолација на постојните градби (2 бода) 
Градбите (зградите) треба да имаат изолација над 

минималните барање според стандардите за градба на 
Република Македонија, за да се обезбеди намалување 
на користењето на енергијата. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за исполнување на овој критериум од со-
одветно техничко лице, заедно со документација за 
изолацијата и минимум стандардите за градба на Ре-
публика Македонија. 

 
11. Климатизација (1,5 бода) 
Системот за климатизација треба да има Класа А 

енергетска ефикасност во согласност со Директивата 
2002/31/ЕС за имплементација на Директивата 
92/75/ЕЕС, или енергетска ефикасност која кореспон-
дира со Класа А. 
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Овој критериум не се однесува на апарати кои мо-
жат да користат други извори на енергија, воздух-во-
вода и вода-во-вода апарати, или единици со излез по-
голем од 12 KW. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави технички извештај од професионални техничари 
одговорни за инсталација, продажба и/или одржување 
на системот за климатизација. 

 
12. Автоматско исклучување на климатизерите 

(1 бод) 
При секое отворање на прозорците климатизерите 

треба да се исклучуваат автоматски. 
Проценка и верификација: Барателот треба да до-

стави технички извештај од професионални техничари 
одговорни за инсталација, продажба и/или одржување 
на системот за климатизација. 

 
13. Биоклиматска архитектура (2 бода) 
Туристичко сместувачкиот капацитет треба да биде 

изграден според принципот на биоклиматска архите-
ктура. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави детален извештај за тоа како туристичко сместу-
вачкиот капацитет го исполнува овој критериум заедно 
со соодветна документација. 

 
14. Енергетска ефикасност на фрижидери (1 бод), 

машини за перење садови (1 поен), машини за мие-
ње алишта (1 бод) и канцелариска опрема (1 бод) 

a) (1бод): Сите фрижидери треба да бидат Класа А 
енергетска ефикасност, Директива 94/2/ЕС за импле-
ментирање на Директива 92/75/ЕЕС, и сите замрзнува-
чи и мини барови треба да бидат најмалку Класа Ц. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави документација за енергетската класа на фрижи-
дерите, замрзнувачите или мини баровите, назначувај-
ќи ги оние кои имаат еколошка ознака. 

б) (1 бод): Сите машини за миење садови треба да 
бидат Класа А Директива 97/17/ЕС за имплементирање 
на Директива 92/75/ЕЕС. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави документација за енергетската класа на машини-
те за миење садови, назначувајќи ги оние кои имаат 
еколошка ознака. 

Забелешка: Машините кои не се покриени со Ди-
рективата 97/17/ЕС (пр. ндустриски машини за миење 
садови) не треба да бидат во  согласност со овој крите-
риум. 

в) (1 бод): Сите машини за перење алишта треба да 
бидат Класа А Директива 95/12/ЕС за имплементирање 
на Директива 92/75/ЕЕС. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави документација за енергетската класа на машини-
те за перење алишта, назначувајќи ги оние кои имаат 
еколошка ознака. 

Забелешка: Машините кои не се покриени со Ди-
рективата 95/12/ЕС (пр. индустриски машини за миење 
садови) не треба да бидат во  согласност со овој крите-
риум. 

г) (1 бод): Најмалку 80% од канцелариската опрема 
(компјутери, монитори, факсови, принтери, скенери, 
машини за фотокопирање) треба да се квалификуваат 
за ѕвезда за енергија во согласност со Регулативата 
2422/2001. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави документација за квалификацијата за енергетска 
ѕвезда и ја назначи опремата која веќе има еколошка 
ознака. 

15. Позиционирање на фрижидерите (1 бод) 
Кујнските фрижидери треба да бидат поставени и 

регулирани согласни принципите за заштеда на енерги-
ја. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави детален извештај за тоа како туристичко сместу-
вачкиот капацитет го исполнува овој критериум заедно 
со соодветна документација. 

 
16. Автоматско исклучување на светлата во со-

бите за гости (1 бод) 
Автоматски систем кој ги гаси светлата кога гости-

те ја напуштаат собата треба да биде инсталиран во 
80% од собите на гостите. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави технички извештај од професионални техничари 
одговорни за инсталација, продажба и/или одржување 
на системот. 

 
17. Автоматско исклучување на надворешните 

светла (1 бод) 
Непотребните надворешни светла треба да се иск-

лучуваат автоматски. 
Проценка и верификација: Барателот треба да до-

стави технички извештај од професионални техничари 
одговорни за инсталација, продажба и/или одржување 
на системот. 

 
ВОДА 

18. Употреба на дождовница (1,5 бода) и рецик-
лирана вода (1,5 бода) 

а) (1,5 бода): Дождовницата треба да се собира но 
да не се користи за санитарни цели и пиење. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави детален извештај за тоа како туристичко сместу-
вачкиот капацитет го исполнува овој критериум заедно 
со соодветна документација, и соодветно осигурување 
дека водата за пиење и водата за  санитарна употреба 
се чува потполно одделено. 

б) (1,5 бода): Рециклираната вода треба да се соби-
ра но да не се користи за санитарни цели и пиење. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави детален извештај за тоа како туристичко сместу-
вачкиот капацитет го исполнува овој критериум заедно 
со соодветна документација, и соодветно осигурување 
дека водата за пиење и водата за санитарна употреба се 
чува потполно одделено. 
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19. Истекување на вода од славини и тушеви (1,5 
бода) 

Просечното истекување од славините и тушевите 
исклучувајќи ги славините во кадите нема да надмину-
ва 8,5 литри во минута. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави детален извештај за тоа како туристичко сместу-
вачкиот капацитет го исполнува овој критериум заедно 
со соодветна документација. 

 
20. Испуштање на вода во WC шолји (1,5 бода) 
Најмалку 80% од WC шолјите треба да употребува-

ат 6 литри или помалку вода при пуштање. 
Проценка и верификација: Барателот треба да до-

стави детален извештај за тоа како туристичко сместу-
вачкиот капацитет го исполнува овој критериум заедно 
со соодветна документација. 

 
21. Потрошувачка на вода во машините за мие-

ње на садови (1 бод) 
Потрошувачка на вода во машината за миење на са-

дови (изразена како W(measured)) треба да биде помала 
или еднаква на прагот дефиниран со равенката дадена 
подолу употребувајќи го истиот тест метод EN 50242 и 
циклус програма избрана според директивата 97/17/ЕС: 

 W(measured) ≤ (0,625 x S) + 9,25, 
каде што: 
W(measured)   =  измерена потрошувачка на вода во 

машината во литри по циклус, изразена до една деци-
мала, 

S                   =  Применлив број на регулации на 
стандардно место од машината за  миење на садови. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави технички извештај од професионални техничари 
одговорни за инсталација, продажба и/или одржување 
на машините за миење садови, како и доказ за доделена 
еколошка ознака на машините. 

 
22. Потрошувачка на вода од страна машините 

за перење алишта (1 бод) 
Машините за перење кои се употребуваат во тури-

стичко сместувачкиот капацитет или од страна на снаб-
дувачот на услугата (перење) треба да употребуваат 12 
литри на вода или помалку за килограм алишта, мерено 
според EN 60456:1999, при работа на програмата за па-
мук 60 °С според директивата 95/12/ЕС. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави технички извештај од професионални техничари 
одговорни за инсталација, продажба и/или одржување 
на машините за перење алишта, како и доказ за доделе-
на еколошка ознака на машините. Туристичко сместу-
вачкиот капацитет треба да обезбеди потврда од прав-
ното лице која го врши перењето за потребите на исти-
от дека машините кои ги употребува го задоволуваат 
овој критериум. 

 
23. Истекување и температура на водата од сла-

вина (1 бод) 
Најмалку 80% од славините треба да овозможуваат 

прецизно и брзо регулирање на истекувањето на водата 
и нејзината температура. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави детален извештај за тоа како туристичко сместу-
вачкиот капацитет го задоволува овој критериум, заед-
но со соодветна документација. 

 
24. Тајмери на славините/прскалките/тушевите 

(1 бод) 
Прскалките во кујните или надвор треба да имаат 

систем за запирање на малазот на вода автоматски по 
извесно време ако не се употребуваат.  

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави детален извештај за тоа како туристичко сместу-
вачкиот капацитет го задоволува овој критериум, заед-
но со соодветна документација. 

 
ОПАСНИ ХЕМИКАЛИИ 

25. Детергенти (до 4 бода) 
Најмалку 80% од тежината на детергентите за садо-

ви (машинско и рачно миење) и/или детергентите за 
алишта и/или сите видови на средства за чистење кои 
се користат во туристичко сместувачкиот капацитет 
треба да имаат еколошка ознака или ИСО тип еколо-
шка ознака, (по еден поен за сите видови детергенти, 
вкупно четири). 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави податоци и документација (вклучувајќи и факту-
ри) назначувајќи ги количините на такви производи 
кои се употребуваат и количините кои имаат еколошка 
ознака. 

 
26. Внатрешни бои и лакови (1 бод) 
Најмалку 50% од внатрешното бојадисување во ту-

ристичко сместувачкиот капацитет треба да биде извр-
шено со бои и лакови кои имаат еколошка ознака или 
ISО ознака. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави податоци и документација (вклучувајќи и факту-
ри) назначувајќи ги количините на таквите производи 
кои се употребуваат и количините кои имаат еколошка 
ознака. 

 
27. Дозирање на средствата за дезинфекција во 

базените за пливање (1 бод) 
Базените за пливање треба да имаат систем за авто-

матско дозирање кој треба да ја употребува најмалата 
доза од средствата за дезинфекција за постигнување на 
соодветен хигиенски резултат.  

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави техничка документација која се однесува на си-
стемот за автоматско дозирање. 

 
28. Механичко чистење (1 бод) 
Туристичко сместувачкиот капацитет треба да има 

прецизна процедура за изведување на чистење без хе-
микалии, со употреба на микрофибер производи или 
други материјали за чистење без хемикалии или прев-
земање на активности со сличен ефект. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави детално објаснување за тоа како туристичко сме-
стувачкиот капацитет го задоволува овој критериум, 
заедно со соодветна документација. 
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29. Органска градина (1 бод) 
Зелените површини треба да се уредуваат без упо-

треба на било какви пестициди или според принципите 
на органското земјоделство, според Регулативата 
2092/91 или согласно законодавство на Република Ма-
кедонија за органско производство.  

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави детален извештај за тоа како туристичко сместу-
вачкиот капацитет го задоволува овој критериум, заед-
но со соодветна документација. 

 
ОТПАД 

30. Компостирање (2 бода) 
Туристичко сместувачкиот капацитет треба да вр-

ши сепарација на релевантниот органски отпад (отпад 
од градината - 1 бод, кујнски отпад - 1 бод), а сепара-
цијата треба да ја врши според упатствата од органите 
на локалната или државната власт.  

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави детален извештај за тоа како туристичко сместу-
вачкиот капацитет го задоволува овој критериум, заед-
но со соодветна документација. 

31. Отстранување на лименки од пијалаци (2 бода) 
Доколку не е задолжително согласно закон, пијала-

ците нема да се нудат во лименки. 
Проценка и верификација: Барателот треба да до-

стави изјава за исполнување на овој критериум, каде 
што треба да биде назначен законот кој бара употреба 
на лименки, доколку има таков. 

 
32. Пакување на појадок (2 бод) 
Доколку не е задолжително согласно закон, единич-

ни пакувања нема да се употребуваат за појадок. 
Проценка и верификација: Барателот треба да до-

стави детален извештај за тоа како туристичко сместу-
вачкиот капацитет го задоволува овој критериум, заед-
но со соодветна документација. 

 
33. Одлагање на масло/зејтин (2 бода) 
Треба да бидат инсталирани посебни садови за се-

парирање во кои маслото/зејтинот кој се користел за 
пржење треба да бидат соодветно одложен. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави детален  извештај за тоа како туристичко сместу-
вачкиот капацитет го задоволува овој критериум, заед-
но со соодветна документација. 

 
34. Употребени материјали и мебел (2 бода) 
Употребениот мебел, ткаенини и други материјали 

треба да бидат продадени или дадени во добротворни 
цели, или на други организации кои вршат собирање и 
редистрибуција на таквите добра. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави детален извештај за тоа како туристичко сместу-
вачкиот капацитет го задоволува овој критериум, заед-
но со соодветна документација. 

 
ДРУГИ УСЛУГИ 

35. Информации за животната средина (1,5 бода) 
Туристичко сместувачкиот капацитет треба да обез-

беди информации за животната средина, (како на пр. 
пораки за биолошката разновидност што постои во 
околината), пределот и мерките за зачувување на при-
родата. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави детален извештај за тоа како туристичко сместу-
вачкиот капацитет го задоволува овој критериум, заед-
но со соодветна документација. 

 
36. Забрането пушење во собите (1 бод) 
Пушењето треба да биде забрането во најмалку 

50% од собите. 
Проценка и верификација: Барателот треба да го 

назначи бројот и природата на собите, како и во колку 
од нив пушењето е забрането. 

 
37. Велосипеди (1 бод) 
На гостите треба да им биде овозможено да кори-

стат велосипеди. 
Проценка и верификација: Барателот треба да до-

стави детален извештај за тоа како туристичко сместу-
вачкиот капацитет го задоволува овој критериум. 

 
38. Шишиња што можат повторно да се полнат 

(2 бода) 
Туристичко сместувачкиот капацитет треба да по-

нуди најмалку еден од пијалоците во шишиња што мо-
жат повторно да се полнат и тоа: безалкохолни пијала-
ци, вода и пиво. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави детален извештај за тоа како туристичко сместу-
вачкиот капацитет го задоволува овој критериум, заед-
но со соодветна документација од набавувачот на ши-
шињата. 

 
39. Хартиени производи (до 2 бода) 
Најмалку 50% од тоалет/хартиени марамчиња и/или 

канцелариска хартија треба да има еколошка ознака 
или ISО тип на еколошка ознака (по 1 поен за секоја од 
овие две категории на хартија). 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави податоци и документација (вклучувајќи и реле-
вантни фактури) за количеството на таквите производи 
кои се употребуваат и количеството на оние кои имаат 
еколошка ознака. 

 
40. Трајни добра  (до 3 бода) 
Најмалку 10% од сите категории на трајни добра 

(платна на кревети, крпи, платна за чаршафи, компјуте-
ри, лаптопи, телевизори, душеци, мебел, машини за 
перење алишта и садови, фрижидери, правосмукалки, 
сијалици ......) кои се присутни во туристичко сместу-
вачкиот капацитет треба да имаат еколошка ознака или 
соодветна ИСО еколошка ознака (по 1 поен за секоја 
категорија, најмногу до три категории). 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави податоци и документација за количеството на та-
квите производи кои се поседуваат и количеството на 
оние кои имаат еколошка ознака. 

 
41. Органска храна  (1 бод) 
Главните состојки за најмалку две јадења, треба да 

бидат произведени со методи на органско земјоделс-
тво, во согласност со Регулативата (ЕЕС) 2092/91. 



Стр. 26 - Бр. 2 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 5 јануари 2009 
 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за тоа како туристичко сместувачкиот ка-
пацитет го задоволува овој критериум, заедно со соод-
ветна документација. 

 
42. Локални прехранбени производи  (1 бод) 
Најмалку два локални прехранбени продукти треба 

да се нудат со секое јадење, вклучувајќи го и појадо-
кот. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за тоа како туристичко сместувачкиот ка-
пацитет го задоволува овој критериум, заедно со соод-
ветна документација. 

 
ОПШТО УПРАВУВАЊЕ 

43. ЕМАS регистрација (3 бода) или ISО серти-
фикат (1,5 бод) на туристичко сместувачкиот капа-
цитет 

Туристичко сместувачкиот капацитет треба да има 
ЕМАS регистрација (3 бода) или треба да биде серти-
фициран во согласност со ISО 14001 (1,5 бода). 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави соодветен доказ од ЕМАS регистрацијата или 
ISО 14001. 

 
44. ЕМАS регистрација (1,5 бода) или ISО серти-

фикат (1 бод) на доставувачите/снабдувачите 
Најмалку еден од главните снабдувачи или обезбе-

дувачи на услуги, снабдувач на туристичко сместувач-
киот капацитет треба да има ЕМАS (1,5 бода), или тре-
ба да биде сертифициран според ISО 14001 (1 бод). 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави соодветен доказ од ЕМАS регистрацијата или 
ISО 14001 на најмалку еден од снабдувачите. 

 
45. Еколошки прашалник (1 бод) 
Туристичко сместувачкиот капацитет треба да до-

стави до гостите прашалник во кој гостите би требале 
да ги кажат своите гледишта за еколошкиот аспект на 
сместувачкиот капацитет. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави копија од прашалникот и начинот на кој го до-
ставува и собира, и како одговорите ги зема во пред-
вид. 

 
46. Мерачи на енергија и вода (1 бод) 
Туристичко сместувачкиот капацитет треба да има 

поставено мерачи на енергија и вода со цел да собере 
податоци за потрошувачката од различни активности 
или машини. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави детален извештај како туристичко сместувачкиот 
капацитет го исполнува овој критериум, заедно со ана-
лиза на собраните податоци (ако се веќе собрани).  

47. Дополнителни еколошки акции (1 бод) 
Или:  
а) Дополнителни еколошки акции (до 1,5 бода секо-

ја, до најмногу 3 бода): Управата на туристичко сме-
стувачкиот капацитет треба да преземе дополнителни 
акции за да ги подобри еколошките активности на ка-
пацитетот, а кои не се покриени со гореспоменатите 
критериуми (било задолжителни или изборни). Над-
лежниот орган кој го оценува барањето треба да даде 
најмногу 1,5 бода по активност. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за тоа како туристичко сместувачкиот ка-
пацитет го задоволува овој критериум, заедно со цело-
сен опис на активностите кои барателот сака да се зе-
мат во предвид; 

б) Еколошка ознака (3 бода): Туристичко сместу-
вачкиот капацитет има ISО Тип 1 еколошка  ознака. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави соодветен доказ. 

__________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
12. 

Врз основа на член 190, член 232б и член 232в од 
Законот за хартии од вредност („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), 
Комисијата за хартии од вредност на седницата одржа-
на на  19-12-2008 година, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТЕР НА ЕДИНСТВЕНА ЕВИ-
ДЕНЦИЈА НА ПРЕКРШОЦИТЕ, ИЗРЕЧЕНИТЕ 
ПРЕКРШОЧНИ ГЛОБИ (САНКЦИИ), СКЛУЧЕНИ 
СПОГОДБИ ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И ДОНЕСЕНИТЕ 
ОДЛУКИ ОД СТРАНА НА КОМИСИЈАТА ЗА ХАР-
ТИИ ОД  ВРЕДНОСТ  И  НАЧИНОТ НА ПРИСТАП  

ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД РЕГИСТЕРОТ 
 

Член 1 
 (1) Со Правилникот за  формата, содржината и на-

чинот на водење на Регистер на единствена евиденција 
на прекршоците, изречените прекршочни  глоби (санк-
ции), склучени спогодби за посредување и донесените 
одлуки од страна на Комисијата за хартии од вредност 
и начинот на пристап до информациите од Регистерот 
(во натамошниот текст: Правилник) се уредува форма-
та, содржината и начинот на водење на Регистер на 
единствена евиденција на прекршоците, изречените 
прекршочни глоби (санкции), склучени спогодби за по-
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средување и донесените одлуки од страна на Комисија-
та за хартии од вредност и начинот на пристап до ин-
формациите од Регистерот (во натамошниот текст: Ре-
гистер). 

(2) Регистерот од став 1 на овој член се води во Ко-
мисијата за хартии од вредност. 

 
Член 2 

Во Регистерот на единствената евиденција на пре-
кршоците и изречените прекршочни  глоби се запишу-
ваат следните податоци: 

1. Реден број во Регистерот;  
2. Деловоден број во Комисијата за хартии од вред-

ност; 
3. Датум на изречената глоба (санкција); 
4. Полн назив на субјектот против кого е изречена 

глоба (санкција), и тоа: 
- назив и седиште на субјектот;  
- одговорно лице во субјектот; 
5. Прекршок за кој е изречена глоба (санкција), и 

тоа: 
- одредба од Законот која не е почитувана; 
- опис на прекршокот; 
6. Акт со кој е изречена глоба (санкција), и тоа: 
- опис на актот; 
- датум на конечност/правосилност на актот; 
7. Износ на изречената глоба; 
8. Датум на извршување на актот со кој е изречена 

глоба (санкција); 
9. Изјавен правен лек (тужба за поведување упра-

вен спор пред надлежен суд),  
10. Датум на поднесување на правниот лек; 
11. Донесена пресуда по поведениот управен спор и 
12. Забелешки. 

 
Член 3 

Во Регистерот на склучени спогодби за посредува-
ње се запишуваат следните податоци: 

1. Реден број во Регистерот;  
2. Деловоден број во Комисијата за хартии од вред-

ност; 
3. Полн назив и седиште на субјектот против кого 

се поведува постапка за  посредување  и име и презиме 
на одговорно лице/а  на субјектот; 

4. Датум на барањето за поведување на постапка за 
посредување; 

5. Датум на склучување на согласноста (спогодба-
та)за посредување(висина и начин на плаќање на гло-
бата, висина и начин на плаќање на други давачки и 
трошоци и мерките кои ги  треба да ги преземе стори-
телот за отстранување на последиците од прекршокот ;  

6. Прекршок за кој е изречена глоба (санкција), од-
носно одредба од Законот за која не е почитувана; 

7. Датум на конечност/правосилност на актот (из-
вршна исправа) со кој е изречена глоба (санкција); 

8. Датум на извршување на актот со кој е изречена 
глоба (санкција); 

9. Забелешки. 
 

Член 4 
Податоците за Регистерот, Комисијата ги добива од 

сопствената евиденција, субјектите против кои ја изре-
кува санкцијата и други институции кои располагаат со 
податоци за внес во Регистерот. 

 
Член 5 

 (1) Податоците содржани во Регистерот имааат 
статус на претпоставена точност и вистинитост. 

(2) За точноста на податоците што се содржани во 
Регистерот одговараат субјектите од член 4 на овој 
Правилник согласно евиденцијата на податоци со која 
располагаат. 

 
Член 6 

Податоците во Регистерот се водат во електронска 
форма. 

 
Член 7 

(1) Секое физичко лице, одговорно лице или служ-
бено лице во државен орган и правно лице може да 
поднесе барање до Комисијата за добивање информа-
ции од прекршочната евиденција што таа за него ја во-
ди во Регистерот. 

(2) Информации од прекршочната евиденција, Ко-
мисијата може да дава по образложено барање на дру-
ги државни органи, правни или физички лица кои има-
ат правен интерес. 

 
Член 8 

Комисијата, врз основа на податоците од член 4 на 
овој Правилник, го ажурира Регистерот не подоцна од 
5 (пет) работни  дена од денот на добивање на подато-
ците. 

 
Член 9 

Податоците од член 2 и член 3 од овој Правилник 
се прикажуваат согласно Прилозите 1 и 2, кои се со-
ставни делови на овој Правилник. 

 
Член 10 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Број 03- 4223/4             Комисија за хартии од вредност 

19 декември 2008 година                     Претседател, 
           Скопје                    Марина Наќева-Кавракова, с.р.  
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

13. 
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 ВОСТАНОВЕН  

КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Крушје – Општина 
Македонски Брод. 

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 востановениот ка-
тастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува 
да се применува катастарот на земјиште за КО Крушје, во-
становен според Законот за премер и катастар на земјиштето 
(„Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).  

Бр. 09-18797/1       
30 декември 2008 година                    Директор, 

     Скопје                            Љупчо Георгиевски, с.р.  
__________ 

 
14. 

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 ВОСТАНОВЕН  

КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ  
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Слатина – Општи-
на Македонски Брод. 

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 Слатина, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78).  

Бр. 09-18798/1       
30 декември 2008 година                    Директор, 

     Скопје                            Љупчо Георгиевски, с.р.  
__________ 

 
РЕГУЛАТРОНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
15. 

  Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енерге-
тика  (“Службен весник на РМ” бр. 63/06 и 36/07), член 28 
од Законот за акцизите (“Службен весник на РМ” бр.32/01, 
50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 
од Законот за данокот на додадена вредност (“Службен 
весник на РМ“ бр. 44/99,59/99,86/99,11/00,8/01, 21/03 и 
19/04), Законот за животната средина (“Службен весник на 
РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
05.01.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА  
Член 1 

 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 
нафта можат да ги формираат цените на одделни на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР - 95       до 13,213 
- ЕУРОСУПЕР - 98       до 14,227 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)      до 13,046 
   
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)      до 17,624 
   
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 17,606 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-2           до 9,352 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што : 

A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ)  да   изнесуваат и тоа: 

   
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР - 95       до 46,00 
- ЕУРОСУПЕР - 98       до 47,00 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)      до 49,00 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)      до 39,50 
   
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 29,00 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-2           до 11,684 
   
Б.  Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски 
(2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУ-
ПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од 
групите на цени определени согласно оваа одлука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-2, важат франко пумпна станица, а цената на мазу-
тот М-2 важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-2 , содржани се и трошоците за превоз од 0,50 
ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 
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Член 3 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР - 95       до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР - 98       до 0,080 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)      до 0,150 
   
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)      до 0,030 
   
в) Масло за горење       ден/лит 
   
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,040 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-2           до 0,050 

 
Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР - 95       до 21,990 
- ЕУРОСУПЕР - 98       до 21,824 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)      до 24,629 
   
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)      до 12,121 
   
в) Масло за горење       ден/лит 
   
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,230 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-2           до 0,100 

 
Член 5 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-
нот 2 од оваа одлука , трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
        

 
 
 
 
 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот  на објавува-

њето во “Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 06.01.2009 година. 

 
Бр. 02-18/1     

5 јануари 2009 година      Претседател,  
   Скопје                Славе Ивановски, с.р. 

СОВЕТ НА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

16. 
По извршеното срамнување со изворниот текст 

направена е техничка грешка во Одлуката на Советот 
на радиодифузија на РМ објавена во „Службен весник 
на РМ“ бр. 167 од 31 декември 2008 година.  

Интегралниот текст треба да гласи: 
 
„Советот за радиодифузија на Република Македо-

нија, врз основа на член 267 став 1 точка 3 и член 268 
од  Законот за општата управна постапка („Службен 
весник на РМ бр. 38/2005 и бр. 110/2008), а согласно 
член 20 став 1 алинеја 3 од Деловникот за работа на 
Советот за радиодифузија на Република Македонија – 
Пречистен текст бр. 02-1643/4 од 19.06.2006 година и 
Заклучокот бр.02-3782/2 од 30.12.2008 година, на 30-та 
седница одржана на ден 30.12.2008 година, ја донесе 
следната:  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката бр. 08-3338/1 од 

17.11.2008 година („Службен весник на РМ“ бр. 145 од 
24.11.2008 година), на Советот за радиодифузија на 
Република Македонија, во целост.  

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“.  

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Советот за радиодифузија на Република 

Македонија, донесе Одлука бр. 08-3338/1 од 17.11.2008 
година („Службен весник на РМ“ бр. 145 од 24.11.2008 
година) со која се додели една дозвола за вршење 
радиодифузна дејност на непрофитна радиодифузна 
установа – за емитување и пренос на радио програмски 
сервис на турски јазик, со опфат на слушаност и 
гледаност на подрачјето на Штип со најблиската 
околина (локално ниво) на Друштвото за производство, 
трговија и услуги Петрич ДООЕЛ Штип. Советот за 
радиодифузија на Република Македонија, како орган 
што ја донел одлуката, по нејзиното донесување, 
констатира дека извршувањето на донесената одлука 
не е можно. Имено, субјектот на кој е доделена 
дозволата за вршење радиодифузна дејност, согласно 
позитивните законски прописи, не може да основа 
непрофитна радиодифузна установа, со што извршува-
њето на  Одлуката на Советот бр. 08-3338/1 од 
17.11.2008 година („Службен весник на РМ“ бр. 145 од 
24.11.2008 година) не е можно. Со оглед на напред 
наведеното, а врз основа на член 267 став 1 точка 3 и 
член 268 од Законот за општата управна постапка и 
согласно член 20 став 1 алинеја 3 од Деловникот за 
работа на Советот за радиодифузија на Република 
Македонија –Пречистен текст бр. 02-1643/4 од 
19.06.2006 година и Заклучокот бр.02-3782/2 од 
30.12.2008 година, се одлучи како во диспозитивот на 
оваа одлука.  

  Бр. 08-3824/1  Совет за радиодифузија на РМ,  
31декември 2008 година           Претседател,  

     Скопје      Зоран Стефаноски, с.р. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се 

поднесе тужба до надлежниот суд  во рок од 15 дена од 
денот на добивањето на одлуката. 
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ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
17. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 
33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 
51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007 и 159/2008 година), 
Државниот завод за статистика го утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ 
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ  

ДЕКЕМВРИ 2008 ГОДИНА 
 

Движењето на трошоците на животот во Република 
Македонија во второто полугодие од 2008 година (пер-
иод: јули – декември 2008 година), во однос на првото 
полугодие од 2008 година (период: јануари – јуни 2008 
година) изнесува 0,2%. 

 
Директор, 

                   м-р Благица Новковска, с. р.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. 
Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-

бивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007 и 159/2008 
година), Државниот завод за статистика го утврдува и об-
јавува 
 

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО 
 ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ  

ДЕКЕМВРИ 2008 ГОДИНА 
 
Движењето на цените на мало во Република Маке-

донија во периодот јануари – декември 2008 година, во 
однос на просечните цени на мало во 2007 година изне-
сува 6,7%. 

 
Директор, 

     м-р Благица Новковска, с. р. 
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