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ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ВОДОТЕКОТ ДУПНИЦА  
НА КОМПАНИЈАТА ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ СКОПЈЕ 



22 јуни 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 78 - Стр. 35 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ВОДОТЕКОТ НА РЕКА ЉУБАНСКА НА  
КОМПАНИЈАТА ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ СКОПЈЕ 

1337.

     Бр. 19-2061/1                                  Претседател на Владата 
9 јуни 2009 година                                на Република Македонија, 
         Скопје                               м-р Никола Груевски, с.р. 



Стр. 36 - Бр. 78 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 јуни 2009 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ВОДОТЕКОТ НА РЕКА БАЊАНСКА НА  
КОМПАНИЈАТА ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ СКОПЈЕ 

1338.

     Бр. 19-2062/1                                  Претседател на Владата 
9 јуни 2009 година                                на Република Македонија, 
         Скопје                               м-р Никола Груевски, с.р. 



22 јуни 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 78 - Стр. 37 

1339.

     Бр. 19-2063/1                                  Претседател на Владата 
9 јуни 2009 година                                на Република Македонија, 
         Скопје                               м-р Никола Груевски, с.р. 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ВОДОТЕКОТ НА РЕКА ПОБОШКА НА  
КОМПАНИЈАТА ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ СКОПЈЕ 



Стр. 38 - Бр. 78 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 јуни 2009 
 

1340.

     Бр. 19-2064/1                                  Претседател на Владата 
9 јуни 2009 година                                на Република Македонија, 
         Скопје                               м-р Никола Груевски, с.р. 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 

МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ВОДОТЕКОТ НА РЕКА ОТЉАНСКА НА  
КОМПАНИЈАТА ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ СКОПЈЕ 



22 јуни 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 78 - Стр. 39 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ВОДОТЕКОТ НА РЕКА МАЛИНСКА НА  
КОМПАНИЈАТА ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ СКОПЈЕ 

1341.

     Бр. 19-2065/1                                  Претседател на Владата 
9 јуни 2009 година                                на Република Македонија, 
         Скопје                               м-р Никола Груевски, с.р. 



Стр. 40 - Бр. 78 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 јуни 2009 
 

1342.

     Бр. 19-2066/1                                  Претседател на Владата 
9 јуни 2009 година                                на Република Македонија, 
         Скопје                               м-р Никола Груевски, с.р. 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ВОДОТЕКОТ НА РЕКА СТАНЕЧКА НА 
КОМПАНИЈАТА ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ СКОПЈЕ 



22 јуни 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 78 - Стр. 41 

     Бр. 19-2067/1                                  Претседател на Владата 
9 јуни 2009 година                                на Република Македонија, 
         Скопје                               м-р Никола Груевски, с.р. 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ВОДОТЕКОТ ТОРАНИЦА НА КОМПАНИЈАТА 

ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ СКОПЈЕ 

1343.



Стр. 42 - Бр. 78 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 јуни 2009 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ВОДОТЕКОТ МАЛА РЕКА НА КОМПАНИЈАТА 

ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ СКОПЈЕ 

1344.

     Бр. 19-2068/1                                  Претседател на Владата 
9 јуни 2009 година                                на Република Македонија, 
         Скопје                               м-р Никола Груевски, с.р. 



22 јуни 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 78 - Стр. 43 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ВОДОТЕКОТ НА РЕКА ГОЛЕМАЧА НА 
КОМПАНИЈАТА ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ СКОПЈЕ 

1345.

     Бр. 19-2069/1                                  Претседател на Владата 
9 јуни 2009 година                                на Република Македонија, 
         Скопје                               м-р Никола Груевски, с.р. 



Стр. 44 - Бр. 78 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 јуни 2009 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ВОДОТЕКОТ ОБЕДНИЧКА НА 
КОМПАНИЈАТА ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ СКОПЈЕ 

1346.

     Бр. 19-2070/1                                  Претседател на Владата 
9 јуни 2009 година                                на Република Македонија, 
         Скопје                               м-р Никола Груевски, с.р. 



22 јуни 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 78 - Стр. 45 

1347.

     Бр. 19-2071/1                                  Претседател на Владата 
9 јуни 2009 година                                на Република Македонија, 
         Скопје                               м-р Никола Груевски, с.р. 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ВОДОТЕКОТ ОРАОВИЦА 
 НА КОМПАНИЈАТА ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ СКОПЈЕ 



Стр. 46 - Бр. 78 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 јуни 2009 
 

1348.

     Бр. 19-2072/1                                  Претседател на Владата 
9 јуни 2009 година                                на Република Македонија, 
         Скопје                               м-р Никола Груевски, с.р. 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  

ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ВОДОТЕКОТ КРИВА РЕКА 
 НА КОМПАНИЈАТА ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ СКОПЈЕ 



22 јуни 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 78 - Стр. 47 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ВОДОТЕКОТ ЉУТАЧКА РЕКА 
 НА КОМПАНИЈАТА ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ СКОПЈЕ 

1349.

     Бр. 19-2073/1                                  Претседател на Владата 
9 јуни 2009 година                                на Република Македонија, 
         Скопје                               м-р Никола Груевски, с.р. 



Стр. 48 - Бр. 78 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 јуни 2009 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ОД МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ВОДОТЕКОТ КРИВА РЕКА НА КОМПАНИЈАТА 

ЕНЕРЏИ ЦОТЕР ДООЕЛ СКОПЈЕ 

1350.

     Бр. 19-2074/1                                  Претседател на Владата 
9 јуни 2009 година                                на Република Македонија, 
         Скопје                               м-р Никола Груевски, с.р. 



22 јуни 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 78 - Стр. 49 

1351. 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ 

НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ПРИ ВЛАДАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

    Бр. 19-2890/1                  Заменик на претседателот 
16 јуни 2009 година                 на Владата на Република 
         Скопје                               Македонија, 
                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

. 



Стр. 50 - Бр. 78 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 јуни 2009 
 

1352.

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКАТА „НАКИТ И ПРЕДМЕТИ ЗА 

УКРАСУВАЊЕ“ ВО НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА 
КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - БИТОЛА ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД 

ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 

    Бр. 19-2671/10                  Заменик на претседателот 
16 јуни 2009 година                 на Владата на Република 
         Скопје                           Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 



22 јуни 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 78 - Стр. 51 

1353.

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКАТА „ЗБИРКА НА ГРАФИКИ, ЦРТЕЖИ И 

СКУЛПТУРИ“ ВО ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА 
И МУЗЕЈ - БИТОЛА ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 

    Бр. 19-2671/9                     Заменик на претседателот 
16 јуни 2009 година                на Владата на Република 
         Скопје                               Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 



Стр. 52 - Бр. 78 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 јуни 2009 
 

1354.

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКАТА „ЗБИРКА НА АРХЕОЛОШКИ 
ПРЕДМЕТИ“ ВО МУЗЕЈ - ГАЛЕРИЈА, КАВАДАРЦИ ЗА КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 

    Бр. 19-2671/8                  Заменик на претседателот 
16 јуни 2009 година                 на Владата на Република 
         Скопје                                Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 



22 јуни 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 78 - Стр. 53 

1355. 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКАТА „КОРПУС НА МОНЕТИ ОД 
АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ ВАРДАРСКИ РИД“ ВО НУ МУЗЕЈ 

ГЕВГЕЛИЈА ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 

    Бр. 19-2671/7                 Заменик на претседателот 
16 јуни 2009 година                на Владата на Република 
         Скопје                               Македонија, 
                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 



Стр. 54 - Бр. 78 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 јуни 2009 
 

1356.

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКАТА „СЛИКИ И СКУЛПТУРИ ОД 

ПОРАНЕШНИТЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ РЕПУБЛИКИ“ ВО НУ НАЦИОНАЛНА 
ГАЛЕРИЈА НА МАКЕДОНИЈА ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО 

ЗНАЧЕЊЕ 

    Бр. 19-2671/6                   Заменик на претседателот 
16 јуни 2009 година                  на Владата на Република 
         Скопје                                Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 



22 јуни 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 78 - Стр. 55 

1357. 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКАТА „МЕЃУНАРОДНА ЗБИРКА НА 

УМЕТНИЧКИ ДЕЛА“ ВО МУЗЕЈОТ НА СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ - 
СКОПЈЕ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 

    Бр. 19-2671/5                  Заменик на претседателот 
16 јуни 2009 година                  на Владата на Република 
         Скопје                               Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 



Стр. 56 - Бр. 78 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 јуни 2009 
 

1358.

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКАТА „МАКЕДОНСКА СОВРЕМЕНА 
УМЕТНОСТ МЕЃУ ДВЕТЕ СВЕТСКИ ВОЈНИ“ ВО НУ НАЦИОНАЛНА 

ГАЛЕРИЈА НА МАКЕДОНИЈА ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО 
ЗНАЧЕЊЕ 

    Бр. 19-2671/4                        Заменик на претседателот 
16 јуни 2009 година                 на Владата на Република 
         Скопје                                Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 



22 јуни 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 78 - Стр. 57 

1359. 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКАТА „ЗБИРКА НА ЕТНОЛОШКИ 

ПРЕДМЕТИ“ ВО НУ - МУЗЕЈ „ЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА ВО НОВ“ - КИЧЕВО 
ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 

    Бр. 19-2671/3                    Заменик на претседателот 
16 јуни 2009 година                         на Владата на Република 
         Скопје                               Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 



Стр. 58 - Бр. 78 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 јуни 2009 
 

1360.

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКАТА „ЗБИРКА НА АРХЕОЛОШКИ 

ПРЕДМЕТИ“ ВО НУ - МУЗЕЈ „ЗАПАДНА МАКЕДОНИЈА ВО НОВ“ - КИЧЕВО 
ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 

    Бр. 19-2671/2                  Заменик на претседателот 
16 јуни 2009 година                 на Владата на Република 
         Скопје                               Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 



22 јуни 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 78 - Стр. 59 

1361. 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКАТА „ЗБИРКА НА МУЗЕЈСКИ ПРЕДМЕТИ ОД 
ПРАИСТОРИСКИОТ ПЕРИОД“ ВО НУ МУЗЕЈ ГЕВГЕЛИЈА - ГЕВГЕЛИЈА ЗА 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 

    Бр. 19-2671/1                  Заменик на претседателот 
16 јуни 2009 година                 на Владата на Република 
         Скопје                               Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 



Стр. 60 - Бр. 78 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 јуни 2009 
 

1362.

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СОВЕТ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКЦИСКИОТ ПЛАН ЗА БОРБА ПРОТИВ 

КОРУПЦИЈАТА ДОНЕСЕН НА 26 ЈУНИ 2007 ГОДИНА 

    Бр. 19-2645/1                   Заменик на претседателот 
16 јуни 2009 година                 на Владата на Република 
         Скопје                               Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 



22 јуни 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 78 - Стр. 61 

1363. 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

    Бр. 19-2751/1                 Заменик на претседателот 
16 јуни 2009 година                    на Владата на Република 
         Скопје                                 Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 



Стр. 62 - Бр. 78 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 јуни 2009 
 

1364.

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА НА 

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА ЗА 2009 ГОДИНА 

    Бр. 19-1183/1                   Заменик на претседателот 
16 јуни 2009 година                        на Владата на Република 
         Скопје                               Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 



22 јуни 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 78 - Стр. 63 

1365. 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА 2009 ГОДИНА И ГОДИШНАТА 

СМЕТКА ЗА 2008 ГОДИНА НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ 

    Бр. 19-2826/1                  Заменик на претседателот 
16 јуни 2009 година                 на Владата на Република 
         Скопје                                Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 



Стр. 64 - Бр. 78 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 јуни 2009 
 

1366.

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА 

РАБОТЕЊЕТО ВО 2008 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА 
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

    Бр. 19-1066/1                  Заменик на претседателот 
9 јуни 2009 година                   на Владата на Република 
         Скопје                                Македонија, 
                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 



22 јуни 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 78 - Стр. 65 

1367. 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БИБЛИОТЕЧНАТА ЗБИРКА „РЕТКА ПЕРИОДИКА“ ЗА 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 

    Бр. 19-2672/4                       Заменик на претседателот 
16 јуни 2009 година                 на Владата на Република 
         Скопје                                Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 



Стр. 66 - Бр. 78 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 јуни 2009 
 

1368.

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БИБЛИОТЕЧНАТА ЗБИРКА „РАКОПИСИ НА ПЕРСИСКИ 

ЈАЗИК“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 

    Бр. 19-2672/3                  Заменик на претседателот 
16 јуни 2009 година                 на Владата на Република 
         Скопје                               Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 



22 јуни 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 78 - Стр. 67 

1369. 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БИБЛИОТЕЧНАТА ЗБИРКА „РАКОПИСИ НА АРАПСКИ 

ЈАЗИК“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 

    Бр. 19-2672/1                      Заменик на претседателот 
16 јуни 2009 година                    на Владата на Република 
         Скопје                                  Македонија, 
                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 



Стр. 68 - Бр. 78 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 јуни 2009 
 

1370.

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БИБЛИОТЕЧНАТА ЗБИРКА „МАКЕДОНИЈА НА 

РАЗГЛЕДНИЦИ ДО 1946 ГОДИНА“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО 
ЗНАЧЕЊЕ 

    Бр. 19-2672/2                   Заменик на претседателот 
16 јуни 2009 година                   на Владата на Република 
         Скопје                                Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 



22 јуни 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 78 - Стр. 69 

1371. 

О Д Л У К А 
ЗА ПОБЛИСКИ КРИТЕРИУМИ И ИНДИКАТОРИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 

ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ 

останатото население. 



Стр. 70 - Бр. 78 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 јуни 2009 
 

    Бр. 19-2987/1                   Заменик на претседателот 
16 јуни 2009 година                     на Владата на Република 
         Скопје                                       Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 



22 јуни 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 78 - Стр. 71 

1372. 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО 

ЗА ФИНАНСИИ - БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

    Бр. 19-2722/1                  Заменик на претседателот 
16 јуни 2009 година                     на Владата на Република 
         Скопје                                 Македонија, 
                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 



Стр. 72 - Бр. 78 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 јуни 2009 
 

1373.

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 2009 ДО 2013 ГОДИНА 

    Бр. 19-2986/1                           Заменик на претседателот 
16 јуни 2009 година                    на Владата на Република 
         Скопје                                  Македонија, 
                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 



22 јуни 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 78 - Стр. 73 

1374. 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА 

АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 

    Бр. 19-2889/1                    Заменик на претседателот 
16 јуни 2009 година                        на Владата на Република 
         Скопје                               Македонија, 
                      м-р Зоран Ставрески, с.р. 



Стр. 74 - Бр. 78 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 јуни 2009 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БИБЛИОТЕЧНАТА ЗБИРКА „РЕТКА ПЕРИОДИКА“  

ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 
 

1375. 

    Бр. 19-2672/4                                                         Заменик на претседателот 
16 јуни 2009 година                                                 на Владата на Република 
         Скопје                                                                       Македонија, 
                                                                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 



22 јуни 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 78 - Стр. 75 

1376. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита 

на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 20/04 и 115/07), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
16.06.2009 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БИБЛИОТЕЧНАТА 
ЗБИРКА „АРХЕОГРАФСКА ЗБИРКА. ИНКУНАБУ-
ЛИ” ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО 

ЗНАЧЕЊЕ 
 

Член 1 
Библиотечната збирка „Археографска збирка. Ин-

кунабули” на Националната установа-Национална и 
универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски”-
Скопје, која се состои од два примерока на цетинскиот 
октоих се прогласува за културно наследство од особе-
но значење, поткатегорија - исклучително значење. 

Збирката од став 1 на овој член се состои од два 
примерока на цетинскиот октоих од кои едниот датира 
од 1493 година, а за другиот нема податоци за годината 
и местото на издавање, печатени на хартија на црковно 
словенски јазик во Цетиње. 

За збирката од став 1 на овој член се утврдува ре-
жим на заштита од прв степен. 

 
Член 2 

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

 
      Бр.19-2672/6                     Заменик на претседателот 
16 јуни 2009 година               на Владата на Република 

   Скопје                                    Македонија, 
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

______________ 
1377. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита на 
културното наследство („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 20/04 и 115/07), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 16.06.2009 година 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БИБЛИОТЕЧНАТА 
ЗБИРКА „АРХЕОГРАФСКА ЗБИРКА. СТАРО-
ПЕЧАТЕНИ И РЕТКИ КНИГИ” ЗА КУЛТУРНО  

НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 
 

Член 1 
Библиотечната збирка „Археографска збирка. Ста-

ропечатени и ретки книги”, на Националната установа-
Национална и универзитетска библиотека „Св.Климент 
Охридски”-Скопје, која датира од 15 до 19 век се прог-
ласува за културно наследство од особено значење, 
поткатегорија - исклучително значење. 

Збирката од став 1 на овој член се состои од 4.000 
книги и фрагменти, печатени на хартија на црковнос-
ловенски и народен јазик, од повеќе религиозни кни-
жевни жанрови, како и жанрови создавани во 19 век. 

Авторите на постарите примероци на збирката се ано-
нимни, додека оние од 19 век се најзначајните просве-
тители и преродбеници во Македонија, како Партениј 
Зографски, Кирил Пејчиновиќ, Ѓорѓи Пулевски, Куз-
ман Шапкарев, Рајко Жинзифов, Константин и Дими-
тар Миладинов, Теодосиј Синаитски и др.  

За збирката од став 1 на овој член се утврдува ре-
жим на заштита од прв степен. 

 
Член 2 

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

 
      Бр.19-2672/7                     Заменик на претседателот 
16 јуни 2009 година               на Владата на Република 

   Скопје                                    Македонија, 
                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1378. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита 
на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 20/04 и 115/07), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
16.06.2009 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БИБЛИОТЕЧНАТА ЗБИР-
КА „АРХЕОГРАФСКА ЗБИРКА. СТАРОСЛОВЕНСКИ 
РАКОПИСИ” ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД 

ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 
 

Член 1 
Библиотечната збирка “Археографска збирка. Ста-

рословенски ракописи” на Националната установа-На-
ционална и универзитетска библиотека „ Св.Климент 
Охридски”-Скопје која датира од 13 до 16 век се прог-
ласува за културно наследство од особено значење, по-
ткатегорија - исклучително значење.  

Збирката од став 1 на овој член се состои од 260  
книги и фрагменти, рачно пишувани на пергамент и со 
мастило (киновар), на старословенски јазик. Во збирка-
та се застапени речиси сите средновековни книжевни 
жанрови.  Дел од ракописите содржат извонредни илу-
минации. Авторите и препишувачите се анонимни. Ра-
кописите се со различно потекло и со различни редак-
ции, а оние со македонска јазична редакција потекну-
ваат од различни скрипториуми кај нас.  

За збирката од став 1 на овој член се утврдува ре-
жим на заштита од прв степен. 

 
Член 2 

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

 
Бр.19-2672/8                      Заменик на претседателот 

16 јуни 2009 година                на Владата на Република   
  Скопје                                   Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 



Стр. 76 - Бр. 78 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 јуни 2009 
 

1379. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита 

на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 20/04 и 115/07), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
16.06.2009 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗБИРКА НА ДВИЖНО 
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО (УМЕТНИЧКИ ПРЕД-
МЕТИ) „ЗБИРКА НА ЦРТЕЖИ” ЗА КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ 
 

Член 1 
Збирката на движно културно наследство (уметнич-

ки предмети) „Збирка на цртежи”, на Националната 
установа-Национална и универзитетска библиотека „ 
Св.Климент Охридски”-Скопје која датира од 1964 до 
2005 година се прогласува за културно наследство од 
особено значење, поткатегорија - големо значење.  

Збирката од став 1 на овој член се состои од 276 цр-
тежи од македонски автори и 4 цртежи од странски 
автори, работени во повеќе техники: туш, комбинирана 
техника, гваш, молив, акварел, креон, пастел, флома-
стер, јаглен и други техника. Во збирката се застапени 
повеќе жанровски мотиви како актови, пејзажи, мртва 
природа, а поголемиот дел од збирката се апстрактни 
композиции. Во збирката се застапени автори од сите 
генерации на македонската современа уметност, иако 
доминираат авторите присутни на уметничката сцена 
од шеесеттите години на 20 век до денес. 

За збирката од став 1 на овој член се утврдува ре-
жим на заштита од прв степен.  

 
Член 2 

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

 
Бр.19-2672/9                     Заменик на претседателот 

16 јуни 2009 година                на Владата на Република   
    Скопје                                    Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_____________ 

1380. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита 

на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 20/04 и 115/07), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
16.06.2009 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БИБЛИОТЕЧНАТА ЗБИР-
КА “РАКОПИСИ НА ОСМАНСКО-ТУРСКИ ЈА-
ЗИК” ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО 

ЗНАЧЕЊЕ 
 

Член 1 
Библиотечната збирка „Ракописи на османско-тур-

ски јазик” на Националната установа-Национална и 
универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски”-
Скопје која датира од 15 до 20 век се прогласува за 
културно наследство од особено значење, поткатегори-
ја - исклучително значење.  

Збирката од став 1 на овој член се состои од 1050 
ракописни книги и фрагменти, пишувани на хартија на 
османско-турски јазик.Најголем дел се дела со ислам-
ско-теолошка и шеријатско правна содржина, како и 
дела од други области: филологија,  астрономија, фило-
зофија, поезија. Ракописите настанале главно во Тур-
ција (Инстабул), Македонија (Скопје, Битола, Дебар) и 
во Босна (Тузла). 

За збирката од став 1 на овој член се утврдува ре-
жим на заштита од прв степен. 

 
Член 2 

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

 
      Бр.19-2672/10                    Заменик на претседателот 
16 јуни 2009 година                 на Владата на Република   

    Скопје                                     Македонија, 
    м-р Зоран Ставрески, с.р. 

______________ 
1381. 

Врз основа на член 36, став 5 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 16.06.2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СОСТАВОТ 
НА КООРДИНАТИВНО ТЕЛО НА ВЛАДАТА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ЕГЕЈСКОТО  

ПРАШАЊЕ 
 

Член 1 
Во Решението за определување на составот на Ко-

ординативно тело на Владата на Република Македонија 
за егејското прашање („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 23/09 и 63/09), членот 1 се менува и 
гласи: 

„Член 1 
За претседавач, членови и секретар на Координа-

тивното тело на Владата на Република Македонија за 
спроведување на Резолуцијата на Собранието на Ре-
публика Македонија за Егејските Македонци се опре-
делуваат: 

а) за претседавач: 
- Олгица Василевска - Министерството за надво-

решни работи 
б) за членови од владиниот сектор: 
- Радица Лазарова-Геровска, Министерството за 

правда (член) 
- Доне Влашки, Министерството за финансии (член) 
- Славка Атанасова, Државниот завод за статистика 

(член) 
- Донче Тасев, Министерството за надворешни ра-

боти (секретар) 
г) за членови од невладиниот сектор: 
- Методија Тошевски, Здружение на децата бегалци 

од Егејскиот дел на Македонија (член) 
- Никола Костурски, Здружение на децата бегалци 

од Егејскиот дел на Македонија (член) 
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- Ѓорги Доневски, Здружение на децата бегалци од 
Егејскиот дел на Македонија (член) 

- Ташко Јованов, Здружение на децата бегалци од 
Егејскиот дел на Македонија (член) 

- Горги Канзуров, Здружение на Сетинци и Попа-
динци од Лерин во Македонија Скопје (член) 

- Давид Витков, Македонското меѓународно движе-
ње за човекови права (член).“ 

 
Член 2 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
  Бр. 61/1                             Претседател на Владата 

16 јуни 2009 година               на Република Македонија, 
     Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
1382. 

Врз основа на член 80, став 2 од Законот за градење 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 51/05 
и 82/08), министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГ-
ЛЕД И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ НА ИЗ-
ВЕДУВАЧОТ ЗА ГРАДБИ ЗА КОИ НЕ Е ПОТРЕБ-
НО ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА  ГРАДЕЊЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на врше-
ње на технички преглед и содржината на извештајот на 
изведувачот за градби за кои не е потребно издавање 
на одобрение за градење. 

 
Член 2 

Техничкиот преглед опфаќа: 
- преглед на документација приложена со барањето 

за издавање на одобрение за употреба; 
- преглед на документацијата изработена на гради-

лиште за време на изведување на  градбата, како и дру-
га документација која изведувачот треба да ја има на 
градилиштето, а е пропишана како обврска со други 
прописи; 

- преглед на градбата и  
- составување на записник со констатација и пред-

лог дека градбата може  да се употребува или не може 
да се употребува. 

 
Член 3 

Техничкиот преглед го врши комисија за технички 
преглед формирана од надлежен орган, освен технич-
киот преглед за станбена куќа за семејно домување за 
која изведувачот составува извештај за технички прег-
лед.  

 
Член 4 

(1)Со техничкиот преглед што го врши комисијата 
за технички преглед раководи претседателот на коми-
сијата. 

(2) Пред да отпочне  технички преглед, претседате-
лот  на комисијата врши проверка за присутноста на 
учесниците во градењето. 

(3)Доколку на техничкиот преглед, на закажаното 
место, денот и часот за вршење на технички преглед 
некој од учесниците на градењето не дојде, а се уредно 
известени од органот надлежен за издавање на одобре-
нието за употреба согласно член 78 став 1  од Законот 
за градење, претседателот на комисијата може да го од-
ложи техничкиот преглед и тоа да го констатира на за-
писник со тоа што записникот ќе го достави до органот 
или да одлучи да го спроведе техничкиот преглед во 
отсуство на учесникот во градењето, ако оцени дека 
неговото отсуство нема битно да влијае на прегледот, 
со образложение за донесената одлука. 

(4) Техничкиот преглед, поради отсуство на учес-
ник или учесници во градењето може да се одложи са-
мо еднаш. 

 
Член 5 

(1) Органот надлежен за издавање на одобрение за 
употреба, на комисијата за техничкиот преглед и ја до-
ставува документацијата приложена кон барањето за 
издавање на одобрение за употреба, согласно член 74 
од Законот за градење. 

(2) Комисијата за технички преглед врши преглед 
на документацијата од став 1 на овој член, како и прег-
лед на документацијата изработена на градилиштето за 
време на изведување на  градбата која изведувачот тре-
ба да ја има на градилиштето како и друга документа-
ција, ако е пропишана како обврска со други прописи. 

(3) Комисијата за технички преглед може да побара 
податоци и од надлежниот градежен инспектор ако  
утврди дека за градбата за која е побарано одобрение 
за употреба е спроведен инспекциски надзор.  

(4) Доколку комисијата за технички преглед  утвр-
ди дека  надлежниот градежен инспектор донел  акт со 
кој констатирал одредени недостатоци и неправилно-
сти на градбата, а кои недостатоци и неправилности не 
се отстранети во понатамошниот тек на градењето, од-
носно ако тие се од таква природа што битно влијаат 
на градбата како употреблива градба, во поглед на неј-
зината исправност и функционалност, а посебно во 
поглед на нејзината механичка отпорност,стабилност и 
сеизмичка заштита, претседателот на комисијата за тех-
нички преглед е должен да запре со вршењето на тех-
ничкиот преглед и за тоа писмено да го извести надлеж-
ниот орган за издавање на одобрението за употреба. 

 
Член 6 

 (1) Прегледот на градбата комисијата за технички 
преглед го врши на тој начин што визуелно и практич-
но ја проверува исправноста и функционалноста на 
градбата во целина, а согласно основниот проект и 
проектот на изведена состојба. 

(2) Проверката од став 1 на овој член, се врши со 
преглед на  основните комунално - технички приклучо-
ци на градбата кои се наоѓаат вон или во  градбата,  со-
обраќајните решенија предвидени за градбата, како и 
преглед на внатрешните водови, инсталации и опрема 
која е пропишана со нормативи и стандарди како обвр-
ска во други прописи. 
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 (3) Во текот на  прегледот на градбата учесниците 
во изградбата се должни да даваат податоци и појасну-
вања кои ќе ги побара комисијата за технички преглед. 

 
Член 7 

(1) По извршениот увид во целокупната документа-
ција и по извршениот преглед на градбата, претседате-
лот на комисијата за технички преглед составува за-
писник.  

(2) Записникот од техничкиот преглед се состои од 
три дела и тоа:  

- прв дел  - содржи општи податоци,  
- втор дел  -  содржи констатации од битно значење 

за издавање, односно неиздавање на одобрение за упо-
треба   на градбата  и  

- трет дел  - содржи констатација  и предлог дека за 
градбата може или не може, да се издаде одобрение за 
употреба. 

(3) Записникот од техничкиот преглед го потпишу-
ваат сите членови на комисијата и учесниците во из-
градбата. 

 
Член 8 

(1) Првиот дел на записникот од техничкиот прег-
лед содржи општи податоци за комисијата за технички 
преглед, учесниците во техничкиот преглед на градба-
та и тоа: 

- назив на надлежниот орган кој ја формирал коми-
сијата за технички преглед и архивски број на решени-
ето со кое се формира комисијата; 

- место, ден и часот на одржувањето на  техничкиот 
преглед; 

- лични податоци за сите присутни учесници во тех-
ничкиот преглед; 

- податоци за инвеститорот, односно за инвестито-
рите ако во одобрението за градење се  наведени пове-
ќе инвеститори; 

- податоци за учесниците во изградбата; 
- податоци од изводот од јавната книга за запишу-

вање на правата на недвижностите за последната со-
стојба на запишаните права за градбата; 

- податоци за издаденото одобрение за градење и 
податоци за основниот проект и ревизијата на основни-
от проект; 

- податоци за проектот на изведена состојба со мис-
лење на одговорниот проектант за неговата усогласе-
ност со основниот проект; 

- податоци за актот за обележување на градбата и 
геодетска снимка на изведената градба;  

- податоци од градежниот дневник; 
- податоци од градежната книга; 
- податоци за спроведениот инспекциски надзор, 

ако таков надзор е спроведен и 
- податоци од завршниот извештај на надзорниот 

инженер. 
(2) Вториот дел на записникот од техничкиот прег-

лед содржи констатации кои се од битно значење за из-
давање, односно неиздавање на одобрение за употреба 
на градбата, како што се: 

- дали градбата е изведена во согласност со одобре-
нието за градење и одобрениот основен проект, анекси-
те кон основниот проект и проектот на изведена состој-
ба, по однос на сите фази; 

- дали градбата е во согласност со условите за гра-
дење утврдени во решението за локациски услови; 

- дали градбата е приклучена на постојната сообра-
ќајна мрежа и комуналната инфраструктура, согласно 
основниот проект и условите дадени во одобрението за 
градење; 

- дали се отстранети сите помошни објекти, опрема 
и материјали кои биле за потребите на изведувачот за 
изградба на градбата; 

- дали има незавршени работи предвидени со ос-
новниот проект; 

- дали има недостатоци и забелешки на изведените 
работи; 

- дали има недостатоци кои можат да се отстранат 
само со промена на документацијата за градење   и 

- дали има недостатоци или неправилности и забе-
лешки,  а се од суштествено значење и ги нарушуваат 
основните барања на градбата во поглед на нејзината 
механичката отпорност, стабилност и сеизмичка за-
штита. 

(3) Третиот дел на записникот од технички преглед 
содржи  констатација и предлог дека градбата може да 
се употребува или не може да се употребува согласно 
намената за која е изградена, односно  дека: 

- градбата е изведена во согласност со одобрената 
документација за градење  и може да се  употребува; 

- градбата има одредени недостатоци кои  можат да 
се отстранат и не преставуваат  услов да се издаде одо-
брение за употреба, со одредување рок во кој тие треба 
да бидат отстранети за градбата да може да се  употре-
бува; 

- градбата има одредени  недостатоци кои мораат да 
се отстранат  за да може да се издаде  одобрение за 
употреба со одредување рок во кој тие треба да бидат 
отстранети за градбата да може да се  употребува; 

- градбата не е изведена согласно одобрениот осно-
вен проект, односно согласно анексот на основниот 
проект во текот на изградбата или констатира недоста-
тоци кои ги нарушуваат основните барања на градбата 
што се однесуваат на механичката отпорност, стабил-
ност и сеизмичка заштита на градбата,заради што за 
градбата треба да се издаде одобрение за употреба. 

 
Член 9 

(1) Ако комисијата, по извршениот технички прег-
лед, констатира дека градбата е изведена во согласност 
со одобрената документација и дека може да се употре-
бува, комисијата за тоа писмено ќе го извести надлеж-
ниот орган и заедно со известувањето ќе му достави 
оригинален примерок од записникот и ќе му ја врати 
документацијата што му ја доставил  органот. 

(2) Ако комисијата, по извршениот технички прег-
лед, констатира дека градбата има одредени недостато-
ци кои  можат да се отстранат и не преставуваат  услов 
да се издаде одобрение за употреба, за тоа писмено ќе 
го извести надлежниот орган и заедно со известување-
то ќе му достави оригинален примерок од записникот 
како и извештај за постапување по недостатоците во 
рок во кој тие треба да бидат отстранети и ќе му ја вра-
ти  документацијата  што му ја доставил органот. 
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(3) Ако комисијата, по извршениот технички прег-
лед, констатира одредени недостатоци кои мораат да се 
отстранат и се услов за издавање на одобрението за 
употреба, за тоа писмено ќе го извести надлежниот ор-
ган и заедно со известувањето ќе му достави оригина-
лен примерок од записникот како и извештај за поста-
пување по недостатоците и ќе му ја врати  документа-
цијата  што му ја доставил органот. 

(4) Ако комисијата, по извршениот технички прег-
лед, констатира дека градбата не е изведена согласно 
одобрениот основен проект, односно согласно анексот 
на основниот проект во текот на изградбата или кон-
статира недостатоци кои ги нарушуваат основните ба-
рања на градбата што се однесуваат на нејзината меха-
ничка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на 
градбата, за тоа писмено ќе го извести надлежниот ор-
ган  и заедно со известувањето ќе му достави оригина-
лен примерок од записникот и ќе му ја врати докумен-
тација што му ја доставил органот. 

 
Член 10 

 (1) За извршениот технички преглед на станбена 
куќа за семејно домување изведувачот составува заве-
рена изјава во писмена форма со која ја потврдува тех-
ничката исправност и квалитетот на вградените мате-
ријали во градбата. 

(2) За извршениот технички преглед изведувачот 
составува извештај во писмена форма што го потпишу-
ваат овластеното лице на изведувачот  и инвеститорот, 
односно  инвеститорите ако во одобрението за градење 
се наведени  повеќе лица како  инвеститори. 

(3)  Извештајот за извршениот технички преглед на 
изведувачот се состои од два дела и тоа: 

1.   Првиот дел од извештајот ги содржи: 
- податоци за местото, денот и часот на одржување-

то на  техничкиот преглед; 
- податоци за инвеститорот, односно за инвестито-

рите ако во одобрението за градење се  наведени пове-
ќе инвеститори; 

- податоци за учесниците во изградбата; 
- податоци за издаденото одобрение за градење и 

податоци за основниот проект и ревизијата на основни-
от проект; 

- податоци за проектот на изведена состојба со мис-
лење на одговорниот проектант за неговата усогласе-
ност со основниот проект; 

- податоци за актот за обележување на градбата и 
геодетска снимка на изведената градба;  

- податоци од градежниот дневник; 
- податоци од градежната книга; 
- податоци за спроведениот инспекциски надзор, 

ако таков надзор е спроведен и 
- податоци од завршниот извештај на надзорниот 

инженер. 
2. Вториот дел од извештајот ги содржи следните 

констатации: 

- дека градбата е изведена во согласност со одобре-
нието за градење и одобрениот основен проект, анекси-
те кон основниот проект и проектот на изведена состој-
ба, по однос на сите фази; 

- дека градбата е во согласност со условите за гра-
дење утврдени во решението за локациски услови; 

- дека градбата е приклучена на постојната сообра-
ќајна мрежа и комуналната инфраструктура, согласно 
основниот проект и условите дадени во одобрението за 
градење; 

- дека се отстранети сите помошни објекти, опрема 
и материјали кои биле за потребите на изведувачот за 
изградба на градбата; 

- дека нема недостатоци и забелешки на изведените 
работи ; 

- дека  градбата е изведена во согласност со основ-
ните барања во поглед на нејзината механичката от-
порност, стабилност и сеизмичка заштита и 

- предлог надлежниот орган да издаде одобрение за 
употреба на градбата. 

(4) Изјавата и извештајот од став 1 и 2 на овој член 
заедно со документацијата од член 74 став 2, алинеа 1, 
2, и 3 од Законот за градење се доставуваат на надлеж-
ниот орган заради издавање на одобрение за употреба. 

 
Член 11 

(1) За градби за кои не е потребно одобрение за гра-
дење изведувачот изработува завршен извештај во пис-
мена форма со следната содржина: 

- податоци за местото и времето кога извештајот е 
изработен; 

- податоци за видот на градбата; 
- податоци за изведувачот и инвеститорот; 
- податоци за другите учесници во градбата; 
- податоци од актот за обележување на градбата и 

геодетска снимка за изведената градба; 
- податоци од градежната книга и градежниот днев-

ник; 
- податоци за приклучоците на градбата на кому-

налната инфраструктура  и сообраќајната мрежа и 
- податоци за техничката исправност и квалитетот 

на вградените материјали. 
(2) Извештајот од став 1 на овој член, со констата-

ција и предлог дека градбата може да се употребува, ја 
потпишуваат овластеното лице на изведувачот и инве-
ститорот, односно инвеститорите ако како инвеститори 
се јавуваат повеќе лица. 

 
Член 12 

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

 
 Бр. 01-6882                             

18 јуни 2009 година                             Министер, 
     Скопје        Миле Јанакиески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

1383. 
Врз основа на член 79 од Законот за управување со 

отпад („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
68/2004, 107/2007, 102/2008 и 143/2008), министерот за 
животна средина и просторно планирање донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ  
ИСПОЛНУВААТ ДЕПОНИИТЕ 

 
1. Општи одредби 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат условите кои 
треба да ги исполнат депониите  заради спречување и 
намалување на штетните влијанија на отпадот и на де-
пониите врз животната средина, животот и здравјето на 
луѓето, а особено во однос на: местоположбата, однос-
но локацијата, контролата на водите што влегуваат во 
депонијата, контрола на исцедокот, заштита на почвата 
и водата од загадување, контрола на депонискиот гас, 
намалување на опасностите што произлегуваат од де-
понијата, стабилноста на отпадот во депонијата и фи-
зичкото обезбедување на депонијата.  

 
Член 2 

Одделни поими употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

(1) постојна депонија е инсталација утврдена со 
член 5 точка 20 од Законот за животна средина, која е 
оперативна и ги исполнува минималните технички ус-
лови и стандарди за животна средина;   

(2) тело на депонијата (понатамошниот текст: депо-
ниско тело) е севкупноста од целиот депониран отпад, 
системот за заптивање на дното на депонијата, систе-
мот за површинско заптивање, системот за собирање 
на исцедокот, системот за собирање на гасот од депо-
нијата и други градби како и странични и потпорни на-
сипи и други градби за обезбедување на стабилноста на 
телото на депонијата; 

(3) геомембрана е флексибилна синтетичка водоне-
пропустна мембрана; 

(4) систем за заптивање на дното на депонијата е тех-
нички систем на градби и мерки кои се градат на дното и 
на закосените страни од дното на депонијата, за сп-
речување на загадувањето на почвата, подземните и на 
површинските води, составен најмалку од  флексибилна 
синтетичка водонепропустна мембрана/геомембрана и 
дренажен слој и дренажни цевки за собирање на исцедо-
кот; 

(5) систем за собирање на исцедокот е систем за со-
бирање и одведување на исцедокот и водата од врне-
жите кои паѓаат на покриената површина на депони-
ското тело, составен од дренажен слој, дренажни це-
вки, цевководи, шахти и други градби со кои се овоз-
можува зафаќање и одведување на исцедокот; 

(6) депониско дно е израмнета површина на подло-
гата, на која се темелени градбите на депонијата;   

(7) систем за собирање на гасот од депонијата се, 
бунари, гасоводи, резервоари и инсталации, регулацио-
ни и други технички објекти за собирање и контроли-
рано одведување на гасот од депонијата до постројките 
за негово искористување или до постројка за горење на 
создадените гасови од депонијата како и слој за дрени-
рање на гас; 

(8) водопропустливост е својството на материјалот 
да пропушта одредна количина на вода низ својот во-
лумен, и е дефинирана со коефициентот на водопро-
пустливост (филтрација) К,  изразен во m/s;   

(9) природна геолошка бариера е хидрогеолошки 
изолаторски слој каде е оневозможено движење и аку-
мулирање на слободна подземна вода;  

(10) вештачка бариера е вештачки припремена ба-
риера која претставува  хидрогеолошки изолаторски 
слој каде е оневозможено движење и акумулирање на 
слободна подземна вода и изолирана населба е населба 
што нема повеќе од 500 жители во општината или во 
населбата, односно што нема повеќе од пет жители по 
квадратен километар и каде што оддалеченоста од 
најблиската урбана агломерација, со најмалку 250 жи-
тели на квадратен километар, не е помала од 50 км, или 
со тежок друмски пристап до ваквите најблиски агло-
мерации, што се должи на непогодните временски ус-
лови во поголем дел од годината. 

 
2. Услови кои треба да ги исполнуваат локациите 
на кои се градат, односно поставуваат депониите 

 
Член 3 

(1) При определување на локацијата на депонијата 
треба да се земат во предвид барањата кои се однесува-
ат на: 

- обезбедување на растојание од границата на лока-
цијата на депонијата до: станбените и до рекреативни-
те области, вклучувајќи ги и урбаните подрачја,  вод-
ните патишта и водните тела, земјоделските и шумски-
те подрачја; 

- забраните и ограничувањата кои се однесуваат на 
заштитните зони на изворите за водоснабдување и ми-
нералните води; 

- присуството на: подземни води, крајбрежни води 
или на заштитени природни зони во подрачјето; неза-
штитени подземни води на растојaние помало од 2 ме-
тра од дното на депонијата, локални или регионални 
системи за водоснабдување;  

- заштита на природното и културното, историско 
или археолошко наследство во подрачјето; 

- геолошките и хидрогеолошките услови на подрач-
јето; 

- ризикот од поплавување, слегнување, лизгање на 
земјиштето или лавини на локацијата; 

- обезбедување на растојание од аеродроми и  
- други простори на кои согласно закон се забране-

ти дејности и операции за отстранување на отпад. 
(2) Депонијата може да биде одобрена согласно 

член 30 став (2) од Законот за управување со отпадот, 
само доколку карактеристиките на локацијата во однос 
на барања од став (1) на овој член, и планираните тех-
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нички и организациони мерки, укажуваат дека депони-
јата не претставува сериозен ризик за животната среди-
на и животот и здравјето на луѓето. 

 
Член 4 

Локациите на кои се градат, односно поставуваат 
депониите не треба да бидат: 

- заштитни зони за водни тела наменети за консу-
мирање од страна на човекот, заштитни зони за водни 
тела означени како води за рекреација, вклучувајќи ги 
и водите за капење, областите определени како зашти-
тено природно наследство каде одржувањето и подо-
брувањето на состојбата со водите е значаен фактор, 
зоните наменети за заштита на растителни и животин-
ски видови кои живеат или се зависни од вода а се еко-
номски значајни, утврдени со Законот за водите;  

- заштитни зони на минерални и термални води;  
- подрачја со ризик од поплави: подрачја подложни 

на ризик од поплави,  простирање на поплавни бранови 
и највисоки нивоа на езера и акумулации утврдени со 
Законот за водите; 

- подрачја со неповолни инженерско геолошки 
својства како: подрачја во кои има опасност од појава 
на лавини, лизгање на земјиштето, лом на косините, 
ектремно големи слегнувања или друг вид на движење 
на земјените маси (течишта, зони на одронување, тере-
ни подложни на ликвифакција при земјотрес, интензив-
но ерозивни подрачја и слично), доколку ваквите поја-
ви нема можност да се спречат со примена на технички 
мерки; 

- подрачја со активни раседи кои поминуваат во зо-
ната на депонијата; 

- подрачје во поплавни зони на реки, кое е надвор 
од подрачја со ризик од поплави како што е наведено 
во став (3) од овој член, но каде повратниот период на 
појавата на поплавниот бран е еднаш во 50 години за 
депонии за неопасен отпад, односно еднаш во 100 го-
дини за депонии за опасен отпад, доколку ваквите 
опасности нема можност да се спречат со примена на 
технички мерки; 

- да потпаѓаат во поплавни зони од градби/хидро-
технички објекти во зависност од категоријата на град-
бата и тоа:  

а) за градби/хидро-технички објекти од прва катего-
рија во поплавни зони со повратен период еднаш во 
10000 години за депонии за опасен отпад; и со повра-
тен период еднаш во 100 години за депонии за неопа-
сен отпад,  

б) за градби / хидро-технички објекти од втора ка-
тегорија во поплавни зони со повратен период еднаш 
во 1000 години за депонии за опасен отпад и со повра-
тен период еднаш во 100 години за депонии за неопа-
сен отпад, 

в) за градби/хидро-технички објекти од трета кате-
горија во поплавни зони со повратен период еднаш во 
200 години за депонии за опасен отпад и  со повратен 
период еднаш во 100 години за депонии за неопасен 
отпад; 

- во изразено карстифицирани подрачја; 

- во геолошки нестабилни подрачја како: подрачја 
под кои лежат слаби или нестабилни подински слоеви 
кои не можат да се подобрат со примена на технички 
мерки, подрачја под кои лежат карстифицирани варов-
ници, подрачја склони кон поместувања од претходни 
минерски работи; 

- подрачје со слободно ниво  на подземната вода, 
доколку највисокото ниво кое може да го достигне 
подземната вода е на растојание помало од 2 метра од 
дното на депонијата, земајќи го во предвид и слегнува-
њето на депонијата, и доколку ова најмало растојание 
не може да се обезбеди со примена на технички мерки; 

- живеалишта на заштитени или загрозени видови 
на флора и фауна; 

- подрачја со културно, историско или археолошко 
наследство; 

- земјоделско земјиште од прва до трета класа;  
- национални паркови или резервати и  
- други територии каде се забранува отстранување 

на отпадот.  
 

Член 5 
При изборот на локација за депонијата за неопасен 

отпад и депонија за опасен отпад, потребно е да се 
обезбеди растојание од депонијата до аеродроми сог-
ласно условите утврдени во најдобрите достапни тех-
ники.  

 
Член 6 

(1) При планирање на депонијата неопходно е да се 
обезбеди телото на депонијата, со своите надворешни 
граници, да не биде во видно поле од прозорци, балко-
ни и влезни врати, на растојание од најмалку 600 m од 
објекти за домување, објекти каде се вршат едукатив-
ни, здравствени или слични активности и други обје-
кти во кои луѓето поради работа или одмор престојува-
ат често или долг период.  

(2) Растојанието по воздушна линија од надвореш-
ните граници на депонијата до ваквите објекти треба да 
е поголемо од 300 m. 

 
Член 7 

Локациите предвидени за депонии, треба да се 
определат врз основа на следните геолошки и геотех-
нички критериуми: 

- геоморфологија на поширокото подрачје; 
- геолошка градба, литолошки состав, физичко-ме-

ханички и деформациони својства /карактеристики;  
- тектонска градба; 
- современи геолошки процеси и појави во подрач-

јето (еродибилност, свлечишта, одрони, карстификаци-
ја и друго); 

- хидрогеолошки услови и режим на подземната во-
да, вклучително: можноста за варирање на нивото на 
подземните води во тек на време, постоењето на акви-
фер (изданска зона) и неговите значајни параметри, 
можноста за комуникација на подземните води од раз-
личните аквифери, хемискиот состав на подземната во-
да и проценка на нејзината агресивност, хидраулична 
поврзаност помеѓу површинската и подземната вода и 
речниот слив, зони на аерација; 
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- носивост и деформабилност на геолошката подлога; 
- стабилност на теренот;  
- однесување на геолошката подлога за време на 

земјотреси и други динамички влијанија; 
- потребата од дополнително зајакнување и дрени-

рање на геолошката подлога; 
- услови за блокирање на движењето на контами-

нентите во геолошката подлога, подземната и повр-
шинската вода; 

- степенот на присатност на природни хазарди и ри-
зици од нивно активирање, односно опасност од хава-
рии и 

- трајноста на природната геолошка бариера и при-
родните водонепропустни материјали. 

 
Член 8 

При определување на локацијата на депонија, освен 
одредбите дадени во членовите 3, 4, 5, 6 и 7 од овој 
правилник, соодветно се применуваат и прописите од 
областа на просторното и урбанистичко планирање, 
прописите од областа на водите, прописите од областа 
на градењето, како и најдобрите достапни техники.  

 
3. Геолошки, хидрогеолошки, геотехнички и геофи-

зички истражувања на теренот 
 

Член 9 
(1) Видот и обемот на геолошките, хидрогеолошки-

те, геотехничките и геофизичките истражувања за ло-
кациите на депониите од став (3) на овој член се опре-
делуваат во согласност со: 

- критериумите кои треба да ги задоволи  геолошка-
та подлога за локациите на депониите;  

- сложеноста на природните услови;  
- степенот на проученост на подрачјето во кое што 

се планира локацијата; 
- класата на депонија и нејзиниот капацитет и  
- нивото на изработка на проектот за депонијата. 
(2) Со геолошките, хидрогеолошките, геотехнички-

те и геофизичките истражувања, се појаснуваат усло-
вите на локацијата во подрачјето на депонијата и тоа 
геоморфолошката, геолошката, литолошката и тектон-
ската градба, физичко-механичките и деформабилните 
својства на различните литолошки слоеви, хидродина-
мичките, хидро-хемиските и водопропустни параметри 
на одделните водоносни и водонепропустливи слоеви, 
современите геолошки и инженерско геолошки проце-
си и појави, сеизмичност на теренот и друго. 

(3) Истражувања на теренот се состојат од: 
- анализа на постојните резултати од претходни 

истражувања на локацијата; 
- теренски истражувања и тоа: геолошки, инженер-

ско-геолошки,  хидрогеолошки, геомеханички и геофи-
зички истражувања  за подрачјето и  локацијата на де-
понијата; 

- собирање, анализа и презентирање на податоците за 
геолошките, инженерско-геолошките, хидрогеолошки 
истражувања, геомеханичките и геофизичките истражу-
вања за подрачјето и локацијата  на депонијата; 

- инженерско-геолошко и хидрогеолошко картира-
ње на теренот во соодветен размер и  

- лабораториски испитувања (хидрогеолошки, гео-
механички и други). 

(4) За резултатите од истражувањата се подготвува 
соодветна проектна документација/елаборат.  

(5) Параметрите од член 13 став (2) на овој правил-
ник, се определуваат само со конкретни  истражувања 
на целата локација каде што се планира депонијата, за 
дефинирана просторна положба на слоевите, со помош 
на методи на геофизички испитувања, истражно дупче-
ње, истрашни раскопи и испитувања на водопропуст-
носта на лице место и во лабораторија.   

 
4. Хидролошки истражувања 

 
Член 10 

(1) Хидролошките истражувања треба да овозможат 
да се специфицираат хидролошките услови на локаци-
јата и да обезбедат податоци со кои се идентификуваат 
подрачја подложни на ризик од поплави од реки или од 
хидротехнички објекти. 

(2) Хидролошките истражувања вклучуваат: 
- собирање, анализа и презентација на достапните 

податоци за хидролошките и метеоролошките услови 
за локацијата и поширокото подрачје на депонијата, 
вклучително и податоци од поранешни истражувања; 

- хидрографски карактеристики (карактеристики на 
подрачјето на речниот слив, геолошка структура, поч-
ви, вегетација); 

- климатски карактеристики (најмалку за: темпера-
тура, врнежи, правец и сила на доминантен ветер, ис-
парувања и атмосферска влажност); 

- карактеристики на истекувањето (површинско ис-
текување, средногодишен проток, средно повеќегоди-
шен проток, линија на траење на протокот, максимални 
протоци и друго); 

- идентификување на подрачја подложни на ризик 
од поплави на локацијата; 

- хидролошки услови и критериуми  за избор на нај-
поволна локација и 

- испитување на агресивните својства на водата и 
друго. 

(3) За резултатите од истражувањата се подготвува 
проектна документација.  

 
5. Контрола на водата и управување  

со исцедокот 
 

Член 11 
(1) За контрола на водата и управувањето со исце-

докот треба да се превземат соодветни мерки, во однос 
на карактеристиките на депонијата и метеоролошките 
услови со цел: 

- да се контролира водата од врнежите, која што 
влегува во телото на депонијата; 

- да се спречи влегувањето на површинските и/или 
на подземните води во депонираниот отпад; 

- да се собира контаминираната вода и исцедокот; 
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- контаминираната вода и исцедокот собрани од де-
понијата да се пречистат до соодветниот стандард за 
гранични  вредности за емисија потребни за нивното 
испуштање и   

- пречистувањето на контаминираната вода и исце-
докот може да се изврши на локацијата на депонијата 
или пак на локација надвор од границите на подрачјето 
каде што се планира локацијата на депонијата.   

(2) Доколку оцената која што се темели на разгле-
дувањето на локацијата на депонијата, резултатите од 
геолошките, хидрогеолошките, геотехничките,  геофи-
зичките,  хидролошките истражувања, како и од видот 
и карактеристиките на прифатениот отпад, покажува 
дека депонијата не претставува потенцијална опасност 
за животната средина, односно врз основа на решение-
то издадено во процесот на оцена на влијанието врз 
животната средина и кај постојните депонии врз осно-
ва на дозволата за интегрирано спречување и контрола 
на загадувањето, надлежниот орган за вршење стручни 
работи во областа на животната средина може да одлу-
чи одредбата од став (1) алинеа (3) на овој член да не 
се применува.   

(3) Одредбите од став (1) на овој член не се приме-
нуваат кај депониите за инертен отпад. 

 
6. Заштита на почвата и на водата 

 
Член 12 

(1) Депонијата треба да биде лоцирана и проектира-
на така да ги исполнува потребните услови за спречу-
вање на загадувањето на почвата, подземните и/или на 
површинските води и да обезбедува ефикасно собира-
ње на исцедокот, кога тоа се бара согласно член 11 на 
овој правилник. 

(2) Заштитата на почвата, подземните и на повр-
шинските води треба да се постигне со: 

- комбинацијата од геолошка бариера и систем за 
заптивање на дното на депонијата за време на фазата 
на работење на депонијата/активната фаза и  

- со комбинација од геолошка бариера и систем за 
заптивање на дното на депонијата и систем за повр-
шинско заптивање за време  откако депонијата ќе пре-
стане да работи/пасивната фаза.  

 
Член 13 

(1) Геолошката бариера се определува со геолошки-
те и со хидргеолошките услови под и во близина на ло-
кацијата на депонијата од став (2) на овој член, обезбе-
дувајќи задоволителен капацитет за задржување, за да 
се спречи потенцијалниот ризик за загадување на поч-
вата и на подземните води. 

(2) Основата и страните на депонијата треба да се 
состојат од минерален слој, за кој  комбинираниот 
ефект од дебелината и водопропустливоста (определе-
на со коефициентот на водопропустливост К) обезбе-
дува заштитата на почвата, подземните и површински-
те води, најмалку еквивалентна на заштитата која се 
обезбедува од слој со следниве параметри: 

- депонија за опасен отпад К ≤ 1,0 х 10-9m/s; дебе-
лина од најмалку 5 m;  

- депонија за неопасен отпад К ≤ 1,0 х 10-9m/s; де-
белина од најмалку 1 m; 

- депонија за инертен отпад К ≤ 1,0 х 10-7m/s; дебе-
лина од најмалку 1 m, m/s - метри во секунда 

(3) Кога геолошката бариера природно не ги испол-
нува условите од став (2) на овој член, таа може да се 
изгради вештачки со нанесување на слој за заптивање 
од минерално земјиште и примена на други соодветни 
технички мерки, така да обезбеди еквивалентна зашти-
та на почвата, на подземните и на површинските води 
како слојот од став (2) на овој член.   

(4) Кога за исполнување на барањето од став (3) на 
овој член се формира вештачки бариера, вештачката 
бариера треба да биде со дебелина поголема од 0,5 ме-
три. 

 
Член 14 

(1) Кај депонии за неопасен отпад и депонии за опа-
сен отпад, над геолошката бариера од член 13 на овој 
правилник, треба да се изгради систем за заптивање на 
дното на депонијата и на закосените страни од дното 
на депонијата и систем за собирање на исцедокот, за да 
се сведе на минимум  акумулирањето на исцедокот на 
дното од депонијата.    

(2) За депонии за неопасен отпад и депонии за опа-
сен отпад, за заптивање на дното на депонијата и на за-
косените страни од дното на депонијата и за собирање 
на исцедокот, се проектираат и  изведуваат најмалку 
следниве технички мерки: 

- флексибилна синтетичка водонепропустна мем-
брана / геомембрана и 

- дренажен слој со дебелина поголема од 0,5 m. 
(3) Проектирањето на дренажниот слој, дренажните 

цевки и шахти, треба да биде направено врз основа на 
водниот биланс и на таков начин да е можно работата 
на системот за собирање на исцедокот да се контроли-
ра и системот да се одржува.  

(4) Карактеристиките на техничките мерки од став 
(1) и став (2) на овој член за депонии за неопасен от-
пад, депонии за опасен отпад и депонии за инертен от-
пад се дадени во Прилогот  кој е составен дел на овој 
правилник.  

 
Член 15 

(1) До колку надлежниот орган за вршење стручни 
работи во областа на животната средина, по разгледу-
вањето на потенцијалната опасност за животната сре-
дина, заклучи дека е неопходно да се спречи можноста 
за создавање исцедок, тогаш во условите за издавање 
на решение во постапката за оцена на влијанието врз 
животната средина или кај постојните депонии во по-
стапката за издавање на дозволата за интегрирано 
спречување и контрола на загадувањето, ќе предвиди 
површинско заптивање, кое треба да содржи: 

- за депонии за неопасен отпад: слој за дренирање 
на гас, водонепропустен минерален слој, дренажен слој 
≥ 0,5 m и површински слој на почва /рекултивационен 
слој> 1 m; 
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- за депонии за опасен отпад: флексибилна синте-
тичка водонепропустна мембрана / геомембрана, водо-
непропустен минерален слој, дренажен слој ≥ 0,5 m и 
површински слој на почва /рекултивационен слој> 1 m.  

(2) Во случаите кога не е потребна заштита од фор-
мирање на исцедок, системот за површинско заптива-
ње се состои само од површински слој на почва /рекул-
тивационен слој, а за депониите на кои се отстранува 
биоразградлив отпад дополнително се предвидува и 
слој за дренирање на гас. 

(3) Карактеристиките на техничките мерки од став 
(1) на овој член за депонии за неопасен отпад, депонии 
за опасен отпад и депонии за инертен отпад се дадени 
во Прилогот кој е составен дел на овој правилник.  

 
Член 16 

Надлежниот орган за вршење стручни работи во об-
ласта на животната средина, преку постапката за  оце-
на на влијанието врз животната средина или кај постој-
ните депонии преку постапката за издавање на дозво-
лата за интегрирано спречување и контрола на загаду-
вањето може да одобри да не се применат во целост ба-
рањата од член 13, член 14 и член 15 на овој правилник 
во случаите кога: 

- врз основа на оценувањето на ризиците по живот-
на средина, при што особено се води грижа за заштита 
на водите од загадување предизвикано од одредени 
опасни супстанции согласно прописите од областа на 
водите, надлежниот орган за вршење стручни работи 
во областа на животната средина одлучи, во согласност 
со член 15 на овој правилник дека собирањето и трет-
манот на исцедокот не е неопходно или  

- надлежниот орган утврди дека депонијата не прет-
ставува потенцијална опасност за почвата, подземните 
или површинските води.  

 
Член 17 

(1) На депониите треба да се обезбеди  непречена 
дренажа на исцедокот, така да течноста се дренира сло-
бодно и единствено по пат на гравитација. 

(2) Доколку дренажата на исцедокот не е возможна 
по природен пат, треба да се обезбеди собирање на ис-
цедокот со лесно достапен колекторски систем сместен 
надвор од телото на депонијата. 

(3) На депониите треба да се обезбеди  можност за 
гравитационо истекување на исцедокот до резервоарите, 
пречистителните станици и соодветните реципиенти.  

 
Член 18 

(1) За да се обезбеди непрекинато собирање и одве-
дување на исцедокот, кај депониите треба да се изгра-
ди систем за собирање на исцедокот, составен од дре-
нажен слој и дренажни цевки поставени во самиот дре-
нажен слој и други градби со кои се овозможува зафа-
ќање и одведување на исцедокот. 

(2) Пенетрацијата на отпадот во дренажниот слој 
треба да биде спречена со поставување на заштитен 
слој врз дренажниот слој и со дисперзирано депонира-
ње на отпадот во телото на депонијата.  

(3) За да се обезбеди одржување и контрола на си-
стемот за собирање на исцедокот треба да се изградат 
адекватен број на собирни и ревизиони шахти, кои тре-
ба да бидат стабилни како и самата подлога на која се 
направени. 

(4) За времено задржување на исцедокот, потребно 
е во рамките на депонијата, но надвор од телото на де-
понијата, да се постави соодветен резервоар за прифа-
ќање на исцедокот. Резервоарот треба да биде отпорен 
на хемиски реакции со исцедокот и сигурен од експло-
зии, а во случај на исцедок со силна непријатна мириз-
ба треба да биде од затворен вид. 

 
Член 19 

(1) За депониите потребно е да се обезбеди, околни-
те површински и подземни води од подрачјето кое ја 
обиколува депонијата да не дојдат во контакт со телото 
на депонијата. 

(2) Исцедокот, водите од врнежите одведени од по-
криените површини на депониското тело, отпадната 
вода од миење на возилата, како и технолошката от-
падна вода која се добива од третман на депонискиот 
гас треба да се зафатат и одведат од депонијата одвое-
но од останатите отпадни води од подрачјето на депо-
нијата кои не се загадени. 

(3) Доколку на иста локација има различни класи на 
депонии согласно член 78 од Законот за управување со 
отпадот, исцедокот и водите од врнежите одведени од 
покриените површини на секоја пооделна депонија, не 
смее да се мешаат едни со други пред да бидат поод-
делно пречистени.  

(4) Надлежниот орган за вршење стручни работи во 
областа на животната средина, преку постапката за  
оцена на влијанието врз животната средина, може да 
одлучи дека за депонии за инертен отпад не е потребно 
да се исполнети барањата од став (1) и став (2 ) од овој 
член.  

 
7. Контрола на гасот од депонијата 

 
Член 20 

(1) Соодветните мерки кои треба да се превземат со 
цел да се контролира акумулирањето и испуштањето 
на гасот од депонијата за време на фазата на работење 
на депонијата и за време откако депонијата ќе престане 
да работи, треба да се во согласност со  Правилникот 
за начинот и постапката за работа, следење и контрола 
на депонијата за време на работењето, следење и кон-
трола на депонијата во фаза на затворање и натамошна 
грижа за депонијата по затворањето, како и начинот и 
условите за грижа за депониите откако тие ќе преста-
нат да работат.  

(2) На депониите на кои што се прифаќа биораз-
градлив отпад се проектираат и градат објекти и по-
стројки за собирање, третман и искористување на соз-
дадениот гас од депонијата. Доколку собраниот гас од 
депонијата не може да се искористи за производство на 
енергија, тој треба да биде одведен до постројка за го-
рење на гасот од депонијата и изгорен. 
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(3) Собирањето, третманот и искористувањето на 
гасот од депонијата, од став (2) на овој член  ќе се изве-
дува на начин со кој се минимизира опасноста по жи-
вотната средина или нејзиното нарушување и ризикот 
по човековото здравје. 

(4) Собирањето и горењето на гасот треба да биде 
обезбедено со систем од градби и постројки кои имаат 
доволен капацитет за предпоставените количини на ге-
нериран депониски гас, се долготрајни и се сигурни од 
експлозии.  

(5) Барањата од членовите 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 
20 став (4) од овој правилник, може да не се применат 
во целост за депониите за неопасен отпад или за депо-
нии за инертен отпад во изолирана населба, доколку 
депонијата е наменета исклучително за отстранување 
на отпадот создаден во таа изолирана населба.  

 
Член 21 

(1) При проектирањето на депониите, освен одред-
бите дадени во членовите од овој правилник, соодвет-
но се применуваат и барањата за проектните решенија 
за депонијата дадени во Прилог кој е составен дел на 
овој правилник, како и прописите од областа на граде-
њето, прописите од областа на водите, приписите од 
областа на управувањето со отпадот, правилникот за 
суштински барања за градежните објекти и најдобрите 
достапни техники.  

(2) Материјалите и производите кои се употребени 
при изградбата на депониите и техничките специфика-
ции кои ги определуваат нивните карактеристики, се 
предвидуваат во проектите и треба да се во согласност 
со прописите од областа на градежните производи.  

 
8. Намалување на опасности 

 
Член 22 

(1) На депонијата треба да има соодветна инфра-
структура и да се превземат мерки за да се минимизи-
раат непријатностите и опасностите што произлегуваат 
од депонијата како што се : 

- емисии на миризби и прав; 
- материјали разнесени со ветер/ветробрани; 
- бучава и сообраќај; 
- птици, штетници и инсекти; 
- создавање на аеросоли и  
- пожари. 
(2) Депонијата треба да биде опремена на тој начин 

што нечистотиите кои потекнуваат од локацијата нема 
да се расфрлуваат по јавните патишта и по околното 
земјиште. 

(3) Депонијата треба да ги исполни барањата по 
овој член во поглед на техничките средства и опремата 
кои треба да ги има, како и барањата согласно на Пра-
вилникот за условите во поглед на техничките средства 
и опремата за вршење на дејноста депонирање на от-
пад, како и условите и начинот за обука и тренинг про-
грама на вработените.    

9. Стабилност 
 

Член 23 
(1) Сместувањето на отпадот во депонијата се врши 

на тој начин што се обезбедува стабилност на масата 
на отпадот, теренот врз кој се депонира отпадот,  по-
мошните и придружните градби на депонијата, особено 
во однос на избегнување на свлекување/лизгање.  

(2) Кога се создава вештачка бариера, треба да се 
осигури дека геолошката подлога со оглед на морфоло-
гијата на депонијата, е доволно стабилна за да спречи 
слегнување, што би можело да предизвика оштетување 
на бариерата. 

(3) Телото на депонијата и подлогата треба да бидат 
долгорочно стабилни, така што можните деформации 
немаат негативен ефект, особено на системот за запти-
вање на дното на депонијата, системот за површинско 
заптивање, системот за собирање на исцедокот и вода-
та од врнежите од површината на депонијата и систе-
мот за собирање на гасот од депонијата. 

(4) При планирањето на геотехничките својства од 
став (3) на овој член,  треба да се земат во предвид те-
жината и својствата на депонираниот отпад, староста 
на материјалите и метеоролошките влијанија. 

 
Член 24 

(1) Кај депониите, согласно носивоста и дефома-
билноста на подлогата за темелење, треба да се при-
преми подлогата за темелење на начин кој овозможува 
стабилност на депонијата и изведба на системот за зап-
тивање на дното на депонијата, системот за собирање 
на исцедокот, системот за собирање на гасот од депо-
нијата и системот за површинско заптивање. 

(2) При припремата на подлогата за темелење, по-
требно е таа да се изработи со подолжен и попречен 
наклон, кој е потребен за системот за заптивање на 
дното на депонијата  и  за системот за собирање на ис-
цедокот, со што се обезбедува непречено истекување 
на исцедокот со цел да се осигура стабилноста на де-
понското тело. 

 
Член 25 

(1) Основни инфраструктурни елементи на депони-
јата се надворешната и внатрешната инфраструктура.  

(2) Надворешната инфраструктура на депонијата е 
составена од: пристапен пат, надворешена електрична 
инсталација, надворешен водоснабдителен систем за 
противпожарна заштита (цевковод и/или резервоар), 
мрежа за телекомуникација.  

(3) Интерната сообраќајна инфраструктура треба да 
овозможува непречено и безбедно движење на транс-
портните возила и другата опрема на депониите.  

 
10. Физичко обезбедување 

 
Член 26 

(1) Депониите треба да бидат оградени со обезбеде-
на ограда со височина од 2,3 m, која го ограничува сло-
бодниот пристап на неовластени лица и животни на ло-
кацијата на депонијата.   
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(2) На влезниот дел во депонијата се поставува нат-
писна табла со името на операторот на депонијата, кла-
сата на депонијата согласно член 78 од Законот за упра-
вување со отпадот и работното време на депонијата.  

(3) По истекот на работното време влезните капии 
треба да бидат заклучени.  

(4) Системот за контрола и пристап до секој објект 
треба да содржи програма на мерки за откривање и 
спречување на незаконското истоварувањена отпадот 
во депонијата.  

 
11. Завршна одредба 

 
Член 27 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се применува од 01.01.2010 го-
дина. 

 
Бр. 07-4408 

20 мај 2009 година                                Министер, 
    Скопје                                д-р Неџати Јакупи, с.р. 

 
 
 
 
 

ПРИЛОГ 
 
1. Општи услови/барања 
 
1.1. Депониите треба да бидат лоцирани, проекти-

рани, изведени и да работат на начин кој овозможува 
најмало можно влијание врз животната средина и жи-
вотот и здравјето на луѓето.  

1.2. Депониското тело и теренот врз кој е поставен 
темелот на депонијата треба да биде стабилно во фаза-
та на работа на депонијата и во фазата откако депонија-
та ќе престане да работи/пасивната фаза. Стабилноста 
се контролира за: 

- косините на вкопаните депонии и  
- севкупната стабилност на депониското тело во 

различни фази на работа на депонијата, и тоа при из-
граденост на висина од една третина, висина од две 
третини и при целата максимална височина на полнење 
на депонијата.  

1.3. При проектирањето, анализите на стабилност 
се вршат за основни и специјални комбинации на това-
ри, за да се осигура стабилноста на телото на депонија-
та и неговите косини. 

1.4. За определување на деформациите (слегнување 
од сопствена тежина и хоризонтални поместувањa), при 
проектирањето се вршат анализи кои имаат прогнозен 
карактер. Резултатите од овие анализи треба да се потвр-
дат или корегираат преку мерење на реалните слегнува-
ња за време на работа на депониите со геодетски истра-
жувања, со поставување на реперни точки на површина-
та дефинирана со проектот за депонијата. Со мерењата 
се потврдува степенот на збиеност  на отпадот во депо-
ниското тело и големината на слегнувањата.  

1.5. Со анализа на примероци земени од дупнатини 
и истражни бушотини се утврдуваат постигнатата 
средна густина на депонираниот отпад и се пресмету-
ваат јакостните и деформабилните  карактеристики на 
отпадот.   

 
2. Геолошка подлога 
 
2.1. За телото на депонијата се избира погодна гео-

лошка подлога, каде главни  критериуми за нејзиниот 
избор се: 

- носивоста и стабилноста, кои ќе овозможат при 
нејзиното товарење да не се појават слегнувања кои би 
довеле до нарушување на системот за заптивање на 
дното на депонијата, системот за собирање на исцедо-
кот, системот за собирање на гасот од депонијата и 
системот за површинско заптивање, загрозување на 
стабилноста на отпадот и депонијата во целина и 

- карактеристиките на геолошка подлога како при-
родна геолошка бариера против продирање и ширење 
на загадувањето од отпадот од депониското тело.  

2.2. По можност геолошката основа и косините, нај-
малку на подрачјето на телото на депонијата, да е хо-
могена од слабо испукани карпи или од сврзани кохе-
зивни почви со тврда или тврдопластична конзистен-
ција, со доволна дебелина на слојот и просторна рас-
пространетост за да ги задоволи барањата од член 13 
став (2) на овој правилник.  

2.3. Геолошката подлога е потребно да се изработи 
со подолжен и попречен наклон, кој е потребен за си-
стемот за заптивање на дното на депонијата и за систе-
мот за собирање на исцедокот, со што се обезбедува 
непречено истекување на исцедокот, со цел да се оси-
гура стабилноста на депонското тело. 

2.4. Кога природната геолошката подлога не ги за-
доволува барањата од член 13 став (2) на овој правил-
ник, со проектот за темелење на системот за заптивање 
на дното на депонијата, се предвидува вештачка барие-
ра. Вештачката бариера е потребно да се изгради со на-
несување на слој за заптивање од минерално земјиште 
на депониското дно и примена на други потребни тех-
нички мерки, така да обезбеди еквивалентна заштита 
на почвата, на подземните и на површинските води ка-
ко слојот од член 13 став (2) на овој правилник. 

2.5. Највисокото ниво на подземната вода во геоло-
шката подлога под депониското дно треба да биде нај-
малку 2 метра под котата на темелење.  

2.6. За депониите за опасен отпад и за депониите за 
неопасен отпад за кои што условот од точка 2.5. не е 
исполнет, пред поставувањето на системот за заптива-
ње на дното на депонијата, се предвидуваат мерки (по-
ставување на дренажен систем, подигање на котата на 
темелење и слично) за да се спречи пристапот на под-
земните води до него.  

2.7. За депониите за инертен отпад, согласно на 
точка 2.5. се дозволува растојанието помеѓу котата на 
темелење и нивото на подземната вода да биде помало 
од 2 метра.  
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3. Услови/барања за системот за заптивање на 
дното на депонијата 

 
3.1. Системот за заптивање на дното на депонијата 

заедно со геолошката подлога треба да претставува ге-
олошка бариера и да ги исполнува барањата во поглед 
на дебелината и водопропустливоста од член 13 став 
(2) на овој правилник, за да се спречат негативните 
влијанија од отпадот врз почвата, површинските и под-
земните води и да се осигура стабилноста на телото на 
депонијата во целост.  

3.2. Системот за заптивање на дното на депонијата 
се проектира како систем за заптивање на дното и на 
страните на депонијата, и треба да ги задоволува след-
ниве минимални услови:  

3.2.1. За депонии за инертен отпад 
Системот за заптивање на дното на депонијата кај 

депонии за инертен отпад мора да ги содржи минимум 
следниве компоненти: 

а) минерален слој со минимална дебелина од 1 m и 
коефициент на водопропустливост К ≤1.0x10-7 m/s или 
вештачки нанесен минерален слој со минимална дебе-
лина од 0,5 m од подобрена почва или слично кој обез-
бедува еквивалентна заштита како минерален слој со 
минимална дебелина од 1 m и коефициент на водопро-
пустливост К ≤1.0x10-7 m/s. 

3.2.2. За депонии за неопасен отпад 
Системот за заптивање на дното на депонијата кај 

депонии за неопасен отпад мора да ги содржи мини-
мум следниве компоненти:  

а) минерален слој со минимална дебелина од 1 m и 
коефициент на водопропустливост К ≤1,0x10-9 m/s или 
вештачки нанесен минерален слој со минимална дебе-
лина од 0,5 m од подобрена почва или слично кој обез-
бедува еквивалентна заштита како минерален слој со 
минимална дебелина од 1 m и коефициент на водопро-
пустливост К ≤1,0x10-9 m/s; 

б) геомебрана со дебелина ≥2mm и 
в) дренажен слој за собирање на исцедок со дебели-

на поголема од 0,5 m кој има коефициент на водопро-
пустливост К  ≤1,0 x 10-3m/s. 

3.2.3. За депонии за опасен отпад 
Системот за заптивање на дното на депонијата кај 

депонии за опасен отпад може да биде еднослоен или 
двослоен.  

3.2.3.1. Еднослојниот систем мора да ги содржи ми-
нимум следниве компоненти:  

а) минерален слој со минимална дебелина од 5 m и 
коефициент на водопропустливост К ≤1,0x10-9 m/s или 
вештачки нанесен минерален слој со минимална дебе-
лина од 0,5 m од подобрена почва или слично кој обез-
бедува еквивалентана заштита како минерален слој со 
минимална дебелина од 5 m и коефициент на водопро-
пустливост К ≤1,0x10-9 m/s; 

б) геомебрана со дебелина ≥2mm и 
 в) дренажен слој за собирање на исцедок со дебе-

лина поголема од 0,5 m кој има коефициент на водо-
пропустливост К  ≥1,0 x 10-3m/s. 

3.2.3.2. Двослојниот систем мора да ги содржи ми-
нимум следниве компоненти: 

а) минерален слој со минимална дебелина од 4 m и 
коефициент на водопропустливост К ≤1,0x10-9 m/s; 

б) геомебрана со дебелина ≥2mm;  
в) дренажен слој за откривање на исцедок со  дебе-

лина поголема од 0,5 m и коефициент на водопропуст-
ливост К ≥1,0x10-3m/s или геосинтетски материјал кој 
обезбедува еквивалентна функција;  

г) минерален слој со минимална дебелина од 1 m и 
коефициент на водопропустливост К ≤1,0x10-9 m/s или 
вештачки нанесен минерален слој со минимална дебе-
лина од 0,5 m од подобрена почва или слично кој обез-
бедува еквивалентана заштита како минерален слој со 
минимална дебелина од 1 m и коефициент на водопро-
пустливост К ≤1,0x10-9 m/s; 

д) геомебрана со дебелина ≥2mm и  
ѓ) дренажен слој за собирање на исцедок со дебели-

на поголема од 0,5 m и коефициент на водопропустли-
вост К  ≥1,0 x 10-3m/s. 

3.3. Системот за заптивање на дното на депонијата 
поставен по страните на ископите и насипите се прое-
ктира на стабилност против лизгање (свлекување) заед-
но со геомембраната и нејзиниот заштитен слој.  

3.4. Кога резултатите за коефициентот на сигурност 
не се во границата на потребните вредности, се презе-
маат дополнителни технички мерки за да се достигне 
проектираниот коефициент на сигурност.  

 
I. Минерален слој  
 
3.5. Минералниот слој треба да:  
- обезбеди заштита од продирање и дифузија на 

опасни супстанци; 
- има мал коефициент на водопропустливост, од-

носно да е водонепропустен; 
- е отпорен  кон исцедување и измени на составот 

во тек на време; 
- има капацитет за задржување на тешки метали; 
- слегнува во рамките на проектните граници и да 

има способност за побрза косолидација што се постиг-
нува со избор на материјали со соодветна пластичност 
и гранулометриски состав и 

- обезбеди дека при промена на хидрогеолошките 
услови, деформациите ќе останат во проектираните 
граници. 

3.6. Минералниот слој се изведува со минимална 
дебелина од 0,5m. Се поставува на припремена повр-
шина на геолошката подлога.  

3.7. Минералниот слој за депонии за неопасен и 
опасен отпад треба да се состои од природни хомогени 
глинести почви, со кои се исполнуваат барањата од 
член 13 став  (2) на овој правилник. 

3.8. Вградените материјали во слојот по состав, 
својства и физички карактеристики за посебните слое-
ви треба да обезбедат:  

- стабилен гранулометриски состав, која останува 
во граници на проектираните вредости; 

- содржина на глинести честички со големина на 
зрната <0,0002 mm не помалку од 20  % од тежината; 
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- слојот не смее да содржи дрво, корења или други 
нераспаднати супстанци кои не се природна компонен-
та на минералните материјали. Содржината на орган-
ски материи не смее да биде повеќе од 5 % од тежината 
и на растворливи соли во вода не повеќе од 2%; 

- содржина на чакалести зрна со дијаметар од 2-
10mm не повеќе од 10% од тежината; 

- содржина на влажност определена според стан-
дарден прокторов опит еднаква на оптималната, со доз-
волено отстапување од ±2%;  

- збиеноста на минералниот слој мора да биде пове-
ќе од 95% од дефинираната волуменска тежина во сува 
состојба преку стандардниот прокторов опит и 

- материјалот на минералниот слој не треба да содр-
жи зрна поголеми од 63 мм. На горниот дел од ваквиот 
слој не смее да има зрна со остри ивици, и нивната 
максимална големина може да биде 20 мм. 

3.9. Во случаи кога барањата од член 13 став  (2) на 
овој правилник за дебелината на слојот од кои било 
причини не може да се постигнат со минерален слој, 
тогаш се дозволува употреба на хидроизолации од бен-
тонит и геосинтетски глинени облоги во комбинација 
со минерален заштитен слој.  

3.10. Бентонитните хидроизолации треба да ги за-
доволат следниве услови: 

- содржината на бентонит (определена при содржи-
на на вода во бентонитот ≤15%) треба да биде: а) за 
депонии за неопасен отпад ≥4,5kg/m2, б) за депонии за 
опасен отпад ≥5,0kg/ m2, со дозволено отстапување од 
±5% и 

- коефициент на водопропустливост ≤5x10-11m/s, 
со дозволено отстапување од ±10%. 

3.11. При поставувањето на минералниот заштитен 
слој се врши тековно следење и контрола на проекти-
раните техники на поставување, коефициентот на зби-
вање и параметрите на квалитетот на вградениот мате-
ријал.  

 
II. Геомембрана  
 
3.12. Геомембраната мора да: 
- ги прими деформациите од слегнувањата на мине-

ралниот слој и геолошката подлога;  
- да е водонепропустна; 
- заедно со минералниот слој и геолошката подлога 

да обезбеди заштита на почвата и подземните води од 
истекување и продирање на исцедокот;  

- да е хемиски и биолошки отпорна на влијанијата 
од исцедокот;  

- да е отпорна на влијанието од ултравиолетови зра-
ци и стареењето во атмосферски услови и 

- да не дозволува пробивање на корења низ неа.  
3.13. Геомембраната треба да биде направена од 

синтетички материјал (полиетилен со висока густина 
(HDPE), поливинил хлорид (PVC) или друг материјал 
сертифициран за израбока на геомембрани), да е со 
глатка или груба текстура и да ги има дебелина ≥2mm 
со дозволено отстапување од ±5%. 

III. Заштитен слој за геомембрана  
 
3.14. За заштита на геомембраната се поставува за-

штитен слој од геотекстил или друг материјал сертифи-
циран за истата функција. Поставениот геотекстил за 
механичка заштита на геомембраната треба да биде на-
правен од полиетилен, полипропилен, полиамид или 
комбинација од нив и да го задоволува барањето: 

- површинската маса ≥300g/m2, со дозволено отста-
пување од ±10%. 

 
IV. Систем за собирање на исцедокот  
 
3.15. Системот за собирање на исцедокот се прое-

ктира така да се минимизира височината на исцедокот 
над системот за заптивање на дното на депонијата. Ви-
сочината на исцедокот над системот за заптивање на 
дното зависи од количеството на генериран исцедок, 
наклонот на депониското дно, растојанието помеѓу 
дренажните цевки и коефициентот на водопропустност 
на дренажниот слој.  

3.16. Системот за собирање на исцедокот се состои од:  
- дренажен слој; 
- хоризонтална цевна мрежа за собирање и одведу-

вање на исцедокот;  
- собирни и ревизиони шахти; 
- цевковод (колектор) за одведување на исцедокот 

надвор од депониското тело; 
- резервоар; 
- пумпна станици и/или пречистителна постројка и  
- систем за наводнување при рециркулација на ис-

цедокот.   
3.17. Системот за собирање на исцедокот треба да 

ги исполнува следните барања: 
- да е отпорен на хемиското и биолошкото дејство 

на било кој исцедок од депониското тело; 
- да биде изведен на начин да овозможи лесен при-

стап за одржување и контрола; 
- да спречува појава на зачепување и 
- да се применат такви материјали и димензии на 

цевките кои можат да ги примат статичките товари и 
деформациите од депониското тело и да обезбедат про-
мивање на цевките под голем притисок. 

3.18. Дренажениот слој треба да ги исполнува нај-
малку следниве барања: 

- да има дебелина од најмалку 0,5 m и  коефициент 
на водопропустност К≥1x10-3m/s кој се одржува 
стабилен за долг период на експлоатација на депонијата;  

- да се состои од промиен чакал со заоблени или 
полузаоблени зрна со учество на CaCO3 помалку од 
10% и 

- димензиите на зрната да се компатибилни со ти-
пот на предложената геомембрана. 

3.19. Собирната дренажна мрежа и колекторот се 
прават од цевки димензионирани така да ги одведат 
проектираните количини на исцедок надвор од депони-
ското тело. Дренажните цевки треба да ги исполнуваат 
најмалку следниве услови: 
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- да имаат минимален дијаметар од 200 mm и да се 
поставени под таков наклон кој овозможува самопре-
чистување; 

- да бидат изработени од синтетички материјал (по-
лиетилен со висока густина (HDPE), поливинил хлорид 
(PVC) или друг материјал сертифициран за нивната 
функција; 

- да се отпорни на хемиското и биолошкото дејство 
на исцедокот; 

- површината на водоприемните отвори да изнесува 
најмалку 0,01 m2/m должина на цевката и 

- да можат да ги примат товарите од отпадот и 
опремата.  

3.20. Собирните и ревизионите шахти се проектира-
ат врз основа на очекуваните товари од отпадот, повре-
мените оптоварувања од машините за збивање на отпа-
дот и од температурните услови од нерамномерното за-
гревање на депонираниот отпад. Шахтите треба да се 
отпорни на хемиското и биолошкото дејство на исце-
докот во депониското тело.  

3.21. За времено складирање на депонискиот исце-
док се предивидува изградба на резервоар/ретензионен 
базен. 

3.22. Се предвидува изградба на пречистителна ста-
ница за исцедокот, на локацијата на депонијата или 
надвор од поширокото подрачје на локацијата на депо-
нијата, за доведување на квалитетот на водата до ниво 
пропишано со стандардите за гранични вредности на 
емисии и квалитет на животната средина и/или со доз-
волата за интегрирано спречување и контрола на зага-
дувањето. 

3.23. Се предвидува по потреба систем за наводну-
вање, со кој се наводнува депонираниот отпад со исце-
докот од депонијата при решение со рециркулирање на 
исцедокот или при потреба од обезбедување соодветна 
влажност на отпадот. 

3.24. Се предвидува по потреба пумпна станица за 
враќање на исцедокот во системот за наводнување на 
отпадот или за одведување на исцедокот до предвиде-
ната влезна градба на пречистителната станица. 

 
4. Барања за системот за површинско заптивање 
 
4.1. Со системот за површинско заптивање треба 

да: 
- се минимизира инфилтрацијата на вода во отпа-

дот; 
- се овозможи површинска дренажа и да се макси-

мизира истекувањето; 
- се контролира емисијата на гасот од депонијата и  
- се овозможи физичко одделување помеѓу отпадот 

и растенијата и животинскиот свет.  
4.2. Компоненти на системот за површинско запти-

вање се:  
- слој за дренирање на гас; 
- флексибилна синтетичка водонепропустна мем-

брана / геомембрана; 
- водонепропустен минерален слој;  
- дренажен слој и 
- површински слој на почва.  

4.3. Системот за површинско заптивање на депонија-
та треба да ги задоволува следниве минимални услови: 

4.3.1. За депонии за инертен отпад 
Системот за површинско заптивање кај депонии за 

инертен отпад треба да се состои најмалку од: 
- површински слој на почва со дебелина која зависи 

од намената на слојот откако депонијата ќе престане да 
работи, но не помалку од 0,5 m.  

4.3.2. За депонии за неопасен отпад 
Системот за површинско заптивање кај депонии за 

неопасен отпад мора да ги содржи минимум следниве 
компоненти:  

а) површински слој на почва со дебелина најмалку 
од 1,0 m; 

б) дренажен слој со дебелина поголема од 0,5 m кој 
има коефициент на водопропустливост К ≥1,0 x10-4m/s; 

в) збиен минерален слој со дебелина поголема од 
0,6 m кој има коефициент на водопропустливост К≤ 1,0 
x 10-9m/s или геосинтетски материјал кој обезбедува 
еквивалентна заштита и  

г) слој за дренирање на гас. 
4.3.3. За депонии за опасен отпад  
Системот за површинско заптивање на депонијата 

кај депонии за опасен отпад мора да ги содржи мини-
мум следниве компоненти: 

а) површински слој на почва со дебелина најмалку 
од 1,0 m; 

б) дренажен слој со дебелина поголема од 0,5 m кој 
има коефициент на водопропустливост К ≥1,0x10-4m/s; 

в) збиен минерален слој со дебелина поголема од 
0,6 m кој има коефициент на водопропустливост К≤ 1 x 
10-9m/s и 

г) флексибилна синтетичка водонепропустна мем-
брана / геомембрана со дебелина ≥ 1mm.  

4.4. Системот за површинско заптивање на депони-
јата се проектира така да се  обезбеди севкупна стабил-
ност на депонијата со обезбедување на стабилност на 
косините на депонијата од лизгање и свлекување при 
поставен површински слој на почва. Пресметките се 
прават за основна и специјална комбинација на товари 
со вклучување на сеизмичките влијанија како надворе-
шен фактор. 

 
I.  Слој за дренирање на гас 
 
4.5. Слојот за дренирање на гасот треба да обезбеди 

одведување на депонискиот гас до постројките за него-
во горење или искористување надвор од депониското 
тело. Вградениот материјал во дренажниот слој треба 
да биде хемиски и билошки отпорен на агресивните 
супстанци од депонискиот гас.  

 
II. Флексибилна синтетичка водонепропустна мем-

брана / геомембрана 
 
4.6. Геомембрана и слој за заштита на геомембраната 

се предивидуваат кај депониите за опасен отпад. За де-
пониите за неопасен отпад се предвидува геомебрана во 
случаи кога со водонепропустниот минерален слој не 
може да се обезбеди соодветна заштита на отпадот од 
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површинските води. Геомембраната и заштитниот слој 
треба да ги задоволат барањата како и кај системот за 
заптивање на дното на депониите, со услов дебелина на 
геомебраната да е еднаква или поголема од 1mm. 

 
III.  Минерален слој 
4.7. Минералниот слој на системот за површинско 

заптивање се поставува за заштита на депонираниот 
отпад од навлегување на површински води и како ба-
риера за спречување на емисии на депониски гас во 
воздухот. Минералниот слој може да е: 

а) збиен минерален слој со минимална дебелина од 
0,6 m и коефициент на водопропустливост К≤ 1,0х10-9 
м/с или  

б) флексибилна синтетичка водонепропустна мем-
брана / геомембрана или геосинтетска глинена облога 
кој обезбедува еквивалентна заштита како под а), слич-
но како кај системот за заптивање на дното на депони-
јата. При користењето на бентонитни хидроизолации, 
содржината на бентонит треба да биде: за депонии за 
неопасен отпад ≥3,5kg/m2, а за депонии за опасен от-
пад ≥4,0kg/ m2.  

 
IV. Дренажен слој  
 
4.8. Дренажниот слој на системот за површинско 

заптивање се изведува за заштита на телото на депони-
ите од навлегување на површинска вода и истиот слу-
жи за собирање и одведување на површинските води. 
Дренажниот слој може да се содржи од: 

а) материјал од заоблени или полузаоблени зрна, со 
коефициент на водопропустливост К ≥1,0x10-4m/s и со 
дебелина на слојот поголема од 0,5 m или  

б) геосинтетски дренажен медиум кој обезбедува 
иста функција како под а).   

4.9. Околу ободот  на депонијата и околку патишта-
та по кои што се транспортира отпад се градат заштит-
ни ободни канали за зафаќање на загадените површин-
ски води кои дошле во контакт со отпадот и нивно без-
бедно одведување до станиците за пречистување на от-
падните води. 

 
V. Површински слој на почва  
 
4.10. Површинскиот слој на почва се проектира врз 

основа на планираната употреба на површината над за-
творената депонија (за рекреација, земјоделство, шу-
марство или друга дејност). Овој слој треба да биде со 
дебелина најмалку од 1,0 m.  

 
Дел 5 – Систем за собирање на депонискиот гас 
 
4.11. Системот за собирање на депонискиот гас слу-

жи за зафаќање и одведување на депонискиот гас до 
постројките за негово искористување или до горилни-
ците за негово горење. Системот за собирање на гасот 
од депонијата се состои од слој за дренирање на гас, 
бунари, гасоводи, резервоари и инсталации, како и ре-
гулациони и други технички објекти за собирање и 
контролирано одведување на гасот од депонијата до 
постројките за негово искористување или до постројка-
та за горење на создадените гасови од депонијата.  

4.12. Системот за собирање и одведување на гасот 
се изведува од материјали кои што ги задоволуваат ба-
рањата за безбедност и отпорност на физичките, хеми-
ските и билошките влијанија од создадените гасови во 
депониите. 

4.13. Вертикалните бунари за гас се поставуваат на 
меѓусебно растојание од 20 m до 100 m.  

4.14. Во проектот за депонијата задолжително се 
предвидуваат постројки за горење или искористување 
на гасот во зависност од создадените количини и соста-
вот на гасот од депонијата. 

_____________ 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1384. 
Судскиот совет на Република Македонија, согласно 

член 47 став 1 т. 2 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија, в.в. со член 73 став 1 алинеја 2 од 
Законот за судовите, на седницата одржана на ден 
10.06.2009 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиската функција на 

Нада Пендева, судија на Основниот суд Кавадарци, по-
ради трајно загубена способност за вршење на судиска-
та функција, по нејзино барање. 

Со денот на престанокот на судиската функција на 
судијата и престанува правото на плата како судија, 
заклучно со 10.06.2009 година. 

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“. 

 
     Бр. 07-1364/3                           Судски совет 
18 јуни 2009 година                 на Република Македонија 
          Скопје                                  Претседател, 
                                             Васил Грчев, с.р. 

____________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

1385. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на 

недвижности за дел од катастарската општина Луково - 
Општина Струга. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 
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Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
дел од КО Луково, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр.34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-10190/1  
18 јуни 2009 година                           Директор, 
        Скопје                               Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
1386. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Луково - Општина Струга.  

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

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

 
Бр. 09-10191/1 

18 јуни 2009 година                            Директор, 
          Скопје                             Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1387. 
  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 22.06.2009 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

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

 
а) Моторни бензини                                   ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР - 95                                      до 27,573 
- ЕУРОСУПЕР - 98                                      до 28,590 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)                                до 27,413 
   
б) Дизел гориво                                         ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)                                до 26,069 
   
в) Масло за горење                                    ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                             до 25,751 
   
г) Мазут                                             ден/кг 
- М-2                                                              до 20,360 
 

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

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

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

   
а) Моторни бензини                ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР - 95                    до 63,00 
- ЕУРОСУПЕР - 98               до 64,00 
- МБ-96    (ПРЕМИУМ)              до 66,00 
   
б) Дизел гориво                 ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)             до 49,50 
 
в) Масло за горење                ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                        до 38,50 
   
г) Мазут                 ден/кг 
- М-2                    до 24,674 
 
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: 
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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 цената за мазутот 
М-2, важат франко пумпна станица, а цената на мазу-
тот М-2 важи франко производител во земјата. 

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

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

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

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини               ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР - 95                до 22,037 
- ЕУРОСУПЕР - 98          до 21,867 
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)         до 24,669 
 
б) Дизел гориво                ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е IV)          до 12,150 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в) Масло за горење               ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)                   до 3,136 
   
г) Мазут                     ден/кг 
- М-2                  до 0,100 
 

Член 5 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

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

вањето во „Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 00,01 часот на 
23.06.2009 година. 

 
     Бр. 02-1471/1                            
22 јуни 2009 година                       Заменик претседател, 

   Скопје                                   Владко Гаврилов, с.р. 
______________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
1388. 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 
платите во Република Македонија („Службен весник 
на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 
37/05, 121/07 и 161/08), Министерството за труд и со-
цијална политика  

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец мај 

2009 година, во однос на месец април 2009 година, е 
повисока за 1,0%. 

2. Правото на пораст на платите за месец мај 2009 
година, во однос на месец април 2009 година, за рабо-
тодавачите од членот 3 став 1 изнесува 0,5%. 

  
                                               Министер, 

                                                  Џељаљ Бајрами, с.р. 
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