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И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР 
НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 
 

Во Решението за именување в.д. директор на Фондот 
за здравствено осигурување на Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 107/2009) во точка1 
наместо „Парнаџиева“ треба да стои „Парнарџиева“. 
  

Од Владата на Република Македонија 
_____________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
2018. 

Врз основа на член 72 став 9 од Законот за управу-
вање со отпадот (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр.68/04, 107/07, 102/08 и 143/08), министерот 
за животна средина и просторно планирање донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА КОИ МОРААТ ДА ГИ ПРЕЗЕМАТ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛИТЕ, СОПСТВЕНИЦИТЕ И СУБЈЕК-
ТИТЕ КОИ ПОСТАПУВААТ СО ИСКОРИСТЕНИ-
ТЕ ВОЗИЛА, НИВНИТЕ КОМПОНЕНТИ И МАТЕ-
РИЈАЛИ, ЦЕЛИТЕ И РОКОВИТЕ ЗА НИВНО ПО-
СТИГНУВАЊЕ И НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА 
СКЛАДИРАЊЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
ПОТВРДАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ВОЗИЛОТО ЗА 
УНИШТУВАЊЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
ОБРАЗЕЦОТ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ КАКО И НАЧИНОТ  

НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат мерките за за-

штита на животната средина кои мораат да ги пре-
земат производителите, сопствениците и субјектите 
кои постапуваат со искористените  возила,  нивните  
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компоненти и материјали, целите и роковите за нивно 
постигнување и начинот и условите за складирање, 
формата и содржината на потврдата за преземање на 
возилото за уништување, формата и содржината на 
образецот за известување како и начинот на водење 
на евиденцијата. 

 
Член 2 

Цели на овој правилник се:  
- спречување создавање на отпад од искористени вози-
ла со можност за негова повторна употреба, рецикли-
рање и други преработки на искористените возила и 
нивните компоненти и материјали за да се намали от-
странувањето на отпад и 

- заштитување и унапредување животната средина 
од страна на сите економски оператори кои се вклуче-
ни во животниот циклус на возилата, а посебно оние 
кои се непосредно вклучени во постапувањето со иско-
ристените возила. 

 
Член 3 

Одделни изрази употребени од овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. Возило е секое моторно возило предвидено во 
член 4 од овој правилник со исклучок на моторните 
трицикли; 

2. Искористено возило е моторно возило чијашто 
употребна функција престанала и кое сопственикот го 
отфрлил, има намера да го отфрли или од него се бара 
да го отфрли. Моторно возило, кое не е во сообраќај, 
во согласност со прописите со кои се уредува безбед-
носта на патниот сообраќај, не се смета за искористено 
возило; 

3. Произведувач е секое правно и физичко лице кое 
произведува или увезува возила во Република Македо-
нија; 

4. Поседувач е правно или физичко лице кое има 
искористено возило во свое  владение, односно посто-
јано или повремено создава отпад од составните дело-
ви на моторните возила, како резултат на дејноста или 
активноста што ја врши, односно од сопственото рабо-
тење или вршењето на услуги за други; 
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5. Спречување е преземање мерки заради намалува-
ње на количината и штетното влијание од искористе-
ните возила врз животната средина, како и нивните ма-
теријали и компоненти; 

6. Собирен пункт е место уредено за собирање и 
времено складирање на искористените возила и нивни-
те материјали и компоненти, определено од општини-
те, односно Градот Скопје; 

7. Центар за третман е место каде се врши селекти-
рање, складирање и третман на отпадот, определен од 
општините, односно Градот Скопје; 

8. Преработка е било која применлива операција за 
расклопените искористени возила и нивните материја-
ли и компоненти, предвидена во членот 29 од Законот 
за управување со отпадот; 

9. Третман на искористени возила е било која 
активност во центарот за третман, со која од искори-
стеното возило најпрво се издвојуваат материјалите и 
компонентите кои содржат опасни супстанции, потоа 
се расклопува возилото на компоненти, се врши нивно 
дробење, преработка или отстранување. Третман се 
смета и пресување или сечење на одделни компоненти 
поради полесен транспорт во местата за дробење, пре-
работка или отстранување; 

10. Повторна употреба е било која операција преку 
која компонентите на искористените возила се употре-
буваат за истата намена и цел за која биле предвидени; 

11. Рециклирање е преработка на отпадните мате-
ријали од возилата, во рамки на производствениот про-
цес, за првичната намена или за други намени, со иск-
лучок на создавање на енергија преку согорување; 

12. Отстранување е било која применлива операци-
ја за отпадот од расклопените искористени возила и 
нивните компоненти и материјали, предвидена во чле-
нот 35 од Законот за управување со отпадот; 

13. Економски оператори се произведувачи, ди-
стрибутери и друштва за осигурување на возила, како и 
правни и физички лица кои вршат собирање, расклопу-
вање, сечење, дробење, преработка, рециклирање и 
друг вид на постапување со искористените возила и 
нивните материјали и компоненти; 

14. Дробилка е било која постројка што се употре-
бува за распарчување или дробење на искористените 
возила, со цел добивање отпад погоден за натамошна 
употреба, вклучувајќи ги и металните парчиња; 

15. Информации за расклопување се сите информа-
ции за правилен третман на искористените возила и 
нивните материјали и компоненти, и во согласност со 
прописите за заштита на животната средина, кои се 
ставаат на располагање на правните и физичките лица 
кои поседуваат дозвола за вршење на соодветната деј-
ност согласно прописите за управување со отпад, од 

страна на произведувачите, во форма на прирачници 
или референтни податоци на електронски медиуми 
(CD-ROM, on-line); 

16. Возило со музејска вредност се одделни возила 
постари од 35 години на кои таков статус им e утврден 
согласно Законот за возила и истото не се смета за 
искористено возило. 

 
Член 4 

(1) Одредбите од овој правилник се применуваат на 
искористени возила: 

- за превоз на патници со најмногу осум седишта 
покрај седиштето на возачот (категорија М1) 

- за превоз на стока со најголема маса до 3,5 тона 
(категорија N1) и 

- возила со три тркала, кои се распоредени симе-
трично во однос на надолжната оска, чија најголема 
маса не надминува 1000 kg и кај кои зафатнината на 
моторот надминува 50 cm3 или конструктивно утврде-
ната брзина надминува 50 km/h (категорија L5). 

(2) Одредбите од овој правилник се применуваат и 
за неупотребливи или фрлени компоненти од возила од 
став (1) на овој член, кои настануваат при одржување и 
поправка на моторните возила, освен за тие чие поста-
пување е уредено со прописите за постапување со бате-
рии и акумулатори, отпадни масла и други компоненти 
кои содржат опасни супстанции. 

(3) За возилата од став (1) алинеја (3) на овој член 
не се применуваат одредбите од член 7 и 8 на овој пра-
вилник. 

(4) За возилата од став (1) на овој член, кои соглас-
но Правилникот за пуштање на пазар и ставање во упо-
треба на возила, приклучни возила, опрема и делови 
кои можат да се вградат и/или да се користат на нив 
претставуваат возила за посебни намени, не се приме-
нуваат одредбите од член 7 од овој правилник. 

 
Член 5 

Мерките за заштита на животната средина кои тре-
ба да ги преземат производителите, сопствениците и 
субјектите кои постапуваат со искористените возила, 
нивните компоненти и материјали се следните: 

1. За собирен пункт: 
1.1 треба да има непропустлива подна облога; 
2. За центар за третман: 
2.1 Местата за складирање треба да имаат: 
2.1.1 Непропустлива подна подлога со обезбедени 

средства и опрема за собирање на  евентуални истеку-
вања, апарати за филтрирање, како и пречистувачи и 
апарати за одмастување на водата; 

2.1.2 Опрема за постапување, односно прочисту-
вање на водата, вклучувајќи ја и атмосферската отпад-
на вода, во согласност со прописите за емисии на суп-
станци од областа на заштита на водите, здравствена 
заштита и  заштитата на животната средина. 
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2.1.3 Простор за прием и простор каде што се вр-
ши подготовка за превоз во центарот за третман.  

2.1.4 Закачен натпис со минимална големина од 
90 х 60 cm, на видно место на влезот, на кој е наведено 
фирма/назив и седиште на правното, односно физичко-
то лице како и работното време. 

2.1.5 Работниот дневник во кој се евидентираат и 
чуваат податоци на ново примени и предадени искори-
стени возила. 

2.1.6 Податоци за издадени потврди за преземање 
на искористено возило за уништување 

2.2 Местата за третман треба да имаат: 
2.2.1 Непропустливи подни површини на соодвет-

ните локации, со обезбедени средства за  собирање на 
евентуални истекувања, апарати за филтрирање, како и 
прочистувани и апарати за одмастување на водата; 

2.2.2 Соодветни локации и капацитети за чување 
на демонтираните делови, вклучувајќи и непропуст-
лив простор за чување на деловите контаминирани со 
масло; 

2.2.3 Соодветни контејнери за чување акумулато-
ри, филтри и ПХБ со кондензатори, како и капацитети 
за киселинска неутрализација, доколку киселините се 
отстрануваат исфрлаат на самата локација; 

2.2.4 Соодветни резервоари за одвоено чување на 
различните течности од искористените моторни вози-
ла, како што се горивата, моторните масла, масла за 
менувачи, трансмисиони масла, хидраулични масла, 
течности за ладење, антифриз, течности од кочниците, 
акумулаторски киселини, течности од клима уредите и 
сите други течности, кои можат да се најдат во искори-
стените моторни возила; 

2.2.5 Опрема за третман, односно прочистување 
на вода, вклучувајќи ја и атмосферска отпадна вода, во 
согласност со здравствените прописи и прописите за 
заштита на животната средина и 

2.2.6 Соодветен простор за чување на отстранети-
те гуми, за да се спречи евентуалната опасност од по-
жар, како резултат на преголемите резерви. 

2.3 Постапки на постапување и преработка за по-
требите на трајно уништување или отфрлање на иско-
ристените моторни возила: 

2.3.1 Отстранување на акумулаторите и резервоа-
рите за течен гас; 

2.3.2 Отстранување или неутрализација на потен-
цијалните експлозивни компоненти, вклучувајќи ги и 
воздушните перничиња; 

2.3.3 Отстранување и одвоено собирање и чување 
на горивата, моторните масла, масла за менувачи и 
трансмисиони масла, хидраулични масла, течности за 
ладење, антифриз, течности од кочниците, акумулатор-

ски киселини, течности од клима уредите и сите други 
течности, кои можат да се најдат во искористените мо-
торни возила, освен доколку тие не се потребни за по-
вторната употреба на соодветните делови; 

2.3.4 Отстранување, до степен до кој тоа е можно 
и технички остварливо, на сите идентификувани ком-
поненти, кои содржат жива; 

2.3.5 Постапки на постапување и преработка, за 
овозможување и поттикнување за потребите на рецик-
лирањето: 

2.3.6 Одвојување на катализаторите; 
2.3.7 Одвојување на металните компоненти, кои 

содржат бакар, алуминиум и магнезиум, доколку овие 
метали не се веќе одвоени во процесот на сечење/дро-
бење; 

2.3.8 Отстранување на гумите и големите пла-
стични компоненти (браници, шалттабли, садови за 
течности итн.) доколку овие материјали не се веќе од-
воени во процесот на сечење /дробење, така што би мо-
желе ефикасно да се рециклираат како материјали; 

2.3.9 Отстранување на стакло. 
2.3.10 Активностите на складирање и чување, треба 

да се спроведуваат на начин, на кој ќе се избегнат било 
какви оштетувања на резервоарите за течности или 
компонентите, кои би можеле да бидат извадени и 
искористени како резервни делови. 

2.3.11 Обработени и расклопени искористени вози-
ла, во погонот за третман може да се пресуваат поради 
превоз. Искористените возила, поради намалување на 
зафатнината, смеат да се пресуваат само на за тоа пред-
видени површини за пресување или во за тоа наменети 
направи, како што е преса за пакети и ножици за сече-
ње на отпадно железо; 

2.3.12 Закачен натпис со минимална големина од 90 
х 60 cm, на видно место на влезот, на кој е наведено 
фирма/назив и седиште на правното, односно физичко-
то лице  како и работното време. 

2.3.13 Работниот дневник во кој се евидентираат и 
чуваат податоци на ново примени и предадени искори-
стени возила и 

2.3.14 Податоци за издадени Потврди за преземање 
на искористено возило за уништување. 

 
Член 6 

Правното и физичкото лице што поседува дозвола 
за вршење на соодветната дејност согласно прописите 
за управување со отпад за вршење на дејноста треба да 
обезбеди систем за собирање на сите искористени во-
зила, а колку што е тоа технички изводливо и за от-
странетите или искористени компоненти при поправка 
на возилата, како и соодветен капацитет за нивно соби-
рање. 
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Член 7 
За искористените возила, економските оператори 

треба да вршат собирање, преработка или повторна 
употреба согласно Националниот план за управување 
со отпад (2009-2015) на Република Македонија. 

 
Член 8 

(1) Произведувачите, во согласност со производите-
лите на материјали и опрема, треба да користат стан-
дарди за кодирање на материјали и компоненти, со цел 
да се олесни идентификувањето на оние материјали и 
компоненти, кои можат повторно да се употребат и 
преработат. 

(2) Произведувачите обезбедуваат информации за 
расклопување за секој тип на возило кое е пуштено на 
пазар во рок од шест месеци од неговото пуштање на 
пазарот. Со овие информации се одредуваат различни 
материјали и компоненти на возилото, местоположбата 
на сите опасни материи во возилата, согласно член 49 
од Законот за управување со отпадот. 

(3) Произведувачите им даваат на центрите за трет-
ман, на нивно барање, соодветни информации за раск-
лопување, складирање и испитување на компонентите, 
кои може повторно да се употребат.  

 
Член 9 

Означувањето и идентификацијата на пластични 
составни делови и материјали во возилото, со маса по-
голема од 100 грама се врши во согласност со следните 
стандарди: 

– ISO 1043-1 Пластика – симболи и кратенки Дел 1: 
Основни полимери и нивни посебни карактеристики. 

– ISO 1043-2 Пластика – симболи и кратенки Дел 2: 
Филтри и појачувачи. 

– ISO 11469 Пластика – Препознавање спрема ви-
дот на полимер и означување на производот. 

Означувањето и идентификацијата на делови од 
еластомери и материјала во возилата, кои се со маса 
поголема од 200 грама е во согласност со следните 
стандарди: 

– ISO 1629 Гуми и латекси – Номенклатура. Ова не 
се применува за автомобилски гуми. 

Симболите »<« или »>« користени во ISO стандар-
дите, може да бидат заменети со загради. 

 
Член 10 

(1) Правните и физичките лица, кои добиле дозвола 
за вршење на соодветната дејност согласно прописите 
за управување со отпадот, треба на надлежниот орган 
за вршење стручни работи од областа на животна сре-
дина најдоцна до 31 март во тековната година да му до-
стават извештај за постапувањето со искористените во-
зила за претходната календарска година. 

(2) Извештајот од став 1 на овој член ги содржи 
следните податоци: 

- фирма/назив и седиште на правното, односно фи-
зичкото лице кое поседува дозвола за вршење на соод-
ветната дејност согласно прописите за управување со 
отпад 

- адреса на собирниот пункт односно на центарот за 
третман за кој правното, односно физичкото лице до-
било дозвола за вршење на соодветната дејност 

- број и маса на превземени искористени возила во 
целост во претходната година одвоено по собирни пун-
ктови 

- број и маса на искористени возила кои не се прев-
земени во целост како и на  компонентите превземени 
во центарот за третман во претходната година 

- масата на компонентите од искористените возила, 
кои биле повторно употребени, 

- масата на материјалите и компонентите од иско-
ристените возила, кои биле рециклирани,  

- масата на материјалите и компонентите од иско-
ристените возила, кои биле на друг начин преработени, 
и 

- масата на остатоците од третман на компонентите 
од искористени возила, кои биле отстранети. 

(3) Правното и физичкото лице, податоците од став 
(2) на овој член, ги доставува на образец чија форма и 
содржина е дадена во Прилог 3 кој е составен дел на 
овој правилник. 

(4) Произведувачите треба на надлежниот орган за 
вршење стручни работи од областа на животна средина 
најдоцна до 31 март во тековната година да му доста-
ват извештај за бројот на произведени, односно возила 
увезени и пуштени во промет во претходната календар-
ска година. 

(5) Произведувачите, податоците од став (4) на овој 
член, ги доставува на образец чија форма и содржина 
се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

 
Член 11 

(1) Сопственикот, искористеното возило треба це-
лосно да го предаде на собирниот пункт или на цента-
рот за третман.  

(2) Предавањето на искористеното возило во собир-
ниот пункт или во центарот за третман треба да се вр-
ши без никаков надоместок за последниот сопственик 
на возилото, односно поседувачот, без разлика дали во-
зилото има или нема пазарна вредност. 

(3) Собирниот пункт и центарот за третман треба да 
ги исполнуваат минималните технички услови утврде-
ни во член 5 од овој правилник. 

(4) Се смета дека искористеното возило е целосно 
предадено на собирниот пункт, односно на центарот за 
третман, ако од него не се отстранети компонентите 
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без кои возилото од ист тип не би можело да се пријави 
во сообраќај, во согласност со прописите со кои се уре-
дува безбедноста на патниот сообраќај, освен оние 
компоненти кои при употреба на возилото заради до-
траеност често се заменуваат, како што се бришачи на 
ветробранско стакло и слично, а што не важи за трка-
лата на возилото и за автомобилските гуми.  

(5) На собирниот пункт, односно на центарот за 
третман може да се предаде искористено возило и ако 
не ги исполнува условите од став (4) на овој член, ако 
истото може да се превезува со товарно возило кое е 
наменето за превоз на возила. 

(6) За предавање на искористено возило кое не ги 
содржи основните компоненти, посебно моторот и ка-
росеријата, или пак возилото содржи отпад кој бил 
додаден во него, сопственикот, односно поседувачот 
на таквото возило треба да плати надоместок во виси-
на на направените објективни трошоци за нивно от-
странување.   

(7) На собирниот пункт не треба да се врши:  
- расклопување на искористените возила или друг 

вид на третман, како и издвојување на материјали и 
компоненти од возилата; 

- собирање друг вид на отпад кој не произлегува од 
искористените возила. 

(8) Сопственикот треба, искористеното возило, кое 
не може да го предаде на собирниот пункт, да го преда-
де во центарот за третман; 

(9) Искористените компоненти од моторните вози-
ла не треба да се мешаат со комуналниот отпад; 

(10) Сопственикот на искористеното возило треба 
од правното или физичкото лице кое управува со цен-
тарот за третман, да добие потврда за преземање на 
искористено возило за уништување (во понатамошниот 
текст потврда), со која се гарантира дека возилото е 
преземено. Потврдата се изработува од бела хартија во 
А-4 формат, а нејзината содржината е дадена во При-
лог 1 кој е составен дел на овој правилник; 

(11) Центарот за третман од став (8) на овој член 
потврдата треба да ја достави до надлежниот орган за 
регистрација на возила и до Министерството за живот-
на средина и просторно планирање.  

 
Член 12 

(1) Со потврдата од член 11 став (10) од овој пра-
вилник, на сопственикот му се потврдува дека возило-
то е преземено за да му се изврши третман во соглас-
ност со прописите за постапување со отпад. 

(2) Со предавање на возилото во центарот за трет-
ман, на сопственикот на искористеното возило му се 
даваат два примерока од потврдата. Сопственикот за-
држува еден примерок од потврдата, а вториот приме-
рок заедно со регистарските таблици го предава на над-
лежниот орган за регистрација. 

Член 13 
Само материјалите и компонентите на возилата кои 

содржат, олово, жива, шестовалентен хром и кадмиум, 
дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правил-
ник, можат да се пуштаат на пазар.  

 
Член 14 

Правните и физичките лица кои вршат собирање, 
расклопување, сечење, дробење, преработка, рецикли-
рање и друг вид на постапување со искористените во-
зила и нивните материјали и компоненти треба да има-
ат дозвола за вршење на соодветната дејност согласно 
член 32 од Законот за управување со отпадот. 

 
Член 15 

(1) Третманот и преработката на искористени вози-
ла треба да се врши во центарот за третман, во соглас-
ност со дозволата за вршење на соодветната дејност 
согласно прописите за управување со отпад.  

(2) Третманот и преработката на компонентите на 
искористените возила, кои се добиени по расклопува-
ње на возилата се пресуваат и/или сечат; или пресува-
ни или сечени се распоредуваат за нивно предавање за 
рециклирање, дробење или непосредно за преработка 
или за отстранување. 

(3) Во дозволата за вршење на соодветната дејност, 
согласно член 32 од Законот за управување со отпадот, 
се утврдува начинот на преработка на искористените 
возила, сортирањето на компонентите, издвојување на 
материјалите и компонентите или материите кои содр-
жат опасни материи и начинот на предавање на компо-
нентите за преработка или отстранување како и мерки-
те за заштита на животната средина при третман на 
искористените возила.  

 
Член 16 

Одредбите на членовите 12, 13 и 14 од овој Правил-
ник ќе се применуваат од 1 јануари 2013 година. 

 
Член 17 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2011 
година. 

 
 

     Број 07-6319/2                  Министер за животна 
4 август 2009 година   средина и просторно планирање, 
          Скопје                      д-р Неџати Јакупи, с.р.  
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2019. 
Врз основа на член 25 став 2 од Законот за квалитет на 

амбиентен воздух (“Службен весник на Република Маке-
донија” број 67/04 и 92/07), министерот за животна среди-
на и просторно планирање во согласност со министерот 
за здравство и министерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДЕТАЛНАТА СОДРЖИНА И НАЧИНОТ НА 
ПОДГОТВУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ ПЛАН 
ЗА ЗАШТИТА НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува деталната содржи-

на и начинот на подготвување на Националниот план 
за заштита на амбиентниот воздух.  

 
Член 2 

 (1) Националниот план за заштита на амбиентниот 
воздух (во натамошниот текст - Национален план) со-
држи:  

1) Податоци за состојбата на квалитет на воздухот и 
тоа:  

- генерален опис на квалитетот на животната среди-
на во однос на историските податоци за емисиите и 
квалитетот на амбиентниот воздух; 

- приказ на моменталната состојба на квалитетот на 
животната средина даденa во однос на емисиите и ква-
литетот на амбиентниот воздух; 

- идентификување на  изворите на загадување и 
нивните емисии во воздухот на загадувачки супстан-
ции, согласно инвентарот за нивото на емисии на зага-
дувачки супстанции во атмосферата во Република Ма-
кедонија;  

- анализа на  влијанието врз квалитетот на амбиент-
ниот воздух на различните извори на загадување и на 
емисиите на загадувачките супстанции;  

- приказ на историските и моменталните метеоро-
лошки услови и географските фактори кои што можат 
да имаат влијание врз квалитетот на амбиентниот  воз-
дух, во краткo-временски и долговременски епизоди; 

- приказ, aнализа и сценарио на социо-економските 
показатели во државата со осврт на нивното влијание 
врз квалитетот на амбиентниот воздух, и 

- приказ и aнализа на енергетскиот сектор, употрба 
на горива, индустријата, производство и сите останати 
сектори по дејности во државата со осврт на нивното 
влијание врз квалитетот на амбиентниот воздух. 

2) Предвидувања за можниот развој на идната со-
стојба со квалитетот на амбиентниот воздух во кои 
влегуваат:  

- сценарија, предвидувања и симулација за очекува-
ните концентрации, вклучувајќи го и влијанието на по-
задинските концентрации на загадувачките супстан-
ции, и сценарија за идните емисии од изворите на зага-
дување, и 

- предвидување и симулација за проценка на идните 
метеоролошки услови и географски фактори кои можат 
да имаат влијание врз квалитетот на амбиентниот воз-
дух, во краткo-временски и долго-временски епизоди. 

3) Мерки за заштита и подобрување на квалитетот 
на амбиентниот воздух со: 

- опис на мерките предвидени за заштита, одржува-
ње и подобрување на  квалитетот на амбеиентиот воз-
дух; 

- опис на мерките за намалување на емисиите на за-
гадувачките супстанци во воздухот, за заштита од еми-
сиите и за минимизирање и целосно остранување на 
негативните ефекти врз квалитетот на амбиентниот 
воздух, и 

- опис на мерките за остварување на обврските на 
Република Македонија преземени со ратификувани ме-
ѓународни договори. 

(2) Националниот план треба да ги интегрира и 
обработи сите загадувачки супстанци кои имаат знача-
ен удел и влијание во загадувањето на воздухот. 

(3) Националниот план треба да содржи и мерки за 
редуцирање на загадувањето, одговорни органи и ин-
ституции, временски рамки, област во која се примену-
ваат мерките, трошоците, очекуваното редуцирање на 
загадувањето и индикатори за евалуација на спроведу-
вањето на мерките од став (1) точка 3 од овој член.  

 
Член 3 

 Мерките за заштита и подобрување на квалитетот 
на амбиентниот воздух од член 2 став (1) точка 3 од 
овој правилник треба да се однесуваат на:  

1) упoтреба на обновливи извори на енергија (биоди-
зел, сончева енергија, ветер, термална енергија и др.); 

2) зголемување на енергетската ефикасност; 
3) реализација на енергетскиот развој;  
4) потикнување на политики за индустриски развој; 
5) следење на индустриското производство и техно-

лошкиот развој и употреба на Најдобри Достапни Тех-
ники; 

6) користење на суровини со дефиниран и констан-
тен квалитет, кои во рамките на гранични вредности на 
загадувачките супстанции го загадуваат воздухот; 

7) користење на горива кои имаат содржина на зага-
дувачки супстанци во согласност со Правилникот за 
квалитет на течни горива;  

8) користење на исправни транспортни средства, 
како и развој и унапредување на патниот и железнич-
киот сообраќај; 

9) одржливо управување со отпадот на целата тери-
торија на Република Македонија; 

10) обезбедување на контролирано согорување (ин-
синерација) без или со повторно искористување на 
енергијата; 

11) реализација на плански документи за спасува-
ње и заштита од несреќи, планови за заштита од поп-
лави, пожари, земјотреси и други природни појави и 
катастрофи на целата територија на Република Маке-
донија, и 

12) континуиран мониторинг на состојбата со ква-
литетот на амбиентниот воздух на целата територија на 
Република Македонија.  

 
Член 4 

(1) Националниот план се подготвува преку собирање 
и презентирање на следните информации и податоци: 

1) Лоцирање на прекумерното загадување 
- регион; 
- град (мапа); 
- мерна станица (мапа, географски координати); 



Стр. 14 - Бр. 108 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 август 2009 
 

2) Општа информација: 
- вид на зона (град, индустриска или рурална об-

ласт); 
- проценка на загадената област (km2) и број на на-

селението изложено на загадувањето; 
- климатски податоци; 
- топографски податоци, и 
- информации за видот на целите потребни за без-

бедност на зоната. 
3) Одговорни компетентни тела: 
- имиња и адреси на лицата одговорни за развојот и 

имплементацијата на плановите за подобрување. 
4) Природа на загадувањето и проценка: 
 - следени концентрации во текот на претходните 

години (пред имплементацијата на мерките за подобру-
вање); 

- измерени концентрации од самиот почеток на 
проектот, и 

- употребени техники за проценка. 
5) Потекло на загадувањето: 
- листа на главните извори на емисии одговорни за 

загадувањето (мапа); 
- вкупно емисии од тие извори (тони/годишно), и  
- информации за загадувањето што доаѓа од други 

подрачја. 
6) Анализа на ситуацијата 
- детални податоци за факторите кои се одговорни 

за надминувањата (транспорт, вклучувајќи и прекугра-
ничен транспорт, формирање на секундарни загадувач-
ки супстанции во атмосферата и сл.), и 

- детални податоци за можните мерки за подобрува-
ње на квалитетот на воздухот. 

7) Деталните податоци на мерките или проектите за 
подобрување спроведени пред отпочнување на приме-
на на граничните вредности или целните вредности: 

- локални, регионални, национални и меѓународни 
мерки; 

- набљудувани ефекти од овие мерки. 
8) Етапи на усвоените мерки или проекти со осврт 

на намалувањето на загадувањето следејќи го отпочну-
вањето на примена на граничните и целните вредности:   

- наведување и опис на сите мерки поставени во 
проектот; 

- временска табела за имплементација; 
- проценка на планираното подобрување на квали-

тетот на воздухот и проценка на очекуваното време по-
требно за да се исполнат целите. 

9) Детални податоци на мерките или проектите пла-
нирани или испитувани за долг временски период, и 

10) Листа на публикации, документи и други пода-
тоци користени за дополнување на потребните инфор-
мации. 

(2) Националниот план се подготвува врз основа на 
оценките на состојбата на квалитетот на амбиентниот воз-
дух во Република Македонија за последните пет години.  

(3) Националниот план се подготвува во соработка 
меѓу органите на државна управа кои се надлежни за 
работите од областа на животната средина, здравството 
и економијата.  

(4) При подготовката на Националниот план, учес-
твото на јавноста и на заинтересираните страни се 
обезбедува на начин определен со Уредбата за учество 
на јавноста во текот на изработката на прописи и други 
акти како и планови и програми од областа на живот-
ната средина.  

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден oд 

денот на објавувањето во „Службен весник Република 
Македонија“. 

 
Бр. 07-6319/1               Министер за животна средина  

22 јули 2009 година               и просторно планирање,  
   Скопје                             Неџати Јакупи, с.р. 
                                                                                       

Министер за економија, Министер за здравство, 
Фатмир Бесими, с.р. Бујар Османи, с.р. 

__________ 
2020. 

Врз основа на член 75-а став (6) од Законот за упра-
вување со отпад („Службен весник на Република Маке-
донија“, бр. 68/04, 107/07, 102/08 и 143/08), министерот 
за животна средина и просторно планирање, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД-
НИТЕ ГУМИ, КАКО И УСЛОВИТЕ КОИ ТРЕБА 
ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРАВНИТЕ И ФИЗИЧКИ 
ЛИЦА КОИ УВЕЗУВААТ УПОТРЕБУВАНИ ГУМИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на поста-

пување со отпадните гуми, како и условите кои треба 
да ги исполнуваат правните и физички лица кои увезу-
ваат употребувани гуми. 
 

Член 2 
Одделни изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значење:  
1. Отпадни гуми се гуми од моторни возила (авто-

буси, авиони и други видови летала, камиони, прикол-
ки, трактори, мотоцикли и друго), земјоделски маши-
ни, работни возила, работни машини и слично, чијашто 
употребна функција завршила, сопственикот има наме-
ра да ги отфрли, ги отфрла или од него се бара да ги 
отфрли; 

2. Произведувач е правно или физичко лице кое 
врши увоз на нови, произведува и/или пушта на пазар 
гуми како посебен производ и/или увезува, произведу-
ва возила чиј составен дел се гумите од точка (1) на 
овој член; 

3. Увозник на употребувани гуми е правно или 
физичко лице кое врши увоз на употребувани гуми во 
Република Македонија; 

4. Употребувани гуми се гуми од моторни возила 
(автобуси, авиони и други видови летала, камиони, 
приколки, трактори, мотоцикли и друго), земјоделски 
машини, работни возила, работни машини и слично, 
кои што претходно биле употребувани и чијашто упо-
требна функција се уште не завршила, и истите може 
да се користат за иста намена за којашто претходно би-
ле употребувани со доработка или заради нивна пона-
тамошна преработка со цел нивно рециклирање и/или 
користење како суровина за материјал или производст-
во на енергија со согорување; 



31 август 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 108 - Стр. 15 

5. Поседувач на отпадни гуми е правно или фи-
зичко лице кое има отпадни гуми во свое владение соз-
дадени од неговата сопствена активност и при чие из-
вршување на регистрираната активност се создаваат 
постојано или повремено отпадни гуми; Под физичко 
лице во смисла на оваа дефиниција се подразбира трго-
вец поединец регистриран за вршење на дејност сог-
ласно закон; 

6. Постапување со отпадните гуми е збир на мер-
ки кои го опфаќаат собирањето и преработката на от-
падни гуми заради нивно рециклирање и користење ка-
ко суровина за материјал (во понатамошниот текст: ма-
теријални цели) или производство на енергија со сого-
рување (во понатамошниот текст: енергетски цели) 

7. Собирање на отпадни гуми е собирање, време-
но складирање и сортирање на отпадни гуми заради 
преработка и/или користење во енергетски цели со 
нивно согорување; 

8. Преработка на отпадни гуми е постапка на по-
вторна обработка на отпадни гуми заради нивно рецик-
лирање и/или користење како суровина за материјал, 
или производство на енергија со согорување; 

9. Собирач на отпадни гуми е правно или физичко 
лице кое согласно Законот за управување со отпад по-
седува дозвола за собирање на неопасен отпад;  

10. Преработувач на отпадни гуми е правно или 
физичко лице кое согласно Законот за управување со 
отпад поседува дозвола за преработка на отпад или ин-
тегрирана еколошка дозвола. 
 

Член 3 
(1) Поседувачот на отпадни гуми треба да ги преда-

де отпадните гуми на собирачот или преработувачот и 
да му обезбеди услови за непречено преземање, како и 
да му предаде пополнет Идентификационен и Транс-
портен формулар. 

(2) Поседувачот на отпадни гуми може и самостојно 
да ги предаде отпадните гуми во привремено складиште 
на собирачот со предавање на пополнетите формулари 
согласно Правилникот за формата и содржината на днев-
никот за евиденција за постапување со отпад, формата и 
содржината на формуларите за идентификација и транс-
порт на отпадот и формата и содржината на обрасците за 
годишни извештаи за постапување со отпад. 

(3) Отпадните гуми не треба да се мешаат со кому-
налниот отпад. 
 

Член 4 
(1) Отпадните гуми треба да се искористат или да 

се преработат од страна на преработувачот. 
(2) При постапката на преработка на отпадни гуми, 

рециклирањето има предност во однос на нивното 
искористување во енергетски цели доколку за тоа по-
стои техничко решение. 

(3) Преработката на отпадни гуми треба да опфати 
најмалку 70% од количината на отпадните гуми утвр-
дена врз основа на податоците за количината на увезе-
ни нови гуми во претходната година во Република Ма-
кедонија. 

(4) Постапките на преработка на отпадните гуми треба 
да се спроведат согласно најдобрата достапна пракса. 
 

Член 5 
(1) Преработувачот на отпадни гуми треба да ги 

преземе собраните отпадни гуми од собирачот. 
(2) При преземањето на отпадните гуми од собира-

чот, преработувачот треба да ги завери Идентификаци-
ониот и Транспортниот формулар. 

(3) Преработувачот треба да има складиште за при-
фаќање на собраните отпадни гуми кое го овозможува 
редовното и без застој извршување на дејноста прера-
ботка на отпадни гуми. 

 
Член 6 

(1) Собирачот и преработувачот на отпадни гуми 
треба да водат евиденција согласно Правилникот за 
формата и содржината на дневникот за евиденција за 
постапување со отпад, формата и содржината на фор-
муларите за идентификација и транспорт на отпадот и 
формата и содржината на формуларите за годишни из-
вештаи за постапување со отпад. 

(2) Правните или физичките лица податоците од 
став (1) на овој член ги доставуваат до органот на др-
жавната управа надлежен за работите од областа на 
животната средина најдоцна до 31 март во тековната за 
претходната година, согласно Правилникот за формата 
и содржината на дневникот за евиденција за постапува-
ње со отпад, формата и содржината на формуларите за 
идентификација и транспорт на отпадот и формата и 
содржината на обрасците за годишни извештаи за по-
стапување со отпад. 
 

Член 7 
Правните и физички лица кои увезуваат употребу-

вани гуми треба да обезбедат услови за: 
- натамошна продажба, преработка, за нови финал-

ни производи од гума или за други технолошки потре-
би за натамошна доработка; 

- натамошна доработка, во зависност од тоа каква 
доработка се врши над увезените гуми; репарацијата; 
начин на заштита од нитростанини при возењето, про-
тектирање; 

- технолошка постапка при увоз на гуми кои ќе се 
употребуваат за нови финални производи од гума или 
за друга технолошка постапка и 

- технолошка линија со соодветен годишен капаци-
тет на технолошкиот процес за протектирање, односно 
количина и карактеристики на репроматеријалот, коли-
чина и квалитет на готовиот производ како и начинот 
на постапување со отпадниот материјал, односно него-
во рециклирање/депонирање. 
 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2010 го-
дина.  

 
Бр. 07-6318/1                   Министер за животна  

22 јули 2009 година     средина и просторно планирање, 
    Скопје                         д-р Неџати Јакупи, с.р. 
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2021. 
Врз основа на член 74 став 8 од Законот за управу-

вање со отпадот („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.68/04, 107/07, 102/08 и 143/08), министерот 
за животна средина и просторно планирање, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАДОТ 
ОД ТИТАНИУМ ДИОКСИД, НАЧИНОТ НА ВРШЕ-
ЊЕ  МОНИТОРИНГ И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА  
И НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ ПОДАТОЦИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на поста-
пување со отпадот од титаниум диоксид, начинот на 
вршење мониторинг и формата, содржината и начинот 
на доставување податоци.  

 
Член 2 

Цел на овој правилник е со превенција, третман, по-
вторна употреба и преработка да се постигне спречување 
и намалување до конечна  елиминација на загадувањата 
од  отпадот од титаниум диоксид  и да се обезбеди висок 
степен на заштита на животот и здравјето на луѓето и жи-
вотната седина при отстранувањето на овој отпад. 

 
Член 3 

Одделни изрази употребени во овој правилник, го 
имаат следното значење: 

1. Oтпад од производство на титаниум диоксид  е 
секој остаток  од производство на титаниум диоксид и 
секој остаток од третман или преработка на  остатоци-
те од производство на титаниум диоксид, кој што посе-
дувачот го отстранува или од него се бара да го отстра-
ни, согласно законските прописи; 

2. Цврст отпад од сулфатна постапка се нераствор-
ливи остатоци од руда коишто сулфурната киселина во 
текот на производниот процес не ги разградила, и зелена 
галица т.е. кристален феро сулфат (FeSO4 • 7H2O). 

3. Oтпад со висока киселост од сулфатна постап-
ка е матичен раствор од филтрација после хидролизата 
на титаниум оксисулфатот [(TiO)SO4], како и смешата 
на овој матичен раствор и слабо кисел отпад, која содр-
жи вкупно повеќе од 0,5% слободна сулфурна кисели-
на и различни тешки метали. Течен отпад со висока ки-
селост од сулфатна постапка е и течен отпад кој е раз-
реден (разблажен) за да содржи 0,5% или помалку сло-
бодна сулфурна киселина. 

4. Третиран отпад од сулфатна постапка се соли 
од филтрација, милови и течни отпади кои се создаваат 
при третман на течени отпади со висока киселост со 
концентрирање или неутрализација и содржат разни 
тешки метали, со исклучок на неутрализиран и филтри-
ран или декантиран отпад, кој содржи само траги од те-
шки метали и чија pH врдност пред разредување, е по-
висока од 5.5. 

5. Отпад со ниска киселост од сулфатна постап-
ка се водите од промивање и ладење, кондензат како и 
други милови и течни отпади, кои содржат 0,5% или 
помалку, слободна сулфурна киселина  и не се отпади 
со висока киселост опфатени со претходните дефини-
ции на овој член. 

6. Неутрализиран отпад од сулфатна постапка се 
течности со pH вредност повисока од 5,5 , што содржат 
само траги на тешки метали. Овој отпад настанува дирек-
но со филтрација или декантација на отпади со висока 
или ниска киселост, по нивниот третман за намалување на 
нивната киселост и содржина на тешки метали. 

7. Цврст отпад од хлорна постапка се нераствор-
ливи остатоци од руда кои во тек на производниот про-
цес не изреагирале со хлорот, метални хлориди и ме-
тални хидроксиди (остаток од филтрирање), кои се ја-
вуваат во цврста агрегатна состојба при производство-
то на титаниум тетрахлорид (Ti Cl4), и остатоци од 
кокс употребен при производството на титаниум те-
трахлоридот. 

8. Oтпад со висока киселост од хлорна постапка 
е отпад, кој содржи повеќе од 0,5% слободна хлорово-
дородна киселина и различни тешки метали. Течен от-
пад со висока киселост е и течен отпад кој е разреден 
(разблажен) за да содржи 0,5% или помалку слободна 
хлороводородна киселина. 

9. Третиран отпад од хлорна постапка се соли од 
филтрација, милови и течни отпади кои се создаваат при 
третман на отпад со висока киселост со концентрирање 
или неутрализација и содржат разни тешки метали, со 
исклучок на неутрализиран и филтриран или декантиран 
отпад, кој содржи само траги од тешки метали и чија pH 
врдност пред разредување, е повисока од 5.5. 

10. Отпад со ниска киселост од хлорна постапка се 
водите од промивање и ладење, кондензат како и други 
милови и течни отпади, кои содржат 0,5% или помалку  
слободна хлороводородна киселина,   и не се опфатени со  
претходните дефиници за отпад од хлорна постапка. 

11. Неутрализиран отпад од хлорна постапка се 
течности со pH вредност повисока од 5,5 што содржат са-
мо траги на тешки метали. Овој отпад настанува дирекно 
со филтрација или декантација на отпад со висока или ни-
ска киселост, добиен по нивниот третман за намалување 
на нивната киселост и содржина на тешки метали. 

12. Загадување е секое посредно или непосредно 
испуштање на било каков остаток од производниот 
процес на титаниум диоксид во животната средина, 
што може да предизвика опасност по животот и  здрав-
јето на луѓето,  живиот свет и екосистемите, природно-
то и културното наслетство, пределот или да биде 
пречка за одвивање на легитимните активности на ко-
ристење на животната средина; 

13. Загадувач е инсталација за производство на ти-
таниум диоксид по сулфатна или хлорна постапка. 

14. Постапување со отпад од производство на ти-
таниум диоксид e: 

- спречување и намалување на отпадот 
- собирање, сорторање, транспорт , третман и скла-

дирање на отпадот, 
- повторна употреба и преработка на отпадот, и  
- отстранување на отпадот; 
15. Отстранување на отпад од производство на 

титаниум диоксид e:  
- испуштање во површински и подземни води и фр-

лање на отпад 
- депонирање и инјектирање во земја; 
16. Фрлање на отпад е секое намерно одстранување 

на отпад со фрлање од бродови или воздухоплови во 
површински води; 
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17. Засегната област се водите, површината на 
земјата и подземните слоеви на земјата во кои се испу-
шта, фрла, складира, депонира или инјектира отпад од 
производство на титаниум диоксид; 

18. Мерно место е место на кое се земаат примеро-
ци за вршење на мониторинг; 

 
Член 4 

(1) При производство на титаниум диоксид, наста-
наувањето на отпад треба да се спречи или да се нама-
ли до највисок можен степен. 

(2) Отпадот од производството на титаниум дио-
ксид треба да се преработи или да се подложи на по-
стапки кои овозможуваат негова повторна употреба, со 
примена на најдобри достапни техники. 

 
Член 5 

Собирањето, сортирањето, транспортот, третманот, 
складирањето и преработката на отпадот од титаниум 
диоксид, постапките кои овозможуваат негова повтор-
на употреба како и отстранувањето, треба да се спрове-
дат така да не се доведе во опасност животот и здравје-
то на луѓето и да не се предизвика штетно влијание врз 
животната средина, а особено да се спроведат: 

- без ризик за воздухот, водите  и почвата, растителни-
от и животинскиот свет и нивните животни услови, и 

- без штетно влијание врз природното и културното  
наследство и пределот. 

 
Член 6 

(1) Испуштање на отпад од титаниум диоксид во 
површински води може да се врши  само доколку отпа-
дот не може повторно да се употреби или преработи со 
примена на најдобри достапни техники.  

(2) По исклучок на став (1) од овој член, цврст от-
пад, отпад со висока киселост и третиран отпад од сул-
фатна постапка, како и цврст отпад и отпад со висока 
киселост од хлорна постапка не може да се испушта во 
површинските води. 

(3) Инсталации кои можат да вршат  испуштање отпад 
во површински води, треба  да ги исполнат барањата од 
член 5 на овој правилник како и да обезбедат дека:  

- нема да се појават како краткорочни така и долго-
рочни негативни влијанија врз состојбата на водите, 

- нема да се попречат и нема да се појават штетни 
влијанија врз водниот сообраќај, рекреативните актив-
ности, риболовот, одгледувањето  риби, искористува-
њето на природните ресурси, подрачјата од спецјален 
научнен интерес и другите форми на легитимно кори-
стење на водите. 

(4) При исполнување на барањата од став 2 на овој 
член, треба да се земат во предвид карктеристиките и 
составот на отпадот и карктеристики на местата каде се 
испушта отпадот и на методот на испуштање кои се да-
дени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 7 

(1) Складирање и депонирање на отпад од титаниум 
диоксид може да се врши само доколку отпадот не мо-
же повторно да се употреби или преработи со примена 
на најдобри достапни техники. 

(2) Инсталациите кои можат да вршат складирање и 
депонирање отпад треба  да ги исполнат барањата од 
член 5 на овој правилник и да обезбедат дека:  

- нема да се појават како краткорочни така и долго-
рочни негативни влијанија врз површинските и под-
земните води, почвата или воздухот, и 

- нема да се попречат и нема да се појават штетни 
влијанија врз рекреативните активности, искористува-
њето на природните ресурси,  растителниот и животин-
скиот свет, врз заштитените подрачја, подрачјата од 
специјален научен интерес и другите форми на леги-
тимно користење на животната средина. 

(3) При исполнување на барањата од став 2 на овој 
член, треба да се земат во предвид карктеристиките и 
составот на отпадот и карктеристики на областа каде се 
складира и депонира отпадот и на методот на склади-
рање/депонирање, кои се дадени во Прилог 1 на овој 
правилник. 

  
Член 8 

(1) Секаков вид отпад од производство на титаниум 
диоксид, не може да се отстранува со фрлање.  

(2) Секаков вид отпад од производство на титаниум 
диоксид не може да се испушта во подземните води. 

(3) Секаков вид отпад од производство на титаниум 
диоксид, не може да се отстранува со инјектирање во 
земја. 

 
Член 9 

(1) Испуштањето на слабо кисел отпад и неутрали-
зиран отпад во води, од загадувач по сулфатна постап-
ка, не може да надмине 800 kg вкупни сулфати по еден 
тон произведен титаниум диоксид. 

(2) Вкупни сулфати од став (1) на овој член се сул-
фатните јони (SO4-2) на слободната сулфурна кисели-
на и металните сулфати. 

 
Член 10 

(1) Испуштањето на слабо кисел отпад, третиран и 
неутрализиран отпад во води, од загадувач со произ-
водство по хлорна постапка при производство на тита-
ниум диоксид не може да надмине:  

- 130 kg вкупни хлориди по еден тон произведен ти-
таниум диоксид, доколку во производството се користи 
природен рутил, 

- 228 kg вкупни хлориди по еден тон произведен ти-
таниум диоксид, доколку во производството се користи 
синтетски рутил, 

- 450 kg вкупни хлориди по еден тон произведен ти-
таниум диоксид,, доколку во производството се кори-
сти титанова шљака (троска). 

(2) Вкупни хлориди од став (1) на овој член се 
хлорните јони (Cl-1) на слободната хлороводородна ки-
селина и металните хлориди.  

(3) Доколку загадувач со производство по хлорна 
постапка користи повеќе од една од суровините наве-
дени во став (1) од овој член, дозволената количина 
вкупни хлориди во испуштањата на отпадите од став 
(1) на овој член е пропорционална на употребените ко-
личини на секоја суровина и се пресметува по следната 
формула: 
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ДК = ( ∑ ДК i  x  m i ) : ∑ m i 
каде: 
ДК  е дозволена количина на вкупни хлориди, 
iДК i е дозволена количина на вкупни хлориди за 

одреден вид матерјал (руда), 
m i  е употребената маса на одреден вид матерјал 

во производството (руда). 
 

Член 11 
Одредбите на членовите 9 и 10 од овој правилник, 

се применуваат само доколку со прописите од областа 
на води не е уредено поинаку. 

 
Член 12 

При испуштање на отпад од производство на тита-
ниум диоксид во површински води како и при негово 
складирање и  депонирање, треба да се спроведе мони-
торинг на отпадот и мониторинг на неговото влијание 
врз животната средина. 

 
Член 13 

(1) Мониторингот на отпадот од член 12 на овој 
правилник опфаќа проверка на количината, составот и 
токсичноста на отпадот, вклучувајќи испитување на 
акутната токсичност за одредени видови мекотели, ра-
кови, риби или планктони, кои вообичаено ги има на 
подрачјето каде се испушта отпадот. 

(2) Отпадот е акутно токсичен, доколку смртноста 
кај возрасни форми на испитуваниот вид  е поголема 
од 20% и доколку смртноста кај ларви, е поголема од 
онаа на контролниот примерок. 

(3) Aкутната токсичност од став (2), на овој член, се 
испитува при времетраење од 36 часа и при разредува-
ње на отпадот во однос 1: 5 000. 

(4) Документацијата за спроведениот мониторинг 
на отпадот е составен дел на извештајот за мониторинг 
на животната средина при отстранување на отпадот од 
производство на титаниум диоксид. 

 
Член 14 

(1) Мониторинг на влијанието врз животната среди-
на од член 12 на овој правилник,  при отстранување на 
отпад од производството на титаниум диоксид со испу-
штање во површински води, складирање и депонирање, 
од физички, хемиски, биолошки и еколошки аспект,  
опфаќа методи на мониторинг на површинските води  
кога отпадот се испушта во  површински води и мето-
ди на мониторинг на површинските и подземните води 
кога отпадот се складира или депонира. 

(2) Методите за мониторингот на површински води 
се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на на овој 
правилник. 

(3) Mетодите за мониторинг на површинските и 
подземните води се дадени во Прилог 3 кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 15 

При спроведување на  мониторингот на отпадот од 
титаниум диоксид за неговото влијание врз животната 
средина, се утврдува: 

- обсег и карактеристики на животната средина на 
засегнатата област каде се спроведува мониторингот; 

- обсег и карактеристики на животната средина на 
опкружувањето на засегнатата област, каде истотака се 
спроведува мониторинг, а за кое се смета дека отстра-
нувањето на отпадот веројатно нема влијание; 

- карактеристики на отстранувањето на отпадот (на 
пример: континуирано или со прекини); 

- параметри на загадување за кои се предвидени за-
должителни мерења; 

- параметри на загадување за кои не се предвидени 
задолжителни мерења, при што се наведуваат причини-
те за изземањето на овие мерења; 

- географски и други карактеристики на мерните 
места и нивна разместенот (поставеност) во засегната-
та област и опкружувањето; 

- длабочината или височината на мерните места и 
ниваната оддалеченост од местото на отстранување на 
отпадот; 

- зачестеност на задолжителните и незадолжителни-
те мерења за секој параметар, и 

- опис на методите за земање примероци и на мето-
дите за мерење на параметрите. 

 
Член 16 

(1) Местата од каде се земаат примероците, растоја-
нието на овие места од најблиската точка на отстрану-
вањето и длабочината или височината  на која се земат 
примероци се определуваат по принципот “ од случај 
до случај“, доколку поинаку не е наведено во Прилог 2 
и Прилог 3 од овој правилник .  

(2) При последователно земање примероци, истите 
треба да се се земаат на иста локација и при исти услови. 

 
Член 17 

Методите од член 15, алинеа 9 на овој правилник 
треба да обезбедат дека садовите за пренесување на 
примероци, реагенсите и методите за чување на дел од 
примероците заради анализа на повеќе параметри, пре-
возот, и подготовката на примероците за анализа нема 
да влијаат на резултатите на анализите.  

 
Член 18 

(1) За мерење на параметрите на загадување на по-
вршинските води при испуштање на отпад во повр-
шински води, се користат методите дадени во Прилог 2 
на овој правилник. 

(2) За мерење на параметрите на загадување на по-
вршинските и подземните  води при отстранување на 
отпад со складирање или депонирање, се користат ме-
тодите дадени во Прилог 3 од овој правилник. 

(3) За мерењата од став 1 и 2 од овој член, можат да 
се користат и други методи, доколку резултатите доби-
ени при валидација на овие методи се еднакви со ре-
зултатите добиени при  валидација на методите од став 
(1) и (2) на овој член. 

 
Член 19 

(1) Зачестеноста на мерењата на параметрите на за-
гадување на површинските води, кога отпад се испу-
шта во површински води, не треба да биде пониска од 
зачестеноста  дадена во Прилог 2 од овој правилник. 
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(2) Зачестеноста на мерењата на параметрите на зага-
дување на површинските и подземните води, кога отпад 
се складира или депонира, не треба да биде пониска од за-
честеноста  дадена во Прилог 3 од овој правилник. 

 
Член 20 

(1) При спроведување на мониторинг може да се 
примени пониска зачестеност на мерењата за одредени 
параметри од зачестеноста од член 19 на овој правил-
ник, или да се изостави мерење на одредени парамета-
ри, доколку со претходните годишни извештаи за мо-
ниторинг на животната средина, се докаже дека отстра-
нувањето на отпадот не предизвикало штетни влијани-
ја врз животната средина. 

(2) Доколку врз основа на резултатите од мерењата 
изведени со намален обем, се утврди влошување на 
квалитетот на животната средина како последица на 
отстранување на отпадот, повторно  се спроведуваат 
мерења како што се пропишани со членовите 14 и 19  
од овој правилник. 

 
Член 21 

Доколку при мониторингот на отпадот од титаниум 
диоксид и мониторинг на влијанието врз животната 
средина се утврди дека: 

- количината, составот и карактеристиките на отпа-
дот кој се отстранува не се во согласност со условите 
утврдени во интегрираната еколошка дозвола, или 

- се надминати дозволените вредности за акутна то-
ксичност од член 13 на овој правилник, или  

- е предизвикано влошување на квалитетот  на живот-
ната  средина на областа каде се врши мониторинг, или  

- испуштањето на отпадот предизвикува негативни 
влијанија врз водниот сообраќај, рекреативните актив-
ности, риболовот, репродукцијата на риби, искористу-
вањето на суровините, заштитените подрачја, подрачја-
та од спецјален научнен интерес и други форми на ле-
гитимно користење на водите, или 

- складирањето или депонирањето предизвикува не-
гативни влијанија врз рекреативните активности, иско-
ристувањето на суровините, растенијата и животните, 
заштитените подрачја, подрачјата од специјален науч-
нен интерес и другите форми на легитимно користење 
на  животната средина, 

се применуваат одредбите кои го регулираат инс-
пекцискиот надзор при постапување со отпадот соглас-
но Законот за управување со отпадот. 

 
Член 22 

(1) За извршениот мониторинг се составува годи-
шен извештај кој содржи  податоци за: 

- инсталацијата, операцијата за отстранување која 
се спроведува и за операторот на инсталацијата, 

- правното лице кое го спроведува мониторингот, 
- мерните места и нивните карактеристики, 
- методите на земање, чување и пренесување при-

мероци, 
- резултатите од мерењата на параметрите кои се 

опфатени со мониторингот, 
- користените методи за мерење, мереното подрачје 

на методите и нивната точност и прецизност и 
- промена на зачестеноста на земање примероци и 

анализи, и причините за промената. 

(2) Извештајот од став (1) на овој член се изготвува 
на образец во А4 формат на бела хартија  даден во 
Прилог 4 кој е составен дел  од овој правилник.  

(3) Извештајот од став 1 на овој член се доставува 
согласно член 111, став (3) и член 113, став (4) од Зако-
нот за управување со отпадот 

 
Член 23 

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

 
  Бр. 07-6555/1                 Министер за животна 

30 јули 2009 година     средина и просторно планирање, 
     Скопје                       д-р Неџати Јакупи, с.р. 

___________ 
2022. 

Врз основа на член 99, став (6) од Законот за 
управување со отпадот („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 68/04, 107/07, 102/08 и 143/08), 
министерот за животна средина и просторно плани-
рање донесe 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА, КАКО И ФОРМАТА И 
СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ДЕЈНОСТ ОПЕРАТОР НА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА 

ГОРЕЊЕ ИЛИ СОГОРУВАЊЕ НА ОТПАД 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат формата и содржи-

ната на барањето за добивање дозвола, како и формата и 
содржината на дозволата за вршење на дејност оператор 
на инсталација за горење или согорување на отпад. 

 
Член 2 

(1) Барањето за добивање на дозвола за оператор на 
инсталација за горење или согорување на отпад е даде-
но на образец во А4 формат на бела хартија. 

(2) Содржината на барањето за добивање на дозво-
ла за оператор на инсталација за горење или согорува-
ње на отпад  е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на 
овој правилник.  

(3) Дозволата за вршење на дејност оператор на ин-
сталација за горење или согорување на отпад е дадена 
на образец во А4 формат на бела хартија. 

(4) Содржината на дозволата за вршење на дејност 
оператор на инсталација за горење или согорување на 
отпад е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 3 

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

           
     Бр. 07-6556/1                    Министер за животна  
30 јули 2009 година     средина и просторно планирање, 

   Скопје                         д-р Неџати Јакупи, с.р. 
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2023. 
Врз основа на член 27 став 3 од Законот за квалитет 

на амбиентниот воздух („Службен весник на Републи-
ка Македонија” број 67/04 и 92/07), министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање во согласност со 
министерот за здравство и министерот за економија до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДЕТАЛНАТА СОДРЖИНА И НАЧИНОТ НА 
ПОДГОТВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ НА ЗАГАДУВАЊЕТО И ПОДОБРУВА-
ЊЕТО НА КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ  

ВОЗДУХ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува деталната содржи-

на и начинот на подготовка на Програмата за намалу-
вање на загадувањето и подобрувањето на квалитетот 
на амбиентниот воздух.  

 
Член 2 

 Подготовката на Програмата за намалување на за-
гадувањето и подобрувањето на квалитетот на амби-
ентниот воздух (во натамошниот текст: Програма) се 
состои од : 

1) Идентификување на изворите на загадување и 
емисиите во воздухот преку подготовка на инвентар на 
емисии; 

2) Подготовка на сценарија за идни емисии од пое-
дини загадувачки супстанции  на ниво на поедини оп-
штини и градот Скопје; 

3) Подготовка на оценки на квалитетот на воздухот 
на Република Македонија на годишно ниво и 

4) Подготовка на оценка на метеоролошките услови 
и географските фактори кои што можат да имаат влија-
ние врз квалитетот на воздухот, генерално и во кратки 
временски епизоди. 

 
Член 3 

(1) Програмата ги содржи следните информации и 
податоци:  

1) Лоцирање на прекумерното загадување 
- регион; 
- град (мапа); 
- мерна станица (мапа, географски координати); 
2) Општа информација: 
-вид на зона (град, индустриска или рурална об-

ласт); 
- проценка на загадената област (km2) и број на на-

селението изложено на загадувањето; 
- климатски податоци; 
- топографски релевантни податоци; 
- информации за видот на целите потребни за без-

бедност на зоната. 

3) Одговорни компетентни тела 
- имиња и адреси на лицата одговорни за развојот и 

имплементацијата на плановите за подобрување. 
4) Природа на загадувањето и проценка: 
- следени концентрации во текот на претходните 

години (пред имплементацијата на мерките за подобру-
вање); 

- измерени концентрации од самиот почеток на 
проектот; 

- употребени техники за проценка. 
5) Потекло на загадувањето 
-  листа на главните извори на емисии одговорни за 

загадувањето (мапа); 
-  вкупно емисии од тие извори (тони/годишно); 
-  информации за загадувањето што доаѓа од други 

региони. 
6) Анализа на ситуацијата 
- детални податоци за факторите кои се одговорни 

за надминувањата (транспорт, вклучувајќи и прекугра-
ничен транспорт, формирање на секундарни загадувач-
ки супстанции во атмосферата), и  

-  детални податоци за можните мерки за подобру-
вање на квалитетот на воздухот. 

7) Детали на мерките или проектите за подобрува-
ње спроведени пред отпочнување на примена на гра-
ничните вредности или целните вредности т.е.: 

- локални, регионални, национални и меѓународни 
мерки; 

- набљудувани ефекти од овие мерки. 
8) етапи на усвоените мерки или проекти со осврт 

на намалувањето на загадувањето следејќи го отпочну-
вањето на примена на граничните и целните вредности.   

- наведување и опис на сите мерки поставени во 
проектот; 

- временска табела за имплементација; 
- проценка на планираното подобрување на квали-

тетот на воздухот и проценка на очекуваното време по-
требно за да се исполнат целите. 

9) Детални податоци на мерките или проектите пла-
нирани или испитувани за долг временски период. 

10) Листа на публикации, документи, работа итн., 
користени за дополнување на потребните информации. 

(2) Програмата ги содржи обрасците дадени во 
Упатството за подготовка на плански документи за за-
штита на воздухот (Програми и Акциониот планови) и 
тоа:  

1) Спецификација за тоа како локациите каде ниво-
ата ги надминуваат граничните вредности и маргините 
на толеранција можат да се спојат во една ситуација на 
надминување; 

2) Општа информација за програмата или акциони-
от план; 

3) Опис на надминувањето на граничната вредност; 
4) Анализа на причините од надминувањата на гра-

ничните вредности во референтната година; 
5) Основно ниво на концентрација; 
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6) Детални мерки кои не се утврдени со прописите 
од областа на воздухот; 

7) Можни мерки кои сеуште не се преземени и дол-
горочни мерки (опционално), и 

8) Кратка содржина на мерките.  
(3) Програмата треба да содржи и информација за 

резултатите од спроведувањето на другите Програми 
за животна средина кои се утврдени со прописите од 
областа на животната средина.  

(4) Покрај мерките за намалување на загадувањето 
на воздухот утврдени во член 27 од Законот за квали-
тет на амбиентниот воздух, Програмата ги содржи и 
следните активности и мерки: 

1. намалување на емисиите од сообраќајот: преку 
рестрикција на сообраќајот за одреден тип на автомо-
били посебно во урбаните средини, управување со про-
токот на сообраќај, ограничување на брзината, подо-
брување на јавниот транспорт, изградба на нови пати-
шта, рестрикција на сообраќај во определени реони, и 
други мерки. 

2. користење на квалитетни  горива во сообраќајот 
и индустриските процеси;  

3. контрола на дифузни извори на емисии, во смис-
ла на пример забрана за палење на отворени пожари, 
рестрикција на домашно греење на дрва, редовно чи-
стење на улици, изолација на градби со цел да нема за-
губа на топлина, подобрување на ефикасноста на греј-
ните тела; 

4. намалување на емисии од стационарни извори 
(индустриските и енергетски постројки) како што се, 
рестриктивен режим за користење на овие извори и во-
ведување на најдобри достапни техники, и 

5. други мерки како што се: информирање на врабо-
тените, учениците и другиот дел од јавноста, вклучува-
ње на квалитетот на воздухот во градското планирање, 
финансиска поддршка на технологиите со низок про-
цент на емисии преку помали даноци, контиуниран мо-
ниторинг на квалитетот на воздухот, изработка на сту-
дии за намалување на загадувањето и други мерки. 

 
Член 4 

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

 
Број 07-6315/1                  Министер за животна  

22 јули 2009 година     средина и просторно планирање, 
      Скопје                        д-р Неџати Јакупи, с.р.                                                                                    
                                                                                         

Министер за економија, Министер за здравство, 
Фатмир Бесими, с.р. Бујар Османи, с.р. 

2024. 
Врз основа на член 87 став 4  од Законот за управу-

вање со отпадот („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.68/04, 107/07, 102/08 и 143/08), министерот 
за животна средина и просторно планирање донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КОЛИЧЕСТВОТО НА БИОРАЗГРАДЛИВИ 
СОСТОЈКИ ВО ОТПАДОТ ШТО СМЕЕ ДА СЕ 

ДЕПОНИРА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува количеството на 

биоразградливи состојки во отпадот што смее да се де-
понира.   

 
Член 2 

Цел на овој правилник е  преку примена на превен-
ција, рециклирање, компостирање, производство на би-
огас, или друг начин на искористување на материјата и 
енергијата на биоразградливиот отпад, да се постигне 
намалување на количеството биоразградливи состојки 
во отпадот  што се депонира заради: 

 - намалување на емисиите на  стакленички гасови 
кои предизвикуваат глобално затоплување,  

- зачувување на природните ресурси ,  
- избегнување на некорисно зафаќање на земјиште,  
- намалување на зависноста од фосилни горива,  
- стимулирање на стопански дејности, особено во 

руралните области, и  
 - спречување или намалување на негативното вли-

јание на биоразградливите состојки на  отпадот што се 
депонира врз квалитетот на медиумите на животната 
средина и на ризиците по животот и здравјето на луѓе-
то. 

 
Член 3 

Одделни изрази  употребени во овој правилник, го 
имаат следното значење: 

1. Мешан комунален отпад е отпадот кој во Листата 
на видовите отпад припаѓа на подгрупата отпад со ши-
фра 20 03 01; 

2. Биоразградливи состојки во отпадот  се отпад од 
градини и паркови, од храна и кујни на домаќинства, 
институции, малопродажба, угостителски дејности (ре-
сторани, мензи, хотели, катеринг и друго) и слично, 
хартија, картон, текстил, како и други состојки на ко-
муналниот отпад што можат да бидат разградени со ае-
робни или анаеробни процеси на разградба; 

3. Превенција се мерките кои се превземаат пред 
биоразградливите супстанции, материјали и производи 
да постанат отпад (вклучувајќи го и нивното повторно 
користење), а  со кои се намалува:                                                                

- количеството отпад,  
- содржината на опасни супстанции, и  
- опасностите по здравјето на луѓето и животната 

средина;  
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4. Компостирање е контролирана, автотермичка и 
термофилна аеробна разградба на селективно собран 
биоразградлив отпад до компост, како  резултат на би-
олошката активност на микро и макро организми; 

5. Биогас е смеша на метан (CH4), јаглерод диоксид 
(CO2) и други гасови кои се создаваат при контролира-
на анаеробна разградба на биоразградлив отпад; 

6. Механичко-биолошки третман (МБТ) е третман 
на отпадот пред неговото депонирање или горење/сого-
рување, и опфаќа комбинација на механички и други 
физички операции (на пример, сецкање, дробење, сор-
тирање) со биолошки операции (компостирање, анае-
робна разградба), при што примената на механичките и 
физичките операции има за цел одвојување на состој-
ките на отпадот кои не се биоразградливи со што се по-
добрува биразградливоста и хомогеноста на преостана-
та маса отпад, а примената на биолошките операции 
има за цел разградба на органските состојки на отпадот 
со аеробни или анаеробни процеси проследени со до-
полнителни аеробни процеси. МБТ на отпадот обезбе-
дува значајно намалување на биоразградливите состој-
ки на отпадот, волуменот на отпадот,  содржината на 
вода во отпадот, можноста за создавање депониски гас 
(особено метан) и значајно подобрување на карактери-
стиките на депонискиот исцедок и на стабилноста на 
депонираниот отпад. 

 
Член 4 

Целокупното количество биоразградливи состојки  
во комуналниот отпад што смее да се депонира  на сите 
депонии за неопасен отпад во Република Македонија 
во текот на секоја календарска година е количеството 
дадено во Прилогот кој е составен дел на овој правил-
ник. 

 
Член 5 

(1) Операторот на депонија за неопасен отпад, во 
секоја календарска година може да депонира комуна-
лен отпад во кој масениот удел на биоразградливите 
состојки не го надминува масениот удел на биоразград-
ливите состојки во вкупното количество комунален от-
пад што се депонира на сите депонии во Република 
Македонија во таа календарска година, даден во При-
логот на овој правилник.  

(2) По исклучок од став (1) на овој член, на опера-
тор на депонија може да му се одобри повисок масен 
удел на биоразградливи состојки  во комуналниот от-
пад што ќе го депонира во одредена календарска годи-
на согласно планските документи од став (3) на овој 
член,  доколку се утврди дека целокупното количество 
биоразградливи состојки во комуналниот отпад што ќе 
се депонира на сите депонии во Република Македонија 
во таа календарска година, нема да го надмине коли-
чеството на биоразградливи состојки за таа година да-
дено во Прилогот на овој правилник. 

(3) Масениот удел на биоразградливите состојки  
од став (2) на овој член се одредува со: 

- одобрување на плановите кои ги донесуваат оп-
штините и градот Скопје, согласно член  18, став 5 од 
Законот за управување со отпадот, 

-  одобрување на програмите  кои ги донесуваат оп-
штините и градот Скопје за секоја календарска година 
од планскиот период врз основа на Планот од алинеја 1 
на овој став,  

- програмите за управување со отпадот, кои што ги 
донесува надлежниот орган за вршење стручни работи 
во животната средина, согласно член 20 од Законот за 
управување со отпадот. 

 
Член 6 

На одредена депонија за неопасен отпад каде се 
спроведува механичко-биолошки третман на мешан 
комунален отпад, така третираниот и стабилизиран ко-
мунален отпад може да се депонира , доколку: 

- измерените вредности, со исклучок на вредноста 
за растворен органски кислорид (DOC), не ги надмину-
ваат граничните вредности на параметрите за прифаќа-
ње на отпад на депонии за неопасен отпад утврдени со 
Правилникот за критериумите за прифаќање на отпа-
дот во депониите од секоја класа, подготвителните  по-
стапки за прифаќање на отпадот, општите постапки за 
тестирање, земање мостри и прифаќање на отпадот, и 

- содржината на вкупниот органски јаглерод (TOC) 
не надминува 18% од масата на механичко- биолошки 
третираниот мешан комунален отпад. 

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари  2011  
година. 

 
Бр. 07-6557/1                    Министер за животна  

30 јули 2009 година     средина и просторно планирање, 
   Скопје                          д-р Неџати Јакупи с.р.   

__________ 
2025. 

Врз основа на член 84 став 5 од Законот за управува-
ње со отпад („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 68/04, 107/07, 102/08 и 143/08), министерот за животна 
средина и просторно планирање донесе 

  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ ВО ПОГЛЕД НА ТЕХНИЧКИТЕ 
СРЕДСТВА И ОПРЕМАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈ-
НОСТА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ОТПАД, КАКО И 
УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ОБУКА И ТРЕНИНГ  

ПРОГРАМА НА ВРАБОТЕНИТЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат условите во пог-

лед на техничките средства и опремата за вршење на 
дејноста отстранување на отпад, како и условите и на-
чинот за обука и тренинг програма на вработените. 
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Член 2 
(1) Заради отстранување на отпад на депонија, опе-

раторот на депонија треба да ги исполнува условите во 
поглед на технички средства и опрема за вршење на 
дејноста за отстранување на отпад на депонија кои се 
дадени во Прилогот кој е составен дел на овој правил-
ник. 

(2) Видот и карактеристиките на техничките средс-
тва и опрема треба да бидат такви да овозможуваат на-
времено и квалитетно отстранување на отпадот на де-
понија што подразбира секојдневно покривање на от-
падот со инертен материјал. 

 
Член 3 

(1) Операторот на депонија треба да обезбеди вра-
ботените кои директно ги спроведуваат операциите на 
депонирање, да посетуваат редовни обуки и тренинзи 
кои се однесуваат на одржување и подобрување на 
нивните квалификации, заштита на животната средина 
и здравјето на луѓето, безбедност и здравје при работа 
и противпожарна заштита.  

(2) Институциите каде се испраќаат вработените за 
тренинг и обука треба да поседуваат сертификат за ва-
лидност на нивните тренинзи и обуки. Доколку не по-
стои валидна институција во земјава тогаш може да се 
вршат тренинзи и обуки во странство. 

(3) За сите вработени кои посетувале тренинзи и 
обуки потребно е да се поседува потврда за нивно 
учество или постигнато ниво на знаење. 

 
Член 4 

Управителот на отпад, покрај поседувањето на уве-
рение за управител на отпад, треба најмалку еднаш го-
дишно да посетува редовни обуки и тренинзи кои се 
однесуваат за: 

- почитување на условите пропишани со дозволата 
кои ги поседува депонијата;  

- заштита на животната средина и здравјето на луѓето;  
- безбедност и здравје при работа и  
- противпожарна заштита. 
 

Член 5 
(1) За прво вработување на ракувачи на градежни 

машини потребно е посета на тренинг и обука за извр-
шување на машинските операции за депонирање на от-
пад пред започнување со работа. 

(2) Ракувачите на градежни машини треба најмалку 
еднаш на пет години да посетуваат обука и тренинг за 
усовршување во машинските операции за депонирање 
на отпад кои се однесуваат за: 

- одржување и употреба на градежната машина на 
депонија и 

- начин на планирање, нивелирање и набивање на 
отпад. 

 
Член 6 

Лицата што вршат мониторинг и ги утврдуваат ка-
рактеристиките на отпадот треба да посетуваат најмал-
ку еднаш на три години, обука и тренинг кои се одне-
суваат за усовршување на активностите за: 

- земање проби и лабораториските методи за утвр-
дување на карактеристики на влезниот отпад,  

- утврдување на карактеристики на исцедокот од 
депонијата,  

- утврдување на карактеристики на депонискиот гас и 
- потребниот третман на депонискиот исцедок и де-

понискиот гас. 
 

Член 7 
(1) За прво вработување на контролори на отпад, 

потребно е посета на тренинг и обука пред започнува-
њето со работа. 

(2) Контролорите на отпад треба да посетуваат нај-
малку еднаш на пет години обука и тренинг за усовр-
шување на активностите за: 

- постапка и контрола на отпадот на влез на депонија,  
- постапка и контрола на отпадот  на самата депо-

нија и 
- процедура за известување и спречување на влез на 

несоодветен отпад. 
 

Член 8 
Вработените задолжени за противпожарна заштита 

треба најмалку еднаш на пет години да имаат обука и 
тренинг за одржување на противпожарниот систем за 
кризни ситуации а најмалку еднаш годишно да имаат 
интерни вежби за усовршување на способностите за 
справување со опасности од пожари. 

 
Член 9 

(1) Спроведувањето на работите од членовите 4, 5, 
6, 7 и  8 од овој правилник, се врши согласно Годишна 
програма за обуки и тренинзи на вработените. 

(2) Годишната програма од став 1 на овој член со-
држи: 

1. Список и број на вработени по работни места кои 
се задолжени за посета на тренинг и обука за планира-
ната година, 

2. Планирана временска динамика на изведување на 
тренинзите и обуките по работни места, 

3. Планирани денови за тренинг и обука за секој 
вработен кој посетува тренинг и обука, 

4. Планирана содржина на активности на тренинг и 
обука за секое работно место и 

5. Институцијата во која се вршат потребните тре-
нинзи и обуки за секое работно место.  

 
Член 10 

Овој правилникот влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во “Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2010 година. 

 
Бр. 07-6378/1                     Министер за животна  

23 јули 2009 година    средина и просторно планирање, 
    Скопје                    д-р Неџати Јакупи, с.р. 
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 ПРИЛОГ 
 
ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ВРШЕЊЕ 

НА ОТСТРАНУВАЊЕТО НА ОТПАДОТ НА  
ДЕПОНИИ 

 
1. Технички средства на депонијата се: 
- компактор 
- булдожер 
- товарач/багер 
- камион кипер 
2. Основни инфраструктурни елементи на депони-

јата  
(1) Внатрешната инфраструктура ги вклучува след-

ниве функционални зони: влезно-излезен дел, дел за 
депонирање, дел за вработените (административни об-
јекти, работилница, магацин, лабораторија и друго) и 
интерна сообраќајна инфраструктура.  

(2) Влезно-излезниот дел, односно делот за прифа-
ќање и проверка на отпадот, треба да ги исполни бара-
њата:  

да има доволно голема површината за извршување 
на процедурите за прифаќање и визуелна проверка на 
секоја доставена пратка на отпад пред и по растовару-
вањето во депонијата и за паркирање и свртување на 
транспортните возила; 

на влезниот дел од депонијата треба да има вага со 
која се врши  мерење на донесениот отпад;  

да располага со паркинг простор за транспортните 
возила за отпад, како и со паркинг простор за патнички 
возила;  

да биде снабдена со опрема за спречување на изне-
сувањето на прав и кал од депонијата на јавните пати-
шта преку транспортните возила; 

по потреба да располага и со други градби и/или 
постројки за третман на отпадот (на пример за сепари-
рање, рециклирање, компостирање и друго) со кои што 
се обезбедува исполнување на мерките за управување 
со отпадот и за постепено намалување на депонирани-
те количини на биоразградлив отпад согласно согласно 
планските документи и   

во склоп на депонијата треба да има простор за вре-
мено складирање на отпадот. 

(3) Делот за депонирање е наменет за отстранување 
на отпадот. Во делот за депонирање треба да се пред-
видат: систем за заптивање на дното на депонијата, си-
стем за површинско заптивање, систем за собирање на 
исцедокот, систем за собирање на гасот од депонијата, 
систем за мониторинг и други технички градби.  

(4) Во дополнение кон инфраструктурата од став 
(1), депониите е потребно располагаат и со опрема за: 

противпожарна заштита согласно прописите за за-
штита од пожари, прописите за градење и планови за 
заштита од хаварии согласно прописите за заштита на 
животната средина и 

да располагаат со опрема која овозможува заштита 
на работниците согласно прописите за заштита при ра-
бота. 

3. Специфична опрема на депонија 
Покрај исполнување на општите услови за изградба 

на депонија, во рамките на оперативните дејности на 
депонијата, треба да се обезбедат следните системи: 

3.1 Систем за мерење на отпадот (колска вага) 
Колската вага треба да ги задоволува условите за ме-

рење на максимални бруто количини на отпад. Истата 
треба да биде опремена и со систем за прибирање и трет-
ман на исцедоци од специјалните возила кои транспорти-
раат отпад, како и да биде целосно покриена. 

3.2 Системи за запирање на летачки отпад (ветро-
брани) 

Овие системи треба да обезбедат ефикасно зафаќа-
ње и отстранување на сите лесни фракции на отпадот 
кои можат да бидат разнесени со помош на ветерот. 
Овие системи можат да бидат и преносни. 

3.3 Системи за бркање на птици, инсекти и штетници 
Овие системи треба да обезбедат бркање на сите 

оние животни кои можат на било кој начин да извршат 
пренос на одредени болести или загадувања во поши-
роката околина. Овие системи можат да подразбираат 
употреба на звучни или други соодветни начини на 
справување со потенцијалните преносници (употреба 
на инсектициди со одредена сезонска и временска ди-
намика, употреба на птици истерувачи и слично).  

3.4 Противпожарни системи  
Овие системи треба да бидат во согласност со про-

писите кои ја регулираат противпожарната заштита. 
Потребно е да се изработат планови за противпожарна 
заштита во кризни ситуации (хаварии). 

3.5 Системи против бучава од сообраќај 
Доколку депонијата е во близина на населено ме-

сто, истото треба да биде заштитено со бариери кои ја 
намалуваат бучавата од сообраќајот. 

3.6 Системи против создавање на аеросоли 
Доколку отпадот на депонијата или на депониските 

сообраќајници содржи супстанци со кои е можно да се 
создадат аеросоли истиот треба да биде третиран (пр-
скање со вода или други системи).  

3.7 Систем за миење и дезинфекција на долниот 
строј на возилата 

Овие системи треба да имаат обезбедено постојано 
снабдување со вода и средства за миење на долниот 
строј на возилата. При секое излегување на специјал-
ните возила задолжително се врши миење и дезинфек-
ција на долниот строј. Дезинфекцијата може да се вр-
ши во самиот објект каде се врши миењето на возилата 
или на посебно место за таа намена. 

3.8 Опрема за здравствена заштита на вработените 
согласно прописите од оваа област 

3.9  Опрема за безбедност и здравје при работа сог-
ласно прописите од оваа област 
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2026. 
Врз основа на член 27 a став 4 од Законот за квали-

тет на амбиентен воздух („Службен весник на Републи-
ка Македонија” број 67/04 и 92/07), министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање во согласност со 
министерот за здравство и министерот за економија до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДЕТАЛНАТА СОДРЖИНА И НАЧИНОТ НА ПО-
ДГОТВУВАЊЕ НА АКЦИОНИОТ ПЛАН ЗА ЗАШТИТА  
                          НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува деталната содржина 
и начинот на подготвување на Акциониот план за зашти-
та на амбиентниот воздух во Република Македонија.  

 
Член 2 

Акциониот план за заштита на амбиентниот воздух 
(во натамошниот текст Акциониот план) содржи: 

1) Податоци за состојбата на квалитетот на возду-
хот и тоа: 

1.1 национални, географски, метеоролошки и со-
цио-економски податоци за општините, општините во 
градот Скопје и градот Скопје; 

 1.2 дефинирани основни мерки и мерки во завис-
ност од ситуацијата на теренот, кои треба да се земат 
во предвид при подготовка на Акциониот план; 

1.3 фази на имплементација на мерките кои треба 
да се превземат;  

1.4 мерки за контрола и редуцирање на активности 
кои го предизвикуваат зголеменото загадување како 
што се сообраќајот со моторни возила, работата на 
производните субјекти кои претставуваат извори на 
емисии во воздухот; 

1.5 информации и податоци кои се собираат и пре-
зентираат при подготовка на Акциониот план и тоа: 

- Лоцирање на прекумерното загадување по: 
1. регион; 
2. град (мапа); 
3. мерна станица (мапа, географски координати); 
- Општа информација за: 
1. вид на зона (град, индустриска или рурална об-

ласт); 
2. проценка на загадената област (km2) и број на на-

селението изложено на загадувањето; 
3. корисни климатски податоци; 
4. топографски релевантни податоци, и 
5. доволно информации за видот на целите потреб-

ни за безбедност на зоната. 
- Одговорни компетентни тела (имиња и адреси на 

лицата одговорни за развојот и имплементацијата на 
плановите за подобрување): 

- Природа на загадувањето и проценка на: 
1. следени концентрации во текот на претходните 

години (пред имплементацијата на мерките за подобру-
вање); 

2. измерени концентрации од самиот почеток на 
проектот, и 

3. употребени техники за проценка. 
- Потекло на загадувањето на воздухот: 
1. листа на главните извори на емисии одговорни за 

загадувањето (мапа); 
2. вкупно емисии од тие извори (тони/годишно), и 
3. информации за загадувањето што доаѓа од други 

региони. 
- Анализа на ситуацијата 
1. детали за факторите кои се одговорни за надми-

нувањата (на пример: транспорт, вклучувајќи и преку-
граничен транспорт, формирање на секундарни загаду-
вачки супстанции во атмосферата); 

2. детали за можните мерки за подобрување на ква-
литетот на воздухот. 

- Детали на мерките или проектите за подобрување 
спроведени пред стапувањето на сила на граничните 
вредности или целните вредности т.е.: 

1. локални, регионални, национални и меѓународни 
мерки; 

2. набљудувани ефекти од овиe мерки. 
- Eтапи на усвоените мерки или проекти со осврт на 

намалувањето на загадувањето следејќи го стапување-
то во сила на граничните и целните вредности.   

1. именување и опис на сите мерки поставени во 
проектот; 

2. временска табела за имплементација; 
3. проценка на планираното подобрување на квали-

тетот на воздухот и проценка на очекуваното време по-
требно за да се исполнат целите. 

- Детали на мерките или проектите планирани или 
испитувани за долг временски период. 

- Листа на публикации, документи, работа и друго, 
користени за дополнување на потребните информации. 

1.6) формулари дадени во Упатството за подготовка 
на плански документи за заштита на воздухот (Програ-
ми и Акциониот планови):  

- спецификација за тоа како локациите (каде нивоа-
та ги надминуваат граничните вредности и маргините 
на толеранција) можат да се спојат во една ситуација 
на надминување; 

- општа информација за програмата или акциониот 
план; 

- опис на надминувањето на граничната вредност; 
- анализа на причините од надминувањата на гра-

ничните вредности во референтната година; 
- основно ниво на концентрација; 
- детални мерки надвор од оние кои се условени со 

постоечката законска регулатива; 
- можни мерки кои сеуште не се преземени и долго-

рочни мерки (опционално) и 
- кратка содржина на мерките.  
  

Член 3 
Акциониот план се подготвува низ следните фази:  
1. Прелиминарна фаза на тревожење со цел да се за-

почне соработка помеѓу Министерството за животна 
средина и просторно планирање вклучувајќи го Држав-
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ниот инспекторат за животна средина, Министерство 
за здравство вклучувајќи го Државниот санитарен и 
здравствен инспекторат, Центар за известување и тре-
вожење, Управа за хидрометеоролошки работи, Репуб-
лички завод за здравствена заштита и Единиците за ло-
кална самоуправа;  

2. Прелиминарна ургентна фаза за започнување на 
активности за спречување на алармантна состојба;  

3. Фаза на информирање на јавноста и  
4. Фаза на вонредна состојба. 
 

Член  4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Cлужбен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

    
Бр. 07-6320/1                   Министер за животна  

22 јули 2009 година     средина и просторно планирање 
      Скопје                        д-р Неџати Јакупи, с.р.                                                                                    
   
                                                                                       

Министер за економија, Министер за здравство, 
Фатмир Бесими, с.р. Бујар Османи, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

2027. 
Врз основа на член 155, став 4 од Законот за соци-

јална заштита („Службен весник на Република Македо-
нија “ бр. 79/09), член 205, став 1 од Законот за општа 
управна постапка („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/2005) и член 6 од Правилникот за фор-
мата, содржината и начинот на водење на регистар на 
здруженија на граѓани од областа на социјалната за-
штита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 10/2005), министерот за труд и социјална политика, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРА-
ЃАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА 
ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА  
                                     ЗАШТИТА 
 

1. Барањето на Здружението на граѓани – Спортско 
Академско Друштво „ЕЗЕРЕЦ“ се уважува. 

2. Здружението на граѓани – Спортско Академско 
Друштво „ЕЗЕРЕЦ“ со седиште во Струга, на ул. „Гоце 
Делчев“ бр. 37, се впишува во Регистарот на здружени-
ја на граѓани од областа на социјалната заштита, што 
се води при Министерството за труд и социјална поли-
тика. 

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на 
ова решение се објавува во „Сл. весник на РМ“. 

4. Впишувањето на Здружението на граѓани – 
Спортско Академско Друштво „ЕЗЕРЕЦ“ со седиште 
во Струга, на ул. „Гоце Делчев“ бр. 37, ќе се изврши 
најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решени-
ето во „Службен весник на Република Македонија“. 

   
      Бр. 10-5136/2                                  
25 август 2009 година                            Министер, 
          Скопје         Џељаљ Бајрами, с.р. 

___________ 
2028. 

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 за хумани-

тарни вредности „Синергија” од Штип, се уважува. 
2. Здружението на граѓани за хуманитарни вредно-

сти „Синергија” со седиште во Штип, на ул. „Еврејска” 
бр. 50, се впишува во Регистарот на здруженија на гра-
ѓани од областа на социјалната 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 на граѓани за ху-
манитарни вредности „Синергија” со седиште во 
Штип, на ул. „Еврејска” бр. 50, ќе се изврши најдоцна 
пет дена од денот на објавувањето на Решението во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

 
      Бр. 10-7847/2                               
25 август 2009 година                           Министер, 
          Скопје           Џељаљ Бајрами, с.р. 

___________ 
2029. 

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 
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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 „СЕМАК” 

од Битола, се уважува. 
2. Здружението на граѓани „СЕМАК” со седиште во 

Битола, на ул. „Кочани” бр. 2/3, се впишува во Региста-
рот на здруженија на граѓани од областа на социјалната 
заштита, што се води при Министерството за труд и со-
цијална 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 „СЕ-
МАК” со седиште во Битола, на ул. „Кочани” бр. 2/3, 
ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавува-
њето на Решението во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
      Бр. 10-7861/2                                  
25 август 2009 година                            Министер, 
          Скопје                   Џељаљ Бајрами, с.р. 

___________ 
2030. 

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 ГРА-
ЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА  

 
1. Барањето на Здружението на граѓани – ,,МАК - 

СОНЦЕ“ Здружение за афирмација, хумани вредности 
и младинска интеграција, СЕ УВАЖУВА. 

2. Здружението на граѓани – ,,МАК-СОНЦЕ“ 
Здружение за афирмација, хумани вредности и мла-
динска интеграција со седиште во Струга, на ул. 
„Димче Ковачевски” бр.2, се впишува во Регистарот 
на здруженија на граѓани од областа на социјалната 
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 на граѓани – 
,,МАК-СОНЦЕ“ Здружение за афирмација, хумани 
вредности и младинска интеграција со седиште во 
Струга, на ул. „Димче Ковачевски” бр.2 ќе се изврши 
најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решени-
ето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 
      Бр. 10-8050/2                                       
25 август 2009 година                          Министер, 
           Скопје                              Џељаљ Бајрами, с.р. 

__________ 
2031. 

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 ГРА-
ЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА  

 
1. Барањето на Здружението на граѓани – ,,Флоренс 

Најтингејл“ од Куманово, СЕ УВАЖУВА. 
2. Здружението на граѓани - ,,Флоренс Најтингејл“ 

со седиште во Куманово, на ул. „Карл Маркс“ бр.60 се 
впишува во Регистарот на здруженија на граѓани од об-
ласта на социјалната заштита, што се води при Мини-
стерството 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 - ,,Фло-
ренс Најтингејл,, со седиште во Куманово, на ул. „Карл 
Маркс“ бр.60 ќе се изврши најдоцна пет дена од денот 
на објавувањето на Решението во „Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
    Бр. 10-110804/1                                     
25 август 2009 година                           Министер, 
           Скопје                              Џељаљ Бајрами, с.р. 

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2032. 
  Врз основа на член 19, алинеја 7 од Законот за 

енергетика („Службен весник на РМ” бр. 63/06, 36/07 и 
106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен вес-
ник 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 жи-
вотната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, на седницата одржана на 31.08.2009 годи-
на, донесе 
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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 наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини         ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95                                до 27,291 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98       до 28,588 
   
б) Дизел гориво                       ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                   до 26,300 
   
в) Масло за горење                      ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                       до 25,741 
 
г) Мазут             ден/кг 
- М-1 НС                                                        до 23,455 
 

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 БС - 95           до 62,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98           до 64,00 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)         до 50,00 
 
в) Масло за горење         ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)        до 38,50 
   
г) Мазут             ден/кг 
- М-1 НС               до 28,326 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од 
точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит 
пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит 
пониски (3 ГРУПА 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 

деривати 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 цените за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цените на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цените за ма-
зутот М-1 НС, 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. 

 
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 БС - 95                      до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98                      до 0,080 
   
б) Дизел гориво                     ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)                  до 0,030 
 
в) Масло за горење                      ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)        до 0,040 
   
г) Мазут              ден/кг 
- М-1 НС                   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 БС - 95         до 21,895 
- ЕУРОСУПЕР БС – 98         до 21,869 
 
б) Дизел гориво          ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 12,343 
 
в) Масло за горење          ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)               до 3,146 
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г) Мазут              ден/кг 
- М-1 НС                 до 0,100 

 
Член 5 

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 
2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој по-
одделен нафтен дериват од секоја ценовна група изне-
суваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила со денот  на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 00,01 часот на 
01.09.2009 година. 

 
       Бр. 02-1957/1                            
31 август 2009 година                        Претседател, 

    Скопје                                  Димитар Петров, с.р. 
___________ 

 
СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2033. 

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. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Битола,  
2. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Велес, 
3. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Скопје, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство Гевгелија, 

5. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство Гостивар, 

6. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство Дебар, 

7. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство Делчево, 

8. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство Кавадарци, 

9. Основен јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство Кичево, 

10. Основен јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство Крива Паланка, 

11. Основен јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство Кочани, 

12. Основен јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство Куманово, 

13. Основен јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство Охрид, 

14. Основен јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство Ресен, 

15. Основен јавен обвинител на Основното јавно 
обвинителство Струга. 

Кандидатите за избор на Основен јавен обвинител 
освен условите предвидени во чл. 44 ст. 1 од Законот за 
јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр. 150/07), 
потребно е како посебен услов да исполнуваат работно 
искуство од најмалку три години како јавен обвинител 
со потврдени резултати во работата. 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, уверенијата за државјанс-
тво и лекарското уверение (двете да не се постари од 
шест месеци од денот на нивното издавање), доказ за 
работен стаж како јавен обвинител, диплома за завр-
шен Правен факултет и потврда за положен правосу-
ден испит во оригинал или заверена фотокопија на но-
тар, да ги достават до Советот на јавните обвинители 
на Република Македонија, ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 
26 кат 4 во рок од 15 дена од објавата на овој оглас во 
„Службен весник на РМ“. 

Некомплетните документи нема да бидат разгледу-
вани. 

 
А Бр. 191/09                  Совет на јавните обвинители 

21 август 2009 година           на Република Македонија, 
   Скопје                                     Претседател 
                                                Елена Гошева, с.р.  
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