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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3453. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ВО УКРАИНА 
 

I 
Г-дин Ацо Спасеноски, се поставува на должнота 

вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Украина, со седиште во Киев. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
   Указ број 34                   Претседател 

31 декември 2009 година       на Република Македонија,  
     Скопје                          д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
3454. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИНА 
 

I 
Г-дин Оливер Шамбевски, се поставува на должно-

ста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Народна Република Кина, со седиште 
во Пекинг. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
  Указ број 35                                  Претседател 

31 декември 2009 година       на Република Македонија,  
     Скопје              д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

3455. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 
 

I 
Г-дин Рами Реџепи, се поставува на должноста во-

нреден и ополномоштен амбасадор на Република Маке-
донија во Босна и Херцеговина, со седиште во Сараево. 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
 

III 
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
  Указ број 36                                  Претседател 

31 декември 2009 година       на Република Македонија,  
     Скопје             д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
3456. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ВО ДРЖАВАТА КАТАР 
 

I 
Г-дин Фуад Хасановиќ, се поставува на должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Државата Катар, со седиште во Доха. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
  Указ број 37                                  Претседател 

31 декември 2009 година       на Република Македонија,  
     Скопје                  д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
3457. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ВО КАНАДА 
I 

Г-дин Љубен Тевдовски, се поставува на должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Канада, со седиште во Отава. 



31 декември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 163 - Стр. 3 

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ. 
 

III 
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

         Указ број 38                                Претседател 
31 декември 2009 година       на Република Македонија, 
              Скопје                            д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
3458. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО 
 

I 
Г-дин Стојан Карајанов, се поставува на должноста 

вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Република Косово, со седиште во При-
штина. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
   Указ бр. 39       Претседател 

31 декември 2009 година       на Република Македонија, 
            Скопје               д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

____________ 
3459. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА ВО АРАПСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ 

 
I 

Г-дин Миле Манолев, се поставува на должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Арапската Република Египет, со седи-
ште во Каиро. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Службен весник на Република Македонија“. 
 
   Указ бр. 40                        Претседател 

31 декември 2009 година       на Република Македонија, 
            Скопје            д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
3460. 

Врз основа на член 25 став 2 од Законот за јавните 
патишта („Службен весник на Република Македонија“ 
број 84/08, 52/09 и 114/09), министерот за транспорт и 
врски донесе  

 
П Р А В И Л Н И K 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХ-
НИЧКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗГРАДБА И РЕ-
КОНСТРУКЦИЈА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА И НА  

ОБЈЕКТИТЕ НА ПАТОТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за техничките елементи за изградба 

и реконструкција на јавните патишта и на објектите на 
патот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
110/09) во член 326 во ставот 2 зборот “не“ се брише. 

   
Член 2 

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

  
  Бр. 01-15145/1                      

18 декември 2009 година                      Министер, 
            Скопје                Миле Јанакиески, с.р. 

________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
3461. 

Врз основа на член 38 став (4) од Законот за генет-
ски модифицирани организми (“Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 35/08), министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  СОДРЖИНАТА НА ПЛАНОТ ЗА ИТНИ  
МЕРКИ 

   
Член 1 

Со овој правилник се пропишува содржината на 
планот за итни мерки  во случај на ненамерно ослобо-
дување на генетски модифицирани организми. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

План за итни мерки во случај на ненамерно ослобо-
дување на генетски модифицирани организми (во ната-
мошниот текст: ГМО) во животната средина е доку-
мент во кој се предвидени групи на методи, постапки и 
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мерки, разработени и замислени за ограничување и 
спречување на ненамерното ослободување на ГМО и 
неговото ширење во околината каде се случило нена-
мерното ослободување на ГМО и спречување или огра-
ничување на последиците врз животната средина и 
здравјето на луѓето од таквото ширење. 

Ненамерно ослободување на ГМО е секој вонреден 
настан, појава на несакан ефект, несреќа или редица 
настани кога при работа со ГМО ќе дојде до непредви-
дено ширење на ГМО во животната средина коешто 
може да претставува тогашна или подоцнежна опас-
ност за животната средина или за здравјето на луѓето.  

Метод е група на активности кои се засновани врз 
научни сознанија и сознанија стекнати од праксата кои 
се заемно поврзани и зависни и се преземаат со цел да 
спречат ненамерно ослободување на ГМО и неговото 
непредвидено ширење, како и да се намалат негативни-
те последици од таквото ослободување врз животната 
средина и здравјето на луѓето.  

Постапка е процес во кој временски е утврден редот 
на преземање на активности кои се заемно поврзани, a 
која се спроведува со цел да го спречи ненамерното ос-
лободување на ГМО и неговото непредвидено ширење.  

Мерка е активност која се спроведува со цел да го 
спречи ненамерното ослободување на ГМО и неговото 
непредвидено ширење, како и да се намалат негативни-
те последици од таковото ослободување врз животната 
средина и здравјето на луѓето.  

 
Член 3 

Во Планот за итни мерки (во натамошниот текст: 
Планот) се определуваат методи, постапки и мерки кои 
во случај на ненамерно ослободување на ГМО се пре-
земаат од страна на нотификаторот, персоналот што 
работи со ГМО државните органи, органите на едини-
цата на локалната самоуправа, другите органи и орга-
низации кои вршат јавни овластувања, јавните устано-
ви, правните лица од јавниот и приватниот сектор (во 
натамошниот текст: субјекти) и органите за заштита и 
спасување и управување со кризи, со цел заштита на 
животната средина и на здравјето на луѓето и спречу-
вање на ненамерното ослободување на ГМО и неговото 
непредвидено ширење. 

 
Член 4 

(1) Во Планот се определуваат методи, постапки и 
мерки кои се покажале како оправдани, од искуствата 
стекнати во минати случаи на слични настани во Ре-
публика Македонија или во друга држава, за ограничу-
вање или спречување на последиците на ненамерно ос-
лободување на ГМО.  

(2) Планот содржи: 
1) методи и постапки на контрола на ГМО во случај 

на ненамерно ослободување на ГМО во животната сре-
дина; 

2) методи за деконтаминација на погодените по-
драчја од ненамерното ослободување на ГМО со кои се 
искоренува присуството на ГМО во тие подрачја или 
се намалува; 

3) методи за отстранување или за дезинфекција на 
растенијата, животните, почвата и стварите кои биле 
изложени за време на или по ненамерното ослободува-
ње на ГМО;  

4) методи за изолирање на подрачјето зафатено со 
ненамерното ослободување на ГМО; 

5) планови за заштита на здравјето на луѓето и жи-
вотната средина во случај на појава на несакан ефект; 

6) методи за процена на можните последици и зака-
ни за животната средина и за здравјето на луѓето; 

7) мерки потребни за заштита на местото на намер-
ното ослободување на ГМО и  

8) мерки потребни за спречување на натамошното 
ширење на ГМО. 

 
Член 5 

Методите и постапките на контрола на ГМО, мето-
ди за процена на можните последици и закани за жи-
вотната средина и за здравјето на луѓето кои се опреде-
луваат во Планот треба да се засновани врз проценката  
на ризикот за животната средина при што особено се 
земаат во предвид елементите од оценката поврзани со: 

- карактеристиките на ГМО, на дејностите и на по-
стапките значајни во случај на ненамерно ослободува-
ње на ГМО, вклучително податоците за чувањето на 
ГМО; 

- ГМО кои во случај на ненамерно ослободување би 
можеле да се ослободат во животната средина, нивните 
штетни особини и степенот за безбедност за животната 
средина; 

- мерките за задржување кои се најзначајни за спре-
чување на ширењето; 

- можните настани и други причини кои можат да 
предизвикат ненамерно ослободување на ГМО, можни-
те видови и обемот на ширењето; 

- главните карактеристики на животната средина во 
која можат да се ослободат ГМО, земајќи ги во пред-
вид сите делови од животната средина и биотопската 
разновидност; 

- можните начини  и патишта на непредвиденото 
ослободување на ГМО во животната средина;  

- можните штетни ефекти и моменталните или по-
доцнежните последици на ненамерното ослободување 
на ГМО за животната средина и за здравјето на луѓето; и  

- какви било посебни опасности што произлегуваат 
од местоположбата каде што се вршат работи поврзани 
со ГМО.  

 
Член 6 

Методите за декомнтаминација на погодените по-
драчја од ненамерното ослободување на ГМО и мето-
дите за отстранување или за дезинфекција на растени-
јата, животните, почвата и стварите кои биле изложени 
за време на или по ненамерното ослободување на ГМО 
се утврдуваат во Планот на начин кој јасно го опишува 
известувањето на субјектите за кои е предвидено пре-
земање на постапки и активности од Планот при што 
се определуваат: 

- субјектите и органите за заштита и спасување и 
управување со кризи кои треба во случај на настан или 
несреќа на ненамерно ослободување на ГМО да се изве-
стат, вклучувајќи го времето и начинот на известување; 

- лицето овластено од нотификаторот за изготвува-
ње на известувањето и начинот на неговото доставува-
ње до субјектите; 
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- содржината на известувањето за настанот или не-
среќата што се доставува на одделни субјекти; и 

- начинот на размената на информации со субјекти-
те за времетраење на загрозеноста и спроведувањето на 
Планот. 

 
Член 7 

Методите за изолирање на подрачјето зафатено со 
ненамерното ослободување на ГМО и мерките потреб-
ни за заштита на местото на ненамерно ослободување 
на ГМО и кои се определуваат во Планот се утврдуваат 
на начин со кој нотификаторот обезбедува: 

- препознавање на настаните и на други ситуации 
кои можат да предизвикаат ненамерно ослободување 
на ГМО, создавање услови за нивно искоренување и 
ограничување на обемот на настанот или несреќата; 

- постојано следење на текот на настанот или несре-
ќата и откривањето на присуството на ГМО;  

- утврдување и следење на влијанијата на настанот 
или несреќата врз животната средина и на нивните пос-
ледици; 

- начин на активирање на Планот во случај на нена-
мерно ширење на ГМО и на водење и усогласувањето 
на предвидените активности и мерки; 

- известување на одговорните лица што работат со 
ГМО за настанот или несреќата и за намалувањето на 
ризикот за вработените и на другите лица кои учеству-
ват при отстранувањето и последиците од ненамерното 
ширење на ГМО; и 

- потребни средства и опремата за спроведување на 
мерките, вклучително со податоците за локацијата на 
расположивите средства и на опремата. 

 
Член 8 

Во мерките од член 7 на овој правилник се опреде-
луваат и лицата кои кај нотификаторот вршат: 

- активирање на Планот во случај на настан или  не-
среќа; 

- предупредување и давање упатства во врска со на-
малувањето на ризикот; 

- известување и соработка со субјектите кои соглас-
но Планот учествуваат при отстранување на загрозено-
ста и на последиците од ненамерното ослободување на 
ГМО; и 

- спроведување на поедини технички и други органи-
зациски мерки коишто ги обезбедува нотификаторот. 

 
Член 9 

(1) Во Планот како посебен прилог се утврдуваат 
еден или повеќе планови за заштита на здравјето на лу-
ѓето и животната средина во случај на појава на неса-
кан ефект во кој се наведуваат: 

- податоците наменети за известување и предупре-
дување кои нотификаторот при настанот или несреќата 
ги доставува до органите за заштита и спасување и 
управување со кризи, како и до други субјекти кои тре-
ба со тоа известување или предупредување да го запоз-
нае населението, вклучително и времето и начинот на 
известувањето; 

- лицето овластено од нотификаторот за изготвува-
ње на податоците со кои се известува и предупредува 
населението, и кое е овластено известувањето и преду-

предувањето да го достави до органите за заштита и 
спасување и управување со кризи, како и до други суб-
јекти, вклучувајќи го и Министерството за животна 
средина и просторно планирање, и  

- начинот и фреквенцијата на известувањето на суб-
јектите за моментните услови и мерки за време на 
спроведувањето на мерките определени со Планот. 

(2) Податоците од став (1) на овој член се однесува-
ат  на: 

- видот, местото и времето на настанот или несреќата;  
- обемот на погоденото подрачје каде што се можни 

влијанија на настанот или несреќата; 
- можните штетни влијанија за животната средина и 

здравјето на луѓето и можните последици од настанот 
или несреќата; и 

- заштитните и самозаштитните мерки на населени-
ето ако тие се потребни. 

 
Член 10 

 (1) Во мерките потребни за спречување на ната-
мошното ширење на ГМО, како и во методите и по-
стапките за контрола на ГМО нотификаторот во Пла-
нот одредува одговорно лице кое ќе се грижи за прове-
рување на соодветноста на Планот за времетраење на 
работата со ГМО и негово дополнување кога тоа е по-
требно односно најмалку еднаш годишно. 

(2) Во мерките од став (1) на овој член се определу-
ваат временските интервали на проверка на соодветно-
ста на активности утврдени во Планот, а особено на 
оние кои се однесуват на оценката на загрозеноста, на 
утврдувањето на организациските и техничките мерки 
и одредувањето на субјектите вклучени во преземање 
на постапките и активностите при ненамерно ослобо-
дување на ГМО.  

(3) Во мерките од став (1) на овој член се определу-
ваат временските интервали на проверка на исполнува-
ње на условите потребни за измени или дополнување 
на Планот, кои се однесуваат на дознавање и распола-
гање на нови информации за работење со ГМО во кои 
можат значајно да влијаат на нивото на ризикот; дозна-
вање и располагање на нови информации кои  можат да 
влијаат на проценката на загрозеност; располагање со 
нови сознанија за можни или потребни мерки во случај 
на несреќа; и/или потреба да се одредат нови или други 
субјекти за спроведување на поедини постапки или 
активности определени во планот. 

(4) Со Планот се определуваат и постапки и активно-
сти за одржување и ажурирање на податоците и информа-
циите кои во случај на настан или несреќа треба да бидат 
на располагање за непосредна и брза употреба. 

 
Член 11 

(1) Заради обезбедување на лесна разбирливост и 
спроведливост на Планот, методите, постапките и мер-
ките кои се содржани во Планот се утврдуваат во при-
лозите кои се составен дел на Планот.  

(2) Планот се состои од следните прилози: 
- списокот на лицата, субјектите и органите за за-

штита и спасување и управување со кризи, службите и 
организациите вклучени во спроведувањето на органи-
зациските и техничките мерки на нотификаторот, со 
сите потребни податоци за нивно брзо известување и 
информирање; 
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- збирката на јавните податоци потребни за спрове-
дување на Планот и на податоците за правни или фи-
зички лица, кои во случај  на настан или несреќа можат 
да понудат дополнителни потребни информации; 

- програмата за обука и вежби за случај на настан 
или несреќа на ненамерно ослободување на ГМО; и 

- упатствата за однесување на вработените во слу-
чај на настан или несреќа во врска со намалувањето на 
ризикот за нивното здравје и за заемната помош при 
настанот или несреќата. 

 
Член 12 

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

 
 Бр. 07-11401/1 

28 декември 2009 година      Министер,  
      Скопје             д-р Неџати Јакупи, с.р. 

__________  
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
3462. 

Врз основа член 155 став 4 од Законот за социјална 
заштита („Службен весник на РМ” бр.79/09), член 205 
став 1 од Законот за општа управна постапка („Служ-
бен весник на РМ” бр.38/2005) и член 6 од Правилни-
кот за формата, содржината и начинот на водење на ре-
гистар на здруженија на граѓани од областа на социјал-
ната заштита („Службен весник на РМ” бр.10/2005), 
министерот за труд и социјална политика, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃА-
НИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃА-
НИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

 
1. Барањето на Здружението на граѓани – Организа-

ција на жени „Китка“ од Прилеп, се уважува. 
2. Здружението на граѓани - Организација на жени 

„Китка“, со седиште во Прилеп, на ул. „Егејска“ бр.36 
се впишува во Регистарот на здруженија на граѓани од 
областа на социјалната заштита, што се води при Ми-
нистерството за труд и социјална политика. 

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на 
ова решение се објавува во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

4. Впишувањето на Здружението на граѓани - Орга-
низација на жени „Китка“, со седиште во Прилеп, на 
ул. „Егејска“ бр. 36 ќе се изврши најдоцна пет дена од 
денот на објавувањето на Решението во „Службен вес-
ник на Република Македонија”. 

 
Бр. 10-17374/1 

декември 2009 година                Министер, 
     Скопје                    Џељаљ Бајрами, с.р. 

3463. 
Врз основа член 155 став 4 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на РМ” бр.79/09), член 205 
став 1 од Законот за општа управна постапка („Служ-
бен весник на РМ” бр. 38/2005) и член 6 од Правилни-
кот за формата, содржината и начинот на водење на ре-
гистар на здруженија на граѓани од областа на социјал-
ната заштита („Службен весник на РМ” бр.10/2005), 
министерот за труд и социјална политика, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃА-
НИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃА-
НИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

 
1. Барањето на Здружението за помош на социјално 

исклучени лица и ризични групи – „Скорпион“ од При-
леп, се уважува. 

2. Здружението за помош на социјално исклучени 
лица и ризични групи – „Скорпион“ со седиште во 
Прилеп, на ул. „Димо Димоски“ бр. 18 се впишува во 
Регистарот на здруженија на граѓани од областа на со-
цијалната заштита, што се води при Министерството за 
труд и социјална политика. 

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на 
ова решение се објавува во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

4. Впишувањето на Здружението за помош на соци-
јално исклучени лица и ризични групи – „Скорпион“  
со седиште во Прилеп, на ул. „Димо Димоски“ бр.18 ќе 
се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето 
на Решението во „Службен весник на Република Маке-
донија”. 

 
Бр. 10-17374/2 

декември 2009 година                  Министер, 
     Скопје                    Џељаљ Бајрами, с.р. 

___________ 
3464. 

Врз основа член 155 став 4 од Законот за социјална 
заштита („Службен весник на РМ” бр.79/09), член 205 
став 1 од Законот за општа управна постапка (“Служ-
бен весник на РМ” бр.38/2005) и член 6 од Правилни-
кот за формата, содржината и начинот на водење на ре-
гистар на здруженија на граѓани од областа на социјал-
ната заштита („Службен весник на РМ” бр.10/2005), 
министерот за труд и социјална политика, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃА-
НИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃА-
НИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

 
1. Барањето на Здружението на граѓани – „ХОПС-

Опции за здрав живот“ од Скопје, СЕ УВАЖУВА. 
2. Здружението на граѓани – „ХОПС-Опции за 

здрав живот“ со седиште во Скопје, на ул. „Капан Ан“ 
лок. бр. 3 се впишува во Регистарот на здруженија на 
граѓани од областа на социјалната заштита, што се во-
ди при Министерството за труд и социјална политика. 

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на 
ова решение се објавува во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 
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4. Впишувањето на Здружението на граѓани – 
„ХОПС-Опции за здрав живот“ со седиште во Скопје, 
на ул. „Капан Ан“ лок. бр.3 ќе се изврши најдоцна пет 
дена од денот на објавувањето на Решението во „Служ-
бен весник на Република Македонија”. 

 
Бр. 10-17374/3 

декември 2009 година                   Министер, 
     Скопје                    Џељаљ Бајрами, с.р. 

___________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

3465. 
Врз основа на член 266-а став 6 од Законот за обли-

гационите односи („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 18/01, 4/02, 5/03, 84/08 и 81/09) и точка 3 
од Одлуката за референтна каматна стапка за пресме-
тување на стапката на казнена камата („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 139/08), гувернерот 
на Народната банка на Република Македонија  

 
О Б Ј А В У В А 

 
дека референтната каматна стапка за пресметување 

на стапката на казнена камата, за периодот од 01.01.2010 
година до 30.06.2010 година изнесува 8,50%.   

 
      Бр. 8562                Гувернер 

30 декември 2009 година             на Народната банка на 
       Скопје              Република Македонија, 

          м-р Петар Гошев, с.р. 
_____________ 

 
ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ 

3466. 
Врз основа на член 26-д, став 1, точка 11 од Законот 

за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона си-
гурност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 48/02 и 135/07), директорот на Дирекцијата за ради-
јациона сигурност донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНИ КОЛИЧИНИ 
НА РАДИОНУКЛИДИ ВО ХРАНА, ВОДА, ВОЗ-
ДУХ, ЗЕМЈИШТЕ, ПРОИЗВОДИ И СУРОВИНИ 
ОД ЖИВОТИНСКО И РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО  

И ПРЕДМЕТИ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА 
 

I. Општа одредба 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат максимално 

дозволените количини на радионуклиди во храна, вода, 
воздух, земјиште, производи и суровини од животин-
ско и растително потекло и предмети за општа употре-
ба. 

 
II. Максимално дозволени количини на радионук-

лиди во храна и воздух 
 

Член 2 
Максимално дозволените количини на радионукли-

ди во храната и воздухот се одредени со границите за 
годишно внесување на радионуклиди во организмот на 

човекот по пат на инхалација и ингестија согласно про-
писите за заштита од јонизирачко зрачење и радијацио-
на сигурност. 

 
Член 3 

Максимално дозволените количини на радионукли-
ди во храната и добиточната храна наменети за пазар 
после нуклеарна несреќа или радијационен вонреден 
настан се наведени во Прилог бр. 1 кој е составен дел 
на овој правилник. 

За увоз на храна и добиточна храна од земја каде 
настанала нуклеарна несреќа или радијационен вонре-
ден настан потребно е да се достави доказ за исполну-
вање на одредбите од став 1 на овој член. 

 
Член 4 

Увозот на производите како и шумските плодови 
кои потекнуваат од земји зафатени со несреќата во 
Чернобил, наведени во Прилог бр. 2 кој е составен дел 
на овој правилник, не се врши ако вкупната специфич-
на активност на Cs-134 и Cs-137 во истите надминува: 

1. 370 Bq/kg  во млекото и производите од млеко 
наведени во Табела 2 од Прилогот бр. 2 на овој правил-
ник, како и за производи наменети за исхрана на доен-
чиња во првите четири до шест месеци, ако тоа е 
изрично декларирано на пакувањето на производот; 

2. 600 Bq/kg за другите производи и шумски плодо-
ви наведени во Табела 1 од Прилогот бр. 2 на овој пра-
вилник. 

Максимално дозволената количина на радионукли-
ди се однесува на крајниот производ наменет за исхра-
на. За сушените производи или концентрираните про-
изводи, соодветната специфична активност треба да се 
пресмета врз основа на упатството дадено за нивна 
подготовка. 

 
III. Максимално дозволени количини на радионук-

лиди во водата 
 

Член 5 
Референтното ниво за изложеност од сите радио-

нуклиди присутни во водата за пиење која се конзуми-
ра во текот на една година изнесува 0,1 mSv. 

Во случај кога индикативните вредности за вкупна-
та бета активност и за вкупната алфа активност од 1 
Bq/l односно 0,5 Bq/l соодветно не се надминуваат то-
гаш не се вршат дополнителни радиолошки анализи и 
водата се употребува како вода за пиење. 

Во случај кога индикативните вредности за вкупна-
та бета активност и за вкупната алфа активност од став 
2 на овој член се надминуваат се вршат дополнителни 
радиолошки анализи за определување дали референт-
ното ниво од став 1 на овој член се надминува. 

Референтните нивоа за максимално дозволените ко-
личини на радионуклиди во водата за пиење се пресме-
туваат со следнава формула: 
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каде што GLj е референтното ниво на радионукли-
дот j во водата за пиење (Bq/l); IDC е референтното ни-
во еднакво на 0,1 mSv/година; h(g)j,инг е факторот за 
конверзија на доза за внесен радионуклид j во организ-
мот на поединец од населението постар од 18 години 
(mSv/Bq); q е годишниот волумен на конзумирана во-
да, кој што изнесува 730 l/година.  

Референтните нивоа од став 4 на овој член се одне-
суваат за природни радионуклиди и за радионуклиди 
испуштени во животната средина во согласност со про-
писите за заштита од јонизирачко зрачење и радијацио-
на сигурност. 

 
Член 6 

За проценка дали се надминува референтното ниво 
од член 6 став 1 на овој правилник се користи безди-
мензионалната величина индекс на активност I, која се 
пресметува врз основа на резултатите добиени од мере-
њата на активноста на даден радионуклид во единица 
волумен вода за пиење. 

Индексот на активност од став 1 на овој член се 
пресметува со следнава формула:  

 
 
 
 
 
 
 
каде што Cј е измерената активност на радионукли-

дот ј на единица волумен вода за пиење и GLј е рефе-
рентното ниво на радионуклидот ј од член 6 став 4 на 
овој правилник.  

Ако индексот на активност е помал или еднаков на 
1 тогаш водата за пиење може да се конзумира без 
ограничување од аспект на изложеност на јонизирачко 
зрачење.  

Ако индексот на активност надминува 1 тогаш во-
дата се смета како небезбедна за пиење и потребно е да 
се извршат дополнителни анализи на водата за пиење а 
по потреба доколку е оправдано се превземаат и соод-
ветни активности за санирање на состојбата. 

Ако дополнителните анализи покажуваат дека во-
дата е небезбедна за пиење и доколку не е можно да се 
превземат соодветни активности за санирање на состој-
бата тогаш водата не се користи како вода за пиење и 
се става натпис „водата не е за пиење“. 

 
Член 7 

Одредбите од оваа глава се применуваат за водата 
која што се користи во производството на пијалоци, за 
водата која што се користи во индустриска подготовка 
или во производство на храна, за водата за напојување 
на животните и за водата за наводнување на земјодел-
ските култури. 

 
Член 8 

Одредбите од оваа глава не се применуваат при 
нуклеарна несреќа или радијационен вонреден настан. 

 
IV. Максимално дозволени количини  

на радионуклиди во земјиште 
 

Член 9 
Максималната дозволена количина на радионукли-

ди во земјиштето не треба да предизвика изложеност 
на населението над утврдените граници на дози, земај-
ќи ги предвид надворешната изложеност на јонизирач-

ко зрачење и изложеноста која е последица од можната 
радиоактивна контаминација на воздухот, водата и хра-
ната, согласно прописите за заштита од јонизирачко 
зрачење и радијациона сигурност. 

Во случај на надминување на границите на дози за 
поединец од населението како последица на изложено-
ста од став 1 на овој член земјиштето треба да се де-
контаминира согласно прописите за заштита од јонизи-
рачко зрачење и радијациона сигурност. 

 
V. Максимално дозволени количини на радионук-
лиди во производи и суровини од животинско и  

растително потекло 
 

Член 10 
За максимално дозволените количини на радионук-

лиди во производи и суровини од животинско и расти-
телно потекло се применуваат нивоата за изземање сог-
ласно прописите за заштита од јонизирачко зрачење и 
радијациона сигурност. 

Во случај на природен ураниум и природен ториум, 
како и калиум-40 се применуваат нивоата за изземање 
согласно прописите за заштита од јонизирачко зрачење 
и радијациона сигурност. 

 
Член 11 

Максимално дозволените количини на радионукли-
ди во тутун и тутунски преработки изнесуваат за алфа 
емитери. 

 
Член 12 

Максимално дозволените количини на радионукли-
ди во средствата за оддржување на лична хигиена, нега 
и разубавување на лица и тела се еднакви на максимал-
но дозволените количини на радионуклиди во водата за 
пиење. 

 
VI. Максимално дозволени количини на радионук-

лиди во предмети за општа употреба 
 

Член 13 
За максимално дозволени количини на радионукли-

ди во предмети за општа употреба се применуваат ни-
воата на изземање согласно прописите за заштита од 
јонизирачко зрачење и радијациона сигурност. 

 
VII. Преодна и завршна одредба 

 
Член 14 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престануваат да се применуваат одредбите за макси-
малните граници на радиоактивна контаминација на 
воздухот, на водата за пиење и човечката храна како и 
земјиштето, средствата за одржување на личната хиги-
ена, нега и разубавување на лицето и телото и на дет-
ски играчки и во други предмети од општа употреба од 
Правилникот за максималните граници на радиоактив-
на контаминација на човековата средина и за вршење 
на деконтаминација („Службен лист на СФРЈ“ бр.8/87). 

 
Член 15 

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

 
  Бр. 03-1718/2 

9 декември 2009 година                      Директор, 
      Скопје                           д-р Румен Стаменов, с.р. 



31 декември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 163 - Стр. 9 

 



Стр. 10 - Бр. 163 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 декември 2009 
 



31 декември 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 163 - Стр. 11 

 
 



Стр. 12 - Бр. 163 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 декември 2009 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


