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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

864. 
Врз основа на член  47 од Законот за безбедност и 

здравје при работа („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 92/07), министерот за труд и социјал-
на политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
И ЗДРАВЈЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ОД РИЗИЦИТЕ 
ПОВРЗАНИ СО ИЗЛОЖУВАЊЕ НА АЗБЕСТ  

ПРИ РАБОТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат минималните 

барањата за безбедност и здравје на вработените од ри-
зиците поврзани со изложување на азбест при работа. 

 
Член 2 

За потребите на овој правилник, „азбест“ ги означу-
ва следниве фиброзни силикати:  

- азбест актинолит, бр. 77536-66-4 во регистарот на 
службата за хемиски апстракти (СХА), 

- азбест грунерит (амозит), бр. 12172-73-5 во реги-
старот на службата за хемиски апстракти (СХА), 

- азбест антофилит, бр. 77536-67-5 во регистарот на 
службата за хемиски апстракти (СХА), 

- крисотил, бр. 12001-29-5  во регистарот на служ-
бата за хемиски апстракти (СХА), 

- кроцидолит, бр. 12001-28-4 во регистарот на служ-
бата за хемиски апстракти (СХА), 

- азбест тремолит, бр. 77536-68-6 во регистарот на 
службата за хемиски апстракти (СХА). 

 
Член 3 

 Одредбите на овој правилник се применуваат за 
активностите каде што вработените се изложени или мо-
же да бидат изложени на азбестна прашина или матери-
јали што содржат азбест во текот на нивната работа.  

 
Член 4 

(1) Во случај на каква било активност што може да 
вклучува ризик од изложување на азбестна прашина 
или материјали што содржат азбест, ризикот треба да 
се процени со утврдување на природата и степенот на 
изложеноста на вработените на  азбестна прашина или 
материјали што содржат азбест.   

(2) Процената од став 1 на овој член треба да подле-
жи на консултации со вработените и/или нивните прет-
ставници кај работодавачот и треба  да се ажурира кога 
ќе се  утврди дека е неточна  или ако настанат промени 
во работата.  

 
Член 5 

Одредбите на член 18 и 19 од овој правилник не се 
применуваат ако активностите за отстранување се од-
несуваат на материјали од неронлив азбест и цврсто 
врзани за основниот материјал во надворешна средина, 
ако времетраењето на тие активности не е подолго од 
два  часа месечно и од резултатите од процената на ри-
зиците предвидена во член 4 став (1) од овој правилник 
произлегува дека граничната вредност на изложување 
на азбест пропишана во член 10 од овој правилник не 
ја надминува предвидената концентрација во воздухот 
на зоната на работа. 

 
Член 6 

(1) За активностите наведени во член 3 и 5 од овој 
правилник  работодавачот треба да го извести надлеж-
ниот инспектор на трудот  најмалку 15 дена пред да се 
започне со работа.  

(2) Известувањето од став (1) на овој член треба да 
ги содржи следниве информации: 

a) локацијата на местото каде што ќе се извршува 
работата, 

б) видовите и количествата на азбест што се кори-
сти или со кој се ракува, 

в) активностите и процесите што се вклучени, 
г) бројот на вклучените вработени, 
д) датумот на започнувањето и времетраењето на 

изведувањето на работите и 
ѓ) преземените мерки за ограничување на изложе-

носта на вработените на азбест. 
(3) Секогаш кога една промена во работните услови 

може  да резултира со значително зголемување на из-
ложеност на азбестна прашина или на материјали што 
содржат азбест треба  да се достави ново известување. 

(4) Вработените и/или нивните претставници кај ра-
ботодавачот треба да  имаат пристап до известувањето 
од став (2) на овој член.   

 
Член 7 

(1) Примената  на азбест преку процес на распрску-
вање и работните постапки кои вклучуваат користење 
на изолација и материјали за звучна изолација со мала 
густина (помалку од 1 g/cm3), а кои содржат азбест, не 
може да се користат. 

(2) Користењето на азбест не треба да се рекламира 
и не треба да се користат активности што ги изложува-
ат вработените на азбестни влакна за време на екстрак-
цијата на азбест, или производство и обработка на аз-
бестни производи, или за време на производството или 
обработката на производи што соджат намерно дода-
ден азбест, со исклучок на обработката и депонорањето 
на производи од уривање и отстранување азбест. 

 
Член 8 

За сите активности наведени во член 3 од овој пра-
вилник, изложеноста на вработените на азбестна пра-
шина или од материјали што содржат азбест на работ-
ното место треба да се намали на минимум, но да не 
биде над граничната вредност утврдена во член 10 од 
овој правилник, особено со следниве мерки: 

- бројот на вработените што се изложени или можат 
да бидат изложени на азбестна прашина или на матери-
јали што содржат азбест треба да се ограничи на најни-
ската можна бројка; 

- работниот процес треба да биде организиран така 
што не ќе се создава азбестна прашина или, ако тоа се 
покаже како невозможно, така што ќе се избегне осло-
бодувањето на азбестната прашина во воздухот; 

- сите простории и опрема вклучени во обработката 
на азбест треба  редовно и ефикасно да бидат чистени 
и одржувани; 

- азбестот или материјалот што содржи азбест и 
создава прав треба да се складира и да се пренесува во 
соодветно запечатено пакување и 

- отпадот треба да се собира и да се отстранува од 
работното место што е можно побргу во соодветно за-
печатени пакувања, со етикети на кои е наведено дека 
содржат азбест. 

 
Член 9 

(1) Мерењето на азбестните влакна во воздухот на 
работното место треба да се врши редовно во завис-
ност од резултатите од првичната процена на ризикот и 
за да се осигура почитувањето на граничните вредно-
сти утврдени во член 10 од овој правилник. 

(2) Земањето на мостри треба да биде карактери-
стично за личната изложеност на вработениот на прав 
од азбест или од материјали што содржат азбест. 

(3) Земањето мостри се врши по консултации со 
вработените и/или со нивните претставници кај работо-
давачот. 
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(4) Земањето мостри го врши соодветно квалифику-
ван персонал.  

(5) Земените мостри потоа се анализираат во сог-
ласност со став (7) на овој член во лаборатории опре-
мени за броење на влакна. 

(6) Времетраењето на земањето мостри треба да би-
де такво што типичната изложеност ќе може да се 
утврди за осумчасовен референтен период (една смена) 
со мерења или со временски пондерирани пресметки. 

(7) Броењето на влакна треба да се изврши со  ми-
кроскоп со фазен контраст (МФК)  или со која била 
друга еквивалентна метода, согласно со нормата ЕН 
ИСО 16000-7 Внатрешен воздух-дел7.Стратегија за зе-
мање мостри за одредување  на концетрациите на аз-
бестните влакна во воздухот  (Септември 2007). 

(8) За целите на мерењето на азбест во воздухот, ка-
ко што е наведено во став (1) на овој член, се земаат 
предвид само влакната со должина поголема од пет ми-
крометри, широчина од помалку од три микрометри и 
сооднос должина/широчина поголем од 3: 1. 

 
Член 10 

Работодавачите  треба  да обезбедат вработените да 
не бидат изложени на концентрација на азбест во воз-
духот поголема од 0,1 влакно на cm3 измерени во од-
нос на осумчасовен пондериран временски просек 
(ПВП). 

 
Член 11 

(1) Кога граничната вредност од член 10 на овој 
правилник е надмината, треба да се утврдат причините 
за нејзиното надминување и што е можно побргу да се 
преземат соодветни мерки за да се поправи состојбата.  

(2) Работата не може да продолжи на засегнатото 
место се додека не се преземат соодветни мерки за за-
штита на засегнатите вработени.  

(3) Со цел да се провери ефикасноста на мерките од  
став (1) на  овој член, треба да  биде спроведено ново 
одредување на  концентрациите на азбест во воздухот.  

(4) Кога изложувањето не може да се намали со 
други средства и кога почитувањето на граничната 
вредност го прави неопходно носењето индивидуална 
респираторна заштитна опрема, истото не треба  да би-
де трајно и не треба да биде подолго од два и пол часа 
континуирано за секој вработен. 

(5) За време на периодите на работа што бараат но-
сење на индивидуална респираторна заштитна  опрема, 
се предвидуваат одмори соодветни на физичките и на 
климатските услови и истите не треба да бидат покра-
тки од 20 минути.  

(6) На периодите за одмор, се додаваат и периодите 
за деконтаминација  и иститите не треба да се пократки 
од 20 минути.  

(7) За периодите за одмор се консултираат вработе-
ните и/или нивните претставници кај работодавачот.  

 
Член 12 

 Пред да се започне со уривање или со одржување 
на објекти што содржат азбест, од страна на работода-
вачите треба да се преземат сите потребни мерки за да 
се утврдат материјалите  кои  можат да содржат азбест, 
а ако е потребно и со барање информации од сопстве-
ниците на просториите дали во просториите има вгра-
дено материјали што содржат азбест. 

 
Член 13 

(1) Кога се работи за одредени активности, како 
што се уривање, отстранување, поправки и одржување 
на објекти каде што има материјали што содржат аз-
бест  во однос на кои се очекува дека граничната вред-
ност од  член 10 на овој правилник ќе биде надмината 
и покрај употребата на техничките превентивни мерки 

за ограничување на концентрациите на азбест во возду-
хот, од страна на работодавачот треба да се одредат 
мерките што треба да ја осигурат заштитата на врабо-
тените додека ги вршат тие активности, особено след-
ново: 

a) на вработените да им се даде соодветна респира-
торна опрема и друга опрема за лична заштита, која 
треба да се носи,  

б) да се стават знаци за предупредување на кои стои 
дека се очекува граничната вредност од член 10 на овој 
правилник да биде надмината и 

в) се спречува раширувањето на азбестна прашина 
или од материјали што содржат азбест надвор од про-
сториите или од местото каде што се извршува интер-
венцијата. 

(2) Вработените и/или нивните претставници кај ра-
ботодавачот треба да бидат  консултирани  за  мерките 
од став (1) на овој член пред да се извршува  работата.  

 
Член 14 

(1) Работен план треба да се изготви пред да започ-
нат работите за уривање или за отстранување на азбест 
и/или материјали што содржат азбест од објекти, стру-
ктури, опрема, инсталации или бродови. 

 (2) Со планот од став (1) на  овој член  треба да се 
пропишат мерките потребни за да се осигурат безбед-
носта и здравјето на вработените на работното место. 

 (3) Во планот треба да биде наведено особено дека: 
– азбестот и/или материјалите што содржат азбест 

ќе се отстранат пред да се применат техниките за ру-
шење, освен кога тоа би предизвикало поголем ризик 
за вработените отколку ако азбестот и/или материјали-
те што содржат азбест не се отстранат; 

– таму каде што е неопходно, се обезбедува опрема 
за лична заштита од  член 13 точка  a) од овој правил-
ник и 

– по уривањето или отстранувањето на азбестот 
или материјали што содржат азбест треба да се прове-
рува и верификува  отсуството на ризици од изложено-
ста на азбест на работното место. 

 
Член 15 

(1) Работодавачите обезбедуваат соодветна обука за 
сите вработени што се или што можат да бидат изложе-
ни на прав што содржи азбест.  

(2) Обуката  треба да се врши во редовни интервали 
и да биде бесплатна за вработените. 

 (3) Обука од најмалку пет дена треба да се оствари 
пред првпат вработениот да работи со азбест и да се 
обновува на секои три години во траење од три дена. 

 (4) Содржината на обуката треба да биде лесно раз-
бирлива за вработените. 

(5) Обуката треба да овозможи вработените да се 
здобијат со потребното знаење и вештини во смисла на 
превенција и безбедност, особено за: 

-  својствата на азбестот и последиците по здравјето 
на вработените, вклучувајќи ја и взаемната  последица 
од пушењето и забраната за јадење и пиење на работ-
ното место; 

-  видовите производи или материјали што можат 
да содржат азбест; 

-  операциите што можат да предизвикаат изложу-
вање на азбест и важноста на превентивните контроли 
за да се намали изложеноста; 

-  безбедните работни практики, контролите и за-
штитната опрема; 

-  соодветната улога, изборот, селекцијата, ограни-
чувањата и правилната употреба на респираторната 
опрема; 

-  постапките за итни случаи; 
-  постапките за деконтаминација; 
-  постапките  за отстранување на отпадот и 
-  барањата за медицински надзор. 
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Член 16 
(1) Пред да се изврши уривање, отстранување, по-

правки и одржување на објекти каде што има материја-
ли што содржат азбест, работодавачите треба да доста-
ват доказ до надлежниот орган на инспекцијата на труд 
за нивната оспособеност за таков вид на работа во вид 
на сертификат за квалификација издаден од страна на 
тела кои вршат сертификација врз основа на Прирачни-
кот за добри практики, за да се превенира или намали 
ризикот од изложување на азбест при работа со мате-
ријали  кои содржат или можат да содржат азбест и тоа 
за работодавачот, вработениот и инспекторот на тру-
дот, издаден од Комитетот на виши инспектори при 
Европската комисија. 

(2) Тела кои вршат сертификаци и ги овластуваат 
квалификуваните работодавачи за уривање или за от-
странување, поправки и одржување на објекти со мате-
ријали што содржат азбест и депонирање на азбест, 
треба да бидат акредитирани од страна на Институтот 
за акредитација на Република Македонија (ИАРМ).  

 
Член 17 

(1) Во случај на активности од член 3  на овој пра-
вилник, треба да се преземат соодветни мерки со цел 
да се обезбеди дека:  

 а) местата на кои ќе се случат горенаведените 
активности:  

- да бидат јасно разграничени и означени со знаци 
за предупредување;  

- да бидат со забранет пристап, освен за вработени-
те кои поради својата работа или задолженија во рам-
ките на интервенцијата треба  да влезат во нив;  

  - да претставуваат места каде што пушењето е за-
брането;  

б) треба да има посебни места каде што вработени-
те ќе можат да јадат и пијат без да има опасност од  
контаминација од азбестен прав;  

в)  Работодавачите треба да обезбедат за вработени-
те: 

- соодветна работна или заштитна облека;  
- работната или заштитна облека од алинеја 1 на 

овој став ќе остане кај работодавачот. 
(2) Облеката од став (1) точка в) алинеја 1 на овој 

член може да се пере во перални надвор од местото на 
работодавачот кои се опремени за таква работа ако ра-
ботодавачот сам не го врши перењето, при што облека-
та ќе се транспортира во затворени контејнери;  

- одвоени места за чување на работната или заштит-
ната облека и цивилната облека;  

- соодветни тоалети и простории за миење, вклучу-
вајќи и тушеви кога се работи за активност со азбестен 
прав;  

- заштитната опрема  да се сместува на добро опре-
делено место, проверува и чисти по секоја употреба и 

- да се преземаат соодветни мерки за поправка или 
замена на расипаната опрема пред нејзина понатамош-
на употреба.  

(3)  вработените не ги плаќаат трошоците за презе-
мените мерките од став (1) на овој член.  

 
Член 18 

(1) За секоја активност наведена во член 3  од овој 
правилник треба да се преземат соодветни мерки со 
цел вработените и нивните претставници кај работода-
вачите да добијат соодветни информации во врска со:  

- потенцијалните здравствени ризици од изложува-
њето на азбестна прашина или материјалите што содр-
жат азбест;  

-  законските гранични вредности и потребата да се 
надгледува атмосферата: 

- хигиенските мерки, вклучително и забраната за 
пушење;  

-  мерки за предупредување што треба да се презе-
мат во поглед на носењето и употребата на заштитна 
опрема и облека и  

- специјалните мерки за предупредување преземени 
за  да се намали изложувањето на азбест.   

(2) Покрај мерките од став (1) на овој член, треба да 
се преземат соодветни мерки со цел да се обезбеди:  

 а) вработените и/или нивните претставници кај ра-
ботодавачите да  имаат пристап до резултатите од ме-
рењата на концентрацијата на азбест во воздухот и  да 
можат да добијат објаснувања за значењето на тие ре-
зултати и  

б) ако резултатите ја надминуваат граничната вред-
ност утврдена во член 10 од овој правилник, засегнати-
те вработени и нивните претставници кај работодава-
чот се известуваат што е можно побргу за тоа како и за 
причините, и вработените и/или нивните претставници 
кај работодавачот се консултираат за мерките што тре-
ба да се преземат или, во итен случај, се известуваат за 
мерките што се преземени. 

 
Член 19 

 (1) Во зависност од  член 4 на овој правилник тре-
ба да се преземат следниве мерки:  

а) да се направи процена на здравствената состојба 
на секој вработен пред да биде изложен на работното 
место на азбестна прашина или материјали што содр-
жат азбест.  

- процената од точка а) на овој став треба да се по-
вторува најмалку еднаш на секои 18 месеци се додека 
трае изложувањето.  

- процената треба да вклучува специфично испиту-
вање на градниот кош.  

б) треба да се формира поединечно здравствено до-
сие за секој работник.  

(2) По клиничкиот надзор од став (1) точка а) на 
овој член, лекарот или органот одговорен за медицин-
скиот наздор врз вработените треба да советува или 
одреди поединечни заштитни или превентивни мерки.  

(3) Мерките  може да вклучуваат, ако за тоа е по-
требно, прекин на експозиција на азбест, повлекување 
на односниот вработен од секаква изложеност на аз-
бест.  

(4) Доктор специјалист по медицина на трудот тре-
ба да  достави до вработените информации и совети за 
нивната здравствена состојба по завршувањето на ра-
ботата на која вработениот е изложен на азбест.  

(5) Овластена здравствена установа по медицина на 
трудот може да наведе дека медицинскиот надзор на 
вработените треба да продолжи по завршувањето на 
изложеноста толку долго колку што таа смета дека е 
потребно за да се зачува здравјето на засегнатото лице.  

(6) Продолжен надзор се врши согласно со пропи-
сите  од областа на здравствената заштита. 

(7) Вработениот или работодавачот може да побара 
разгледување на проценките наведени во точка б) на 
овој член, во согласност со законските и подзаконските 
прописи од областа на безбедноста и здравјето при ра-
бота. 

 
Член 20 

(1) Во согласност со член 4 од овој правилник  тре-
ба да се преземат следниве мерки:  

- работодавачот треба да ги запише вработените од-
говорни за вршење на работите од член 3  од овој пра-
вилник во регистар, каде што ќе се наведат природата 
и времетраењето на активноста, како и изложувањето 
на кое биле подложени. 
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- докторот и/или органот одговорен за здравствен 
надзор имаат пристап до регистарот од точка 1) од овој 
член. 

- секој вработен да има пристап до резултатите во 
регистарот што лично го засегаат.   

- Вработените /или нивните претставници да имаат 
пристап до анонимни колективни информации во 
регистарот.  

(2) Регистарот од став (1) точка 1) на  овој член и 
поединечното досие за секој вработен се чуваат најмал-
ку 40 години по завршувањето на експозицијата. 

(3) Документите од став (2) на  овој член се ставаат 
на располагање на одговорниот орган во случаите кога 
работодавачот престанува да постои согласно со  пози-
тивните законски прописи од областа  за евиденцијата 
во здравството.  

 
Член 21 

Практичните препораки за клиничкиот надзор на 
вработените од актуелните здравствени сознанија тре-
ба да содржат:  

1) укажување на вработените дека изложувањето на 
слободни азбесни влакна може да ги предизвика след-
ните болести: 

- азбестоза, 
- мезотелиома на  плеврата и други сериозни обви-

вки,  
- белодробен карцином,  
- малигни болести на гастроинтестиналниот тракт,  
- болести на плеврата.  
2) докторот специјалист по медицина на трудот од-

говорен за здравствениот надзор врз вработените изло-
жени на азбест да биде запознаен со условите на изло-
женоста или околностите во кои секој вработен бил из-
ложен. 

3) здравствениот преглед на вработените да се вр-
ши во согласност со принципите и практиките на меди-
цината на трудот. Прегледот треба да ги вклучува нај-
малку следните мерки: 

- водење на досиеја за медицинската и за професио-
налната историја на вработениот; 

- специфична работна анамнеза; 
- општ клинички преглед со посебен осврт на град-

ниот кош; 
- рентгенграфија на бели дробови и срце со тврда 

техника (МОТ препораки) и 
- функционални испитувања на белите дробови 

(спирометрија и крвен проток/ волумен), гасни анализи 
во крв во состојба на мирување и при физички напор 
(парцијални притисоци на СО2 и О2, сатурација со 
кислород). 

4) докторот специјалист по медицина на трудот од-
говорен за надзор на здравјето да одлучува дополни-
телни прегеди како што се цитолошко испитување на 
искашлокот, компјутеризирана томографија на градни-
от кош, согласно со најсовремените сознанија во меди-
цината на трудот.  

 
Член 22 

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

 
     Бр. 07-14313/2 
2 април 2009 година                       Министер, 

Скопје                                    Џељаљ Бајрами, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

865. 
Врз основа на член 154 став 3 од Законот за живот-

на средина („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 53/05, 81/05, 24/07 и 159/08), министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ВНАТРЕШНИТЕ И НАДВО-
РЕШНИТЕ ПЛАНОВИ ЗА ВОНРЕДНИ СОСТОЈБИ, 
КАКО И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОДОБРУВАЊЕ 

 
Член 1 
Предмет 

 
Со овој правилник се пропишува содржината на 

внатрешните и надворешните планови за вонредни со-
стојби во случај на хаварија со опасни супстанции, ка-
ко и начинот на нивното одобрување. 

 
Член 2 

Содржина на внатрешни планови за вонредни  
состојби 

 
Внатрешните планови за вонредни состојби во слу-

чај на хаварија со опасни супстанции се состјат од мер-
ки и активности кои треба да бидат превземени внатре 
во системот од страна на операторот и/или други субје-
кти при што особено треба да содржат: 

1. Име и статус на одговорното лице кај операторот 
за дефинирање на мерките и постапките за локализира-
ње и контрола на хавариите, заштита на луѓето и жи-
вотната средина, пренесување на потребните информа-
ции на јавност и надлежните  органи, како обновување 
и рекултивација на животната средина по хаваријата. 

2. Име и статус на одговорното лице за координа-
ција на активностите на лице-место (самото место) во 
случај на хаварија. 

3. Име и статус на лицето кое ќе биде во контакт со 
лицето од општината и градот Скопје одговорно за 
надворешниот план за вонредни состојби. 

4. Детален опис на мерките и активностите коишто 
ќе бидат превземени во случај на хаварија заради нама-
лување на негативните последици по луѓето и живот-
ната средина. 

5. Мерки за минимизирање на ризикот на директно 
изложените лица во случај на хаварија и тоа: 

а. детален опис на методи за предупредување; 
б. детален опис на активности што треба да се прев-

земат по пристигнатото предупредување; 
в. детален опис на безбедносните мерки, активно-

сти и употреба на заштитна опрема кои: 
- директно изложените лица ќе ги превземат за 

сопствена заштита во случај на хаварија , 
- ќе се превземат со цел локализирање и контроли-

рање на хаваријата, 
- за заштита на животната средина одговорните ли-

ца во операторот ќе ги превземат, во случај на хаварија 
со цел намалување на последиците по истата, и 

- ќе се превземат за заштита на околното население, 
во случај на хаварија, 

г. програма за обука на директно изложените лица 
во случај на хаварија. 

6. Предвидени мерки за рано предупредување и тоа: 
- Шема на оперативен систем за рано предупреду-

вање кој овозможува директна комуникација со над-
лежните органи за контрола на хаварии со присуство 
на опасни супстанции, и   

- Информации кои треба операторот да ги обезбеди 
за раното предупредување до надлежните органи и 
субјекти за контрола на хаварии со присуство на опас-
ни супстанции. 
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7. Акционен план за брза комуникација и координи-
рана акција со надлежните органи, субјектите и населе-
нието за контрола на хаварии со присуство на опасни 
супстанции. 

 
Член 3 

Содржина на надворешни планови за вонредни  
состојби 

 
Надворешните планови за вонредни состојби во 

случај на хаварија со опасни супстанции се состојат од 
мерки и активности кои треба да бидат превземени од 
страна на општината, општината во градот Скопје и 
градот Скопје и/или други субјекти при што особено 
треба да содржат: 

1. Име и статус на лицето/та овластено/и за дефини-
рање на мерките и постапките за локализирање и кон-
трола на хавариите, заштита на луѓето и животната 
средина, пренесување на потребните информации на 
јавноста и засегнатите служби и органи, обновување и 
рекултивација на животната средина по хаваријата. 

2. Име и статус на лицето/та одговорно/и за известу-
вање и алармирање, за примање на раното предупреду-
вање, и одобрување на започнувањето на спроведување 
на надворешните планови за вонредни состојби; 

3. Име и статус на лицето кое ќе биде во контакт со 
лицето за контакт со општината и/или градот Скопје 
определено од операторот; 

4. Шема за известување и алармирање на јавноста за 
настанатата хаварија. Шемата треба да предвидува коор-
динирано учество на надлежните органи за контрола на 
хаварии со присуство на опасни супстанции и листа на 
директни учесници во имплементацијата на надвореш-
ниот план за вонредни состојби, и заштитна опрема и 
друга опрема и средствата што ќе се користат; 

5. Акционен план за асистенција на операторот во 
реализацијата на внатрешниот план; 

6. Мерки, активности и постапки за контрола и 
спречување на ширење на хаваријата, заштита на луѓе-
то и животната средина, обновување и рекултивација 
на животната средина зафатена со хаваријата; 

7. Мерки за информирање на јавноста и препораки 
за однесување и лична заштита, и 

8. Мерки за информирање на службите за вонредни 
состојби на други држави, во случај на хаварија со 
можни прекугранични последици. 

 
Член 4 

Начин на одобрување на внатрешните и надвореш-
ните планови за вонредни состојби 

 
Внатрешните и надворешните планови за вонредни 

состојби од членовите 2 и 3 од овој правилник (во по-
натамошниот текст: планови) се одобруваат од Мини-
стерството за животна средина и просторно планира-
ње, по претходно добиено мислење од органите над-
лежни за работите од областа на заштитата и спасува-
њето и управувањето со кризи. 

Финалните верзии на плановите за вонредни состој-
би од членовите 2 и 3 од овој правилник, операторот 
односно општината и градот Скопје, во најмалку три 
печатени и електронски копии, ги доставуваат до Ми-
нистерството за животна средина и просторно планира-
ње – Управа за животна средина (во понатамошниот 
текст: Управата). 

Управата не подоцна од 10 дена од денот на прие-
мот на плановите ги доставува на мислење до органите 
надлежни за работите од областа на заштитата и спасу-
вањето и управувањето со кризи. 

Органите надлежни за работите од областа на за-
штитата и спасувањето и управувањето со кризи, по 
доставените планови, не подоцна од 15 дена од денот 
на приемот, доставуваат мислење до Управата. 

Управата, согласно доставените мислења од страна 
на органите надлежни за работите од областа на зашти-
тата и спасувањето и управувањето со кризи, подготву-
ва предлог мислење за одобрување или одбивање на 
плановите и го доставува до Министерството за живот-
на средина и просторно планирање.  

Врз основа на доставеното предлог мислење за одоб-
рување или одбивање на плановите, Министерството за 
животна средина и просторно планирање донесува 
решение за одобрување односно одбивање на планот. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2010 година. 

 
Бр. 07-305/7               Министер за животна средина 

9 април 2009 година             и просторно планирање, 
    Скопје                          д-р Неџати Јакупи, с.р. 

____________ 
866. 

Врз основа на членот 24 став 3 од Законот за живот-
на средина („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 53/05, 81/05, 24/07 и 159/08), министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЕЛАБОРА-
ТОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, 
ПОСТАПКАТА ЗА НИВНО ОДОБРУВАЊЕ, КАКО 
И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА  

ОДОБРЕНИ ЕЛАБОРАТИ 
 

Член 1 
Предмет 

 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на елаборатот согласно со видовите на дејно-
стите или активностите за кои се изработува елабора-
тот, постапката за нивно одобрување, како и начинот 
на водење на Регистарот за одобрени елаборати.  

 
Член 2 

Дефиниции 
 
Одредени изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значење: 
Решение за спроведување на проект е акт на над-

лежен орган на државната управа или на општината, 
општината во градот Скопјe или на градот Скопје, со 
кој се одобрува спроведувањето на проектот, или се 
одобрува вршењето на дејноста.  

Орган надлежен за одобрување на елаборатот е 
Управата за животна средина орган во состав на Мини-
стерството за животна средина и просторно планира-
ње, градоначалникот на општината, градоначалникот 
на општината во градот Скопје или градоначалникот 
на градот Скопје кои согласно Уредбата за дејностите 
и активностите за кои задолжително се изработува ела-
борат, а за чие одобрување е надлежен органот за вр-
шење на стручни работи од област на животната среди-
на или Уредбата за дејностите и активностите за кои 
задолжително се изработува елаборат, а за чие одобрува-
ње е надлежен градоначалникот на општината, градона-
чалникот на градот Скопје и градоначалникот на општи-
на во градот Скопје, е утврдено дека се надлежни за 
донесување на решение за одобрување на елаборатот.  

Испарливо органско соединение (VOC) е органско 
соединение коешто на 293,15 K има притисок на пареата 
од 0,01 kPa или повеќе, или коешто има соодветна ис-
парливост при конкретните услови на користење. За 
VOC се смета и фракцијата на креозот што ја надминува 
оваа вредност на притисокот на пареата на 293,15 K; 
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Органски растворувач е секое VOC што се корис-
ти само или во комбинација со други агенси, без да би-
де хемиски изменето, за растворање на суровини, про-
изводи или на отпадни материјали, или се користи како 
средство за чистење за растворање на загадувачи, како 
растворувач, како медиум за дисперзија, како регула-
тор на вискозитет, како регулатор на површинскиот на-
пон, како пластификатор или како конзерванс;  

 
Член 3 

Содржина на елаборатот  
Елаборатот за заштита на животната средина (во 

натамошниот текст: елаборат) се изработува во А4 
формат, во печатена и електронска форма. 

Содржината на елаборатот е дадена во Прилог број 
1 кој е составен дел од овој правилник. 

 
Член 4 

Постапка за одобрување на елаборати  
За дејности или активности за кои е потребна под-

готовка на елаборат, инвеститорот треба да достави ба-
рање за одобрување на елаборатот до надлежниот ор-
ган за одобрување на спроведувањето на проектот.  

Барањето за одобрување на eлаборатот, заедно со 
елаборатот, се доставува во три примерока во писмена 
форма и електронска форма.  

По добивање на барањето од став (2) од овој член, 
надлежниот орган за одобрување на спроведувањето на 
проектот треба барањето за одобрување на елаборатот 
да го достави на одобрување до Управата за животна 
средина односно општините, општините во градот 
Скопје или градот Скопје.  

Управата за животна средина односно општините, 
општините во градот Скопје и градот Скопје, по спро-
ведување на постапката за одобрување на елборатот го 
доставува решението за одобрување односно одбивање 
на елаборатот до надлежниот орган за одобрување на 
спроведувањето на проектот. 

Постојните правни и физички лица кои вршат деј-
ности и активности за кои е потребно подготовка на 
елаборат, освен оние кои имаат обврска да добијат доз-
вола за усогласувње со оперативен план, истиот го до-
стават на одобрување до надлежниот орган за одобру-
вање на елаборатот.  

Во постапката за одобрување на елаборатот се при-
менуваат роковите и правилата утврдени во Законот за 
општа управна постапка.  

 
Член 5 

Регистар на одобрени елаборати  
Управата за животна средина, општините, општи-

ните во градот Скопје и градот Скопје, водат Регистар 
на одобрени елаборати, кој се состои од: 

1) Попис на акти; 
2) Книга на податоци. 
Пописот на акти се води во А4 формат, во тврдо 

вкоричена обвивка и на предната страна има напис 
„Попис на акти за предмет број“.  

Пописот на акти, од став (1) точка 1 на овој член, се 
води на начин со кој се овозможува водење и ажурира-
ње на документацијата која се состои од: 

- барање за одобрување на елаборатот, документа-
цијата приложена кон елаборатот и податоци за допол-
нување на барањето; 

- мислење и коментари добиени по барањето за до-
бивање одобрение на елаборатот; 

- решение со кое се одобрува елаборатот или се 
отфрла елаборатот, и 

- и друга документација. 
Книгата на податоци од став (1) на овој член се 

води во електронска и пишана форма.  

Книгата на податоци, од став (1) точка 2 од овој 
член, се води во форма на тврдо вкоричена книга во А4 
формат, која е составена од повеќе листови меѓусебно 
поврзани и нумерирани. Книгата е со тврди корици и 
на предната страна има напис „Регистар на одобрени 
елаборати за заштита на животната средина”. 

Во книгата на податоци покрај податоците од доку-
ментацијата од став (3) на овој член се внесуваат и сите 
промени кои ќе настанат по извршениот упис. 

Лицата и органите кои ги поседуваат податоците и 
информациите или документацијата за упис во книгата 
на податоци, во писмена и електронска форма ги доста-
вуваат до органот надлежен за водење на книгата на 
податоци.  

Содржината на книгата на податоци од став (1) на 
овој член е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на 
овој правилник.  

 
Член 6 

Влегување во сила 
 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се применува од 1 јули 2009 година. 

 
Бр. 07-3264/1               Министер за животна средина   

9 април 2009 година            и просторно планирање, 
    Скопје                    д-р Неџати Јакупи, с.р. 
  
 

 Прилог 1. 
 

ЕЛАБОРАТ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА  
СРЕДИНА 

 
Содржина на елаборатот: 
 
1. Општи податоци; 
2. Вид на елаборат; 
3. Орган надлежен за одобрување на елаборатот за 

заштита на животнатата средина; 
4. Опис на проектот во кој се врши дејноста или 

активноста; 
5. Опис на животната средина околу локацијата на 

проектот; 
6. Влијание на проектот врз животната средина; 
7. Програма за заштита на животната средина; 
8. Заклучок; 
9. Попис на прилози; 
10. Изјава. 
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3. ОРГАН НАДЛЕЖЕН ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА 

ЕЛАБОРАТОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА 

 
  
 
 
 
 
 
4. ОПИС НА ПРОЕКТОТ ВО КОЈ СЕ ВРШИ ДЕЈ-

НОСТА ИЛИ АКТИВНОСТА  
 
Во овој дел се доставуваат информации и податоци 

со кои, кога е применливо, треба да се опфати следното: 
 
1. Опис на дејноста или активноста 
- во овој дел се дава генерален преглед на видот на 

активноста или дејноста;  
2. Опис на локацијата  
- Се наведува опис за местоположбата каде се наоѓа 

постројката во која се врши дејноста или активноста; 
- Се наведуваа оддалеченоста на локацијата од на-

селено место;  
- Кога дејноста или активноста се врши надвор од 

населено место се приложува  картографски прилог во 
мерка 1:25000. 

3. Техничко – технолошки опис на дејноста или 
активноста  

Во овој дел треба да се опфати следното: 
- опис на постројката во која се врши дејноста или 

активноста;      
- опис на технолошкиот процес, методите, помошни-

те процеси како и да се приложат дијаграми за истите;  
- копии од планови, цртежи или мапи на локациите 

на производствените објекти, помошните објекти, ск-
ладишта, локации на изворите на емисии во вода, воз-
дух, почва, бучава и вибрации и друго; 

- суровини и помошни материјали кои  се планира-
ат односно се користат при вршењето на дејноста или 
активноста изразени на годишно ниво; 

- електрична енергија што  се планира односно се 
користи при вршењето на дејноста или активноста 
изразена во kW/час на годишно ниво; 

- количество на вода што се планира односно се ко-
ристи при вршењето на дејноста или активноста изра-
зено на годишно ниво. 

 
5. ОПИС НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ОКОЛУ 

ЛОКАЦИЈАТА НА ПРОЕКТОТ  
 
Во овој дел се дава описот на животната средина на 

поширокото подрачје на кое се врши дејноста или ак-
тивноста односно се спроведува проектот, при што се 
наведува  следното:  

- Опис на постоечките дејности или активностите 
кои се вршат во близина на локацијата и доколку е 
можно, да се наведат имињата на правните или физич-
ките лица кои ги вршат тие дејности или активности; 

- Опис на постоечките институции и/или објекти 
кои вршат здравствени, социјални и образовни дејно-
сти; 

- Кога елаборатот се однесува на проект за изградба 
на нов објект лоциран надвор од населено место, пот-
ребно е да се достават и следните податоци: 

- геолошко-хидрогеолошки и геоморфолошки кара-
ктеристики на локацијата; 

- постојни водни ресурси; 
- климатски карактеристики на подрачјето; 
- постојна патна и комунална инфраструктура; 
- карактеристики на пределот (пејзажот); 
- педолошки и катастарски податоци во опфатот на 

проектот.  
 
6. ВЛИЈАНИЕ НА ПРОЕКТОТ ВРЗ ЖИВОТНАТА 

СРЕДИНА 
  
Влијанието на проектот врз животната средина, ко-

га е тоа применливо, треба да биде преставено преку 
преглед и проценка на важните влијанија врз животна-
та средина од реализирањето на проектот и вршењето 
на дејноста или активноста, како нивниот интензитет и 
траење, кои треба да се спречат или намалат со соод-
ветни мерки за заштита на животната средина. 

При утврдувањето на прегледот и поценките на 
влијанијата врз животната средина треба да се земат 
предвид влијанијата што се јавуваат во процесот на из-
ведувањето на работи за реализирање на проектот 
(пример: процес на изградбата на објект и слично), ка-
ко и влијанијата што се јавуваат во процесот на врше-
њето на дејноста или активноста (пример: производс-
тво на прехранбени продукти). Во елаборатот поеди-
нечно при опишувањето на секое влијание се прави 
разграничување на тоа дали влијанието произлегува од 
реализацијата на проектот или од вршењето на дејно-
ста или активноста.  

Прегледот особено содржи:  
 
6.1. ЕМИСИИ 
6. 1. 1. ЕМИСИИ ВО ВОЗДУХ 
 
Прегледот на емисии во воздухот се прикажува пре-

ку табела бр. 1 во која се дава листа на сите точкасти 
(стационарни) и мобилни извори на емисии во воздух 
како резултат од вршење на дејноста или активноста.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За проекти во кои се врши согорување се пополну-

ва и табела број 3: 
Прегледот на емисии кои потекнуваат од испарливи 

органски соединенија треба треба да се внесат во табе-
лата 2. 
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Кога постои фугитивна емисија, како на пример 

при складирање на отворено, автопат, каменоломи и 
слично, истата треба да биде прикажана преку пресме-
тана разлика на влезни и излезни вредности (материја-
лен биланс) или преку проценка на вредности општо 
прифатени во научната јавност согласно видот на деј-
носта или активноста.  При тоа, треба да се опише ви-
дот и изворите на фугитивна емисија. 

 
6. 1. 2. ЕМИСИИ ВО ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА 
 
Емисијата во водите или во канализација се прика-

жува преку следните вредности: 
- извори на емисија; 
- Количина на отпадни води изразени во m3/s по 

извор; 
- Просечна температура на отпдните води изразена 

во 0C; 
- емисија на супстанции изразени во mg/l; 
- назив на реципиентот (река, езера, канализација). 
 
6.2 СОЗДАВАЊЕ НА ОТПАД 
 
Во табела 4 се прикажува видот и количината на от-

падот (цврст и течен) што се создава при вршењето на 
дејноста или активности, вклучувајќи го и времето ко-
га се врши изградба на објектот или постројката  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  
     
 
 
 
6. 3. ЕМИСИИ ВО ПОЧВА 
 
Се опишуваат изворите и емисиите во почвата 

вклучувајќи ги видот и количеството на загадувачките 
материи во подземните води и во почвата.  

Во случај на емисии во почвата предизвикани од 
земјоделски и фармерски дејности или активности се 
опишуваат емисиите кои настануваат од употребата на 
средства за заштита на растенијата и емисиите кои на-
стануваат од отпадот од животинско потекло, како и се 
наведува периодот на создавање на истите.  

 
6. 4. БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО 

ЗРАЧЕЊЕ 
 
Се наведува листа на извори на бучава, вибрации 

и/или нејонизирачко зрачење (вентилација, компресо-
ри, пумпи, акустична опрема, антени, далноводи и дру-
го), нивната местоположба на локацијата/објектот (за 
објект се приложува скица, додека за другите проекти 
се приложува локациска мапа), периоди на работа (цел 
ден, ноќ/само преку ден/повремено и слично).  

 
Покрај описно податоците се прикажуваат и во та-

белата број 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Се прикажува вкупен износ на емисии на бучава, 

вибрации и/или нејонизирачко зрачење од проектот 
изразени на дневно ниво.  

7. ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА 

 
Врз основа на влијанието на дејноста или активно-

ста врз животната средина, во елаборатот се изработу-
ва Програма за заштита на животната средина со след-
ната содржина: 

- Технолошки/работни/организациски решенија и 
мерки за заштита на животната средина за спречување 
на негативните влијанија врз животната средина за се-
кое идентификувано влијаније дадено во точка 5 од 
елаборатот; 

- Потребни средства со кои мерките за заштита на 
животната средина може да се спроведат; 

- Временска рамка во која ќе се спроведат мерките 
за заштита на животната средина; 

- Листа на законски прописи на кои се темелат 
предложените мерки за заштита на животната средина 
и кои ќе се применуваат во текот на вршењето на деј-
носта или активноста. Доколку предложената мерка се 
темели на причини вон постоечките прописи (пр. пого-
лем степен на заштита на животната средина или пора-
ди барање на јавноста), да се наведат причините за 
предложување на таквата мерка; 

- Оценка за делотвороста на предложените решени-
ја/мерки со квантифициран приказ на постигнувањата 
изразени преку намалување на емисии, создавање на 
отпад и/или намалување на користење на енергија, 
природни ресурси и слично; 

- Според оценката (влијание на проектот врз живот-
ната средина), во програмата се предвидуваат мерки за 
следење на состојбата на животната средина, како и 
дополнителни мерки кои ќе се применат доколку се 
утврди потреба за тоа;  
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- Мерки за заштита на животната средина и здравје-
то на луѓето во случај на нстанување на хаварија, 
несреќа или вонредни состојби, како и приказ за начи-
нот на делување и шема за повикување на помош; 

- Табеларен приказ на предвидените мерки изразе-
ни во табела бр. 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ЗАКЛУЧОК  
 
Во заклучокот на елаборатот треба да се даде рези-

ме на предложената програма за заштита на животната 
средина, оценка на неговата делотворност како и при-
мена на прописите и нормите за заштита на животната 
средина. 

 
9. ПРИЛОЗИ  
 
Елаборатот треба да содржи прилози со сите при-

дружни информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 
 
ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА 

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 
867. 

Врз основа на членовите 1, 6 и 17 од Законот за др-
жавните награди („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 52/2006 и 54/2007), Одборот за доделува-
ње на наградата “Гоце Делчев”, на седницата одржана 
на 9 април 2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛ-
ЧЕВ” ЗА 2009 ГОДИНА, ЗА ОСОБЕНО ЗНАЧАЈНИ 
ОСТВАРУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА  

ВО ОБЛАСТА НА НАУКАТА 
 
I. За особено значајни остварувања од интерес за 

Републиката во областа на науката, наградата “Гоце 
Делчев” за 2009 година, се доделува на: 

1. Проф. д-р Нинослав Ивановски и д-р Ристо Гроз-
дановски за трудот “Хронична бубрежна болест- пре-
венција, клиника и терапија”. 

2. Проф. д-р Трајче Стафилов, д-р Роберт Шајн, д-р 
Златко Панчевски, д-р Блажо Боев, д-р Марина 
Фронтасјева и д-р Људмила Стрелкова за трудот “Гео-
хемиски атлас на Велес и неговата околина” и 

3. Проф. д-р Томе Неновски  за трудот “Структура 
на јавните финансии во Република Македонија”. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
Бр. 07- 1836/2                        Претседател 

15 април 2009 година        на Одборот за доделување на 
     Скопје                    наградата „Гоце Делчев”, 
                                      акад. Георги Старделов, с.р. 
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

868. 
Врз основа на член 94 став 2 од Законот за Јавното 

обвинителство („Службен весник на РМ“ бр. 150/07), 
на дваесет и петтата седница на Советот одржана на 
14.04.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ЈАВНИТЕ 
ОБВИНИТЕЛСТВА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА 

ТРАЕЊЕ НА МАНДАТОТ 
 

Член 1 
I 

Јавните обвинители во Јавното обвинителство на 
Република Македонија: 

1. Клео Бубеска, 
2. Бардуљ Кука, 
3. Роксанда Крстевска, 
4. Биљана Бабунска, 
5. Абдулаким Саљиу, 
6. Љубомир Јовевски, 
7. Воислав Гавровски, 
се избираат за јавни обвинители во Јавното обвини-

телство на Република Македонија, без ограничување 
на траење на мандатот.  

II 
Јавните обвинители во Вишото јавно обвинителс-

тво во Скопје: 
1. Касам Хасани, 
2. Мимоза Илиќ, 
3. Миле Србинов, 
4. Богомир Николовски, 
5. Драгољуб Цакиќ, 
6. Катица Соколова Гигова, 
7. Лилјана Спасовска, 
се избираат за јавни обвинители во Вишото јавно 

обвинителство во Скопје, без ограничување на траење 
на мандатот.  

III 
Јавните обвинители во Вишото јавно обвинителс-

тво во Битола: 
1. Здравка Чипурвска, 
2. Аница Петровска, 
3. Трендафилка Петрова, 
4. Димитар Лазаревски, 
5. Лена Секуловска, 
6. Мери Тромбева, 
се избираат за јавни обвинители во Вишото јавно 

обвинителство во Битола, без ограничување на траење 
на мандатот.  

IV 
Јавните обвинители во Вишото јавно обвинителс-

тво во Штип: 
1. Благој Георгиев, 
2. Олгица Јорданова, 
3. Јасна Жежова, 
се избираат за јавни обвинители во Вишото јавно 

обвинителство во Штип, без ограничување на траење 
на мандатот. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното 

донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“.  

СОИ бр. 1/09                Совет на јавните обвинители 
14 април 2009 година           на Република Македонија 
         Скопје                             Претседател, 
                                     Елена Гошева, с.р. 

_____________ 
869. 

Советот на јавните обвинители на Република Маке-
донија врз основа на член 36 од Законот за Советот на 
јавните обвинители на Република Македонија („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 150/07), објавува 

 
О Г Л А С 

ЗА ИЗБОР НА 
 

1. Три (3) јавни обвинители во Јавното обвинителс-
тво на Република Македонија. 

2. Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвини-
телство во Скопје. 

3. Четири (4) јавни обвинители во Вишото јавно об-
винителство во Скопје. 

4. Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвини-
телство во Битола. 

5. Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвини-
телство во Штип. 

Сите кандидати за избор на јавни обвинители освен 
условите предвидени во член 44, 45 и 46 од Законот за 
јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр. 150/07) и 
Законот за измени и дополнувања на Законот за јавно 
обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр. 111/08), по-
требно е како посебен услов да исполнуваат за: 

I. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Јав-
ното обвинителство на Република Македонија, потреб-
но е како посебен услов да исполнуваат работно искус-
тво од најмалку осум години со потврдени резултати 
во работата, по положениот правосуден испит. 

II. Кандидатите за избор на Виш јавен обвинител на 
Вишото јавно обвинителство во Скопје, Битола и 
Штип, потребно е како посебен услов да имаат работно 
искуство од најмалку пет години како  јавен обвини-
тел, со потврдени резултати во работата. 

III. Кандидатите за избор на јавни обвинители во 
Вишите јавни обвинителства, потребно е како посебен 
услов да исполнуваат работно искуство од најмалку 
пет години со потврдени резултати во работата, по по-
ложениот правосуден испит.  

Заинтересираните кандидати пријавите (заедно со 
потребната документација, во оригинал или заверена 
фотокопија на нотар, а уверенијата за државјанство и 
лекарското уверение да не се постари од шест месеци 
од денот на нивното издавање), да ги достават до Сове-
тот на јавните обвинители на Република Македонија, 
ул. „Иво Лола Рибар“ бб зграда 1 кат 4 во рок од 15 де-
на од објавувањето во „Службен весник на РМ“ 
15.04.2009 година. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 
   
                             Совет на јавните обвинители 
                           на Република Македонија 
                                   Претседател, 
                              Елена Гошева, с.р. 
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