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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2662. 
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 31 јули 2012 годи-
на, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ 

 
1. Моника Стојаноска се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор, од Советот на град Скопје, 
на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјал-
на работа на град Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
     Бр. 23 – 6182/1      Претседател на Владата 
31 јули 2012 година      на Република Македонија, 

    Скопје          м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

2663. 
Врз основа на член 38 став 1, 3 и 5 од Законот за 

Ученичкиот и студентскиот стандард („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 37/98 и 40/2003), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 31 јули 2012 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВ-
НИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ  

ЦЕНТАР „СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ 
 
1. Игор Митренцов се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор на  Државниот студентски 
центар „Скопје“ – Скопје. 

2. За член на Управниот одбор на  Државниот сту-
дентски центар „Скопје“ – Скопје се именува 

- Моника Стојаноска. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 23 – 6183/1      Претседател на Владата 

31 јули 2012 година      на Република Македонија, 
    Скопје          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2664. 

Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и 
97/2010), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 31 јули 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И 
ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛ-
НИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ 

 
1. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие за одржување и заштита на магистралните и реги-
оналните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – Скопје се 
именува Димче Балески. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 23 – 6184/1     Претседател на Владата 

31 јули 2012 година      на Република Македонија, 
    Скопје     м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2665. 

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/2009, 36/2011 и 51/2011) и член 36 став 6 
од Законот за Владата на Република Македонија 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 31 јули 2012 годи-
на, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈУ ЗАВОД ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, 
ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И 
МЛАДИНЦИ „РАНКА МИЛАНОВИЌ“ - СКОПЈЕ 

 
1. Василка Стефановска се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор – претставник на основачот 
на Јавната установа Завод за згрижување, воспитување 
и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ 
– Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 23 – 6185/1      Претседател на Владата 

31 јули 2012 година      на Република Македонија, 
    Скопје     м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2666. 

Врз основа на член 13 од Законот за основање на 
Јавно претпријатие Македонска радиодифузија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98, 
98/2000 и 48/2009) Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 31 јули 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА „ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА  

РАДИОДИФУЗИЈА – СКОПЈЕ“ 
 
1. За членови на Управниот одбор на „Јавното прет-

пријатие Македонска радиодифузија – Скопје“ се име-
нуваат: 

- Василка Стефановска 
- Нафија Пепиќ. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

    
   Бр. 23 – 6186/1           Претседател на Владата 
31 јули 2012 година       на Република Македонија, 

   Скопје     м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

2667. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/2010 и 6/2012), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 31 јули 2012 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА БЕРЗАНСКО  

РАБОТЕЊЕ АГРО – БЕРЗА СКОПЈЕ 
 
1. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-

јатие за берзанско работење АГРО –БЕРЗА Скопје се 
именува: 

- Благица Сековска. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
    Бр. 23 – 6187/1      Претседател на Владата 
31 јули 2012 година      на Република Македонија, 

   Скопје          м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

2668. 
Врз основа на член 13 од Законот за основање на 

Јавно претпријатие Македонска радиодифузија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98, 
98/2000 и 48/2009) Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 31 јули 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР 
ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИ-
СКОТО РАБОТЕЊЕ НА „ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА – СКОПЈЕ“ 

 
1. За член на Надзорниот одбор за контрола на ма-

теријално -финансиското работење на „Јавното прет-
пријатие Македонска радиодифузија – Скопје“ се име-
нува Милан Солаков. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 23 – 6188/1     Претседател на Владата 

31 јули 2012 година      на Република Македонија, 
 Скопје     м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
2669. 

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за здрав-
ствената заштита („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 43/2012), Владата на Република Македо-
нија на седницата одржана на 31 јули 2012 година, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ 
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. За член на Управниот одбор - претставник на ос-

новачот на ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република 
Македонија се именува Андријана Павлоска. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија.“  

 
Бр. 23 – 6189/1               Претседател на Владата 

31 јули 2012 година           на Република Македонија, 
    Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2670. 
Врз основа на член 68 став (1) и (3) од Законот за 

здравјето на растенијата („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11 и 
148/11), министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОСТАВОТ, БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИ И МЕ-
ТОДОТ НА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ СОВЕТ ЗА  

ЗДРАВЈЕ НА РАСТЕНИЈАТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува составот, бројот 

на членови и методот на работата на Стручниот совет 
за здравје на растенијата.  

 
Член 2 

(1) Стручниот совет за здравје на растенијата (во 
понатамошниот текст: Стручен совет)  е составен од 
седум члена вклучувајќи го и претседателот. 

(2) Членовите на Стручниот советот за здравје на рас-
тенијата како стручно советодавно тело од областа на 
здравјето на растенијата се експерти од следните области:  

- ентомологијата;  
- нематологијата;  
- вирусологијата;   
- бактериологијата;  
- микологијата; 
- молекуларната биологија и  
- хербологијата.  
 

Член 3 
(1) Стручниот совет работи и одлучува на седници. 
(2) Стручниот совет на првата седница донесува 

Деловник за работата на советот. 
(3) Стручниот совет работи доколку се присутни 

повеќе од половина од именуваните членови. 
(4) Седниците на Стручниот совет се одржуваат во 

седиштето на Фитосанитарната управа два пати годиш-
но, а доколку е потребно и повеќе. 

(5) Административно-техничките работи за потре-
бите на Стручниот совет ги врши Фитосанитарната 
управа. 

 
Член 4 

(1) Стручниот совет за секоја седница изготвува из-
вештај. 

(2) Извештајот од Стручниот совет треба да содржи 
предлози за преземање на мерки од областа на здравје-
то на растенијата. 

(3) Предложените мерки на Стручниот совет треба 
да бидат во согласност со најсовремените технички и 
научни достигнувања во областа на здравјето на расте-
нијата. 

(4) Стручниот совет извештајот од став (1) на овој 
член го доставува преку Фитосанитарната управа до 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво, најдоцна во рок од 3 дена по одржувањето на сед-
ницата. 

(5) Извештајот на Стручниот совет го потпишува 
претседателот на Стручниот совет. 

 
Член 5 

(1) Стручниот совет извештајот за својата работа со 
предлог мерките го донесува со мнозинство гласови од 
вкупниот број на членови. 

(2) Членот на Стручниот совет кој не се согласува 
со предлог мерките кои се внесени во извештајот на 
Стручниот совет, има право да даде издвоено мислење 
со образложение кон извештајот. 
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(3) Издвоеното мислење на членот на Стручниот 
совет е составен дел од извештајот. 

 
Член 6 

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

 
   Бр. 17- 473/4                      Министер за земјоделство, 
јули 2012 година               шумарство и водостопанство, 

 Скопје              Љупчо Димовски, с.р. 
__________ 

2671. 
Врз основа на член 62 став (7) од Законот за шуми-

те („Службен весник на Република Македонија" бр. 
64/09, 24/11 и 53/11), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИ-
ДОТ НА ОЗНАКАТА ЗА СЕЧА И НАЧИНОТ НА  

ВРШЕЊЕ НА ОЗНАЧУВАЊЕТО ЗА СЕЧА 
 

Член 1 
Во Правилникот за видот на ознаката за сеча и на-

чинот на вршење на означувањето за сеча („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.88/12) во членот 
5 ставот (3) се брише. 

Член 2 
Во членот 10 став (2) зборовите “Приватна Сопс-

твеност (ПС)“ се заменуваат со зборовите “Приватна 
Шума (ПШ)“.    

  
Член 3 

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

 
Бр. 09-5781/5                   Министер за земјоделство,  

6 август 2012 година         шумарство и водостопанство, 
  Скопје                              Љупчо Димовски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
2672. 

Врз основа на член 219, став 6 од Законот за здрав-
ствената заштита („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 43/12), министерот за здравство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ, ВИСИНАТА И 
НАЧИНОТ НА ИСПЛАТА НА ПАРИЧНАТА НАГ-
РАДА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ СОРАБОТНИЦИ ВРАБОТЕНИ  

ВО ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат поблиските кри-

териуми, висината и начинот на исплата на паричната 
награда на здравствените работници и здравствените 
соработници вработени во јавните здравствени устано-
ви кои покажале најдобри резултати во работењето, 
тргнувајќи од обемот, квалитетот на услугите, заште-
дите во процесот на работата или ефикасноста во кори-
стењето на работното време. 

Член 2 
На здравствените работници и здравствените сора-

ботници вработени во јавните здравствени установи 
може да им се исплати парична награда доколку пока-
жале најдобри резултати во работењето тргнувајќи од 
обемот на здравствените услуги и ефикасноста во ко-
ристењето на работното време, при што особено се во-
ди сметка за бројот на извршени најсложени интервен-
ции, висината на коефициентот на успешност односно 
вкупниот број на извршени интервенции во соодветни-
от месец. 

Паричната награда согласно став 1 на овој член мо-
же да се исплати најмногу до износ од 30.000,00 дена-
ри месечно, за месецот за кој здравствениот работник 
односно здравствениот соработник остварил најдобри 
резултати. 

Коефициентот на успешност на здравствениот ра-
ботник се утврдува врз основа на евиденцијата што се 
води во јавната здравствена установата за извршени 
здравствени услуги од страна на здравствените работ-
ници и здравствени соработници односно врз основа на 
податоците за извршени здравствени услуги што се 
внесуваат во системот за плаќање по успешност. 

 
Член 3 

На здравствените работници и здравствените сора-
ботници вработени во јавните здравствени установи 
може да им се исплати парична награда доколку пока-
жале најдобри резултати во работењето тргнувајќи од 
квалитетот на здравствените услуги, при што особено 
се води сметка за примена на упатствата за медицина 
заснована на докази, објавување на стручни трудови 
поврзани со давањето на здравствени услуги, завршени 
обуки од струката односно положени испити од стру-
ката потврдени со соодветни сертификати. 

Паричната награда согласно став 1 на овој член мо-
же да се исплати најмногу до износ од 60.000,00 дена-
ри месечно, за месецот за кој здравствениот работник 
односно здравствениот соработник остварил најдобри 
резултати. 

 
Член 4 

На здравствените работници и здравствените сора-
ботници вработени во јавните здравствени установи 
може да им се исплати парична награда доколку пока-
жале најдобри резултати во работењето тргнувајќи од 
заштедите во процесот на работата, при што особено се 
води сметка за примената на методи и начини со кои се 
остваруваат најголеми заштеди во процесот на работа. 

Паричната награда согласно став 1 на овој член мо-
же да се исплати најмногу до износ од 15.000,00 дена-
ри месечно, за месецот за кој здравствениот работник 
односно здравствениот соработник остварил најдобри 
резултати. 

 
Член 5 

Паричната награда утврдена согласно поблиските 
критериуми и износите утврдени во членовите 2, 3 и 4 
од овој правилник се исплаќа еднаш месечно врз осно-
ва на решение на министерот за здравство од средства-
та на Министерството за здравство. 

 
Член 6 

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

 
Бр.07-6372/2 

10 август 2012 година                 Министер за здравство, 
  Скопје                  Никола Тодоров, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

2673. 
Врз основа на член 12 став (3) од Законот за проце-

на („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.115/10, 158/11, 185/11 и 64/12), министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРО-
ГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ 
ЗА ПРОЦЕНУВАЧ НА ВРЕДНОСТА НА ДОБРА-
ТА И ВЛИЈАНИЈАТА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 
Член 1 

Во Програмата за полагање на стручен испит за 
проценувач на вредноста на добрата и влијанијата врз 
животната средина („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.18/12 ) во точката  2 во потточка V 
пред зборовите „Извештај за процена“ се додаваат збо-
ровите „Опфат на процена и “. 

 
Член 2 

Во Прилогот по точката 15 се додаваат две нови 
точки 16 и 17 кои гласат: 

„16. Економски аспекти на заштита на животната 
средина, Недановски Пеце, Економски факултет, Скоп-
је, 2004, и 

17. Вреднување на добрата и ефектите во интеграл-
ниот пристап за анализа на проектите, докторска ди-
сертација (необјавена), Арсов Сашо, Економски факул-
тет, Скопје, 2003.“ 

 
Член 3 

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

 
Бр.07-7080/3 

25 Јули 2012 година                   Министер, 
   Скопје                             Абдилаќим Адеми, с.р. 

__________ 
2674. 

Врз основа на член 149 ставови (6) и (7) ,149-а ста-
вови (2) и (3)  и член 150 став (2)  од Законот за зашти-
та на природата („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 67/04; 14/06; 84/07; 35/10; 47/11 и  148/11), 
министерот за животна средина и просторно планира-
ње, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат податоците кои 
се запишуваат во евиденцијата за заштита на природа-
та, составот и формата на водење на податоците, 
на¬чи¬нот и рокот на впишување на податоците во 
евиденцијата, начинот на определувањето и водење на 
регистарскиот број, начинот на водење и формата и со-
држината на обрасците на кои се води евиденцијата, 
начинот на чување и архивирање на евиденцијата, 
начинот и можностите за користење на податоците од 
евиденцијата, како и надоместокот за користење и из-
давање на изводи од евиденциите за заштитата на при-
родата.  

 
II. КАТАСТАР НА ЗАШТИТЕНИ ПОДРАЧЈА 

 
Член 2 

(1) Податоците содржани во Катастарот на зашти-
тени подрачја се запишуваат во форма на книга која со-
држи податоци за заштитените подрачја и деловите на 
природата под привремена заштита за кои се води по-
стапка за прогласување за заштитено подрачје. 

(2) Составен дел на катастарот на заштитени по-
драчја се и: 

- листа на заштитени подрачја; 
- листа на делови на природата под привремена за-

штита, за кои се води постапка за прогласување за за-
штитено подрачје; 

- листа  на заштитени подрачја чија заштита е уки-
ната; и 

- збирка на акти со кои е извршено прогласувањето 
на заштитени подрачја или е укината заштитата.  

 
Член 3 

Запишувањето во Катастарот на заштитени подрач-
ја се врши во рок од 15 дена од денот на влегувањето 
во сила на актот со кој се прогласува заштитеното по-
драчје, односно актот со кој се става под привремена 
заштита делот од природата за кој се води постапка за 
прогласување за заштитено подрачје. 

 
Член 4 

(1) Секое заштитено подрачје, како и привремено 
заштитениот дел од природата за кој се води постапка 
за прогласување за заштитено подрачје се запишуваат 
во Катастарот на заштитени подрачја под единствен 
регистарски број. 
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(2) Единствениот регистарски број на заштитеното 
подрачје содржи 10 цифри кои се определуваат на 
следниот начин: 

- четири  цифри за годината во која е донесен актот 
со кој се врши прогласувањето на заштитеното подрач-
је; 

- две цифри за категоријата на заштитеното подрач-
је односно дел од природата, под привремена заштита, 
за кој се води постапка за прогласување на заштитено 
подрачје и тоа на следниот начин: 

10 - Категорија I: 
- 11 – cтрог природен резерват; 
- 12 – подрачје на дивина; 
20 - Категорија II - национален парк; 
30 - Категорија III - cпоменик на природата; 
40 - Категорија IV - парк на природата; 
50 - Категорија V - заштитен предел и 
60 - Категорија VI - повеќенаменско подрачје. 
90 – привремена заштита 
- четири цифри за редниот број на уписот; 
- Пред бројот се става ознака „ЗП“ за заштитено по-

драчје или „ПЗ“ за привремена заштита. 
 

Член 5 
(1) Катастарот на заштитени подрачја се води на обра-

зецот кој содржи девет делови со следните податоци: 
1. Идентификација на подрачјето: 
1.1. Единствен регистарски број на подрачјето ; 
1.2. Назив на подрачје; 
1.3. Категорија на заштита на подрачјето; 
1.4. Датум кога е донесен актот за ставање на делот 

на природата под привремена заштита; 
1.5. Име на актот за ставање на делот на природата 

под привремена заштита;  
1.6. Датум кога е донесен актот за прво прогласува-

ње на заштитеното подрачје; 
1.7. Име на актот за прогласување на заштитеното 

подрачје;  
1.8. Датум на повторно прогласување на заштите-

ното подрачје; 
1.9. Име на актот за прогласување на заштитеното 

подрачје; 
1.10. Субјект кој управува со заштитеното подрачје; 
1.11. Датум на укинување на заштитата (доколку е 

релевантно); и 
1.12. Име на актот со кој е укината заштитата. 
2. Локација на подрачјето: 
2.1. Местоположба на подрачјето (општина, насел-

ба, град); 
2.2. Географска широчина и географска должина на 

подрачјето; 
2.3. Површина (ha) или должина (m); 
2.4. Оддалеченост помеѓу најоддалечените точки на 

заштитеното подрачје (m); 

2.5. Надморска висина; 
2.6. Биогеографски регион. 
3. Еколошки информации: 
3.1. Информации за застапеноста на типови живеа-

лишта во подрачјето и нивна проценка; 
3.2. Информации за застапеноста на диви видови во 

подрачјето и проценка на нивната состојба на засегна-
тост и зачуваност. 

4. Опис на подрачјето: 
4.1. Општи карактеристики на подрачјето; 
4.2. Значајност на подрачјето; 
4.3. Закани во подрачјето; 
4.4. Закани околу подрачјето; 
4.5. Вид на сопственост во подрачјето; 
4.6. Историски записи за заштитеното подрачје. 
5. Меѓународен статус на заштита на подрачјето:  
5.1. Меѓународен статус на заштита/назначување; 
5.2. Преклопување со меѓународните назначени и 

заштитени подрачја (процент и површина). 
6. Планови, програми и активности во заштитеното 

подрачје: 
6.1. План за управување со заштитеното подрачје со 

датум на неговото донесување и важност и преглед на 
зоните на заштита;  

6.2. Зонирање на заштитеното подрачје;  
6.3. Просторен план за заштитеното подрачје со да-

тум на неговото донесување; 
6.4. Урбанистички планови за заштитеното подрач-

је со датумот на нивното донесување и важност; 
6.5. Годишна програма за заштита на природата со 

датум на нејзиното донесување и важност; 
6.6. Листа на преземени активности во рамките на 

заштитеното подрачје во тековната година; 
6.7. Листа на субјекти кои биле одговорни за реали-

зација на активностите во заштитеното подрачје. 
7. Научна и стручна документација;  
8. Географски карти на подрачјето;  
9. Фотографии. 
(2) Формата на образецот на Катастарот на зашти-

тени подрачја во кој се внесуваат податоци за заштите-
ните подрачја и деловите на природата под привремена 
заштита за кои се води постапка за прогласување за за-
штитено подрачје, како и упатството за негово попол-
нување е даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој 
правилник.  

 
Член 6 

(1) За секое заштитено подрачје или делот на при-
родата под привремена заштита впишано во катастарот 
на заштитени подрачја се основа збирка. 

(2) Збирката ја сочинува документацијата пропиша-
на со член 5 од овој правилник. 

(3) Збирката претставува посебен архивски предмет 
кој се идентификува со единствениот регистарски број 
на заштитеното подрачје. 
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Член 7 
Заштитените подрачја чија што заштита престанала 

да важи се запишуваат во Катастарот на заштитени по-
драчја во рок од 15 дена од денот на објавувањето на 
актот за престанување на заштитата во „Службен вес-
ник на Република Македонија“. 

 
III. РЕГИСТАР НА ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО 

 
Член 8 

Податоците содржани во Регистарот на природно 
наследство (во натамошниот текст: Регистарот) се за-
пишуваат во форма на книга која содржи: 

1. Регистар на спелеолошки објекти;  
2. Регистар на карактеристични минерали; 
3. Регистар на карактеристични фосили; 
4. Регистар на строго заштитени и заштитени диви 

видови; 
5. Регистар на диви видови под привремена зашти-

та; 
6. Регистар на природни реткости, и 
7. Регистар на збирки на ex situ заштита. 
Составен дел на регистарот на природно наследство 

се и: 
- листа на спелеолошки објекти;  
- листа на карактеристични минерали; 
- листа на карактеристични фосили; 
- листа на строго заштитени и заштитени диви ви-

дови; 
- листа на диви видови под привремена заштита;  
- листа на природни реткости; 
- листа на збирки на природно наследство со ex situ 

заштита по субјект на управување, и 
- збирка на акти со кои е извршено прогласувањето 

на природното наследство. 
 

Член 9 
(1) Уписот на спелеолошките објекти во Регистарот 

се врши врз основа на известувањето за откривање на 
нов спелеолошки објект. 

(2) Уписот на карактеристични минерали во Реги-
старот се врши врз основа на известувањето за пронао-
ѓање на истите. 

(3) Уписот на карактеристични фосили во Региста-
рот се врши врз основа на известувањето за пронаоѓа-
ње на истите. 

(4) Уписот на строго заштитените или заштитените 
диви видови или видовите под привремена заштита во 
Регистарот се врши по влегувањето во сила на актот со 
кој е извршено нивно прогласување. 

 (5) Уписот на природните реткости во Регистарот 
се врши по влегувањето во сила на актот со кој е извр-
шено нивно прогласување. 

(6) Уписот на природно наследство со ex situ за-
штита ја врши субјектот кој ја врши заштитата и упра-
вува со збирката.   

 
Член 10 

 
(1) Природното наследство се запишува во Региста-

рот под единствен регистарски број. 
(2) Единствениот регистарски број на природното 

наследство содржи 10 цифри кои се определуваат на 
следниот начин: 

- четири цифри за годината во која се врши уписот 
односно во која е донесен актот со кој се врши прогла-
сувањето; 

- две цифри за статусот на природното наследство и 
тоа: 

01 - спелеолошки објекти;  
02 - карактеристични минерали; 
03 - карактеристични фосили; 
04 - строго заштитени диви видови;  
05 - заштитени диви видови; 
07 - диви видови под привремена заштита;  
08 - природни реткости; и 
09 – ex situ заштита. 
- четири цифри за редниот број на уписот. 
- Пред бројот се става ознака „ПН“ за природно 

наследство. 
 

Член 11 
(1) Образецот на кој се води Регистарот содржи де-

вет делови со следните податоци: 
1. Идентификација на природното наследство: 
1.1. Единствен регистарски број на природното нас-

ледство; 
1.2. Вид на природното наследство; 
1.3. Назив или име на природното наследство (ла-

тинско, англиско и народно име кога е можно);  
1.4. Датум кога е донесен актот за прогласување на 

природното наследство; 
1.5. Име на актот за прогласување на природното 

наследство;  
1.6. Субјект кој управува со природното наследс-

тво; 
1.7. Датум на укинување на заштитата; 
1.8. Име на актот со кој е укината заштитата.  
2. Локација на природното наследство: 
2.1. Местоположба на природното наследство (оп-

штина, населба, град); 
2.2. Географска широчина и географска должина на 

природното наследство (централни координати);  
2.3. Површина (ha) или должина (m); 
2.4. Надморска висина на природното наследство; 
2.5. Биогеографски регион. 
3. Еколошки информации: 
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3.1. Распространувањето на природното наследс-
тво; 

3.2. Застапеноста на диви видови во природното 
наследство; 

3.3. Информации за типови живеалишта каде се ја-
вува строго заштитениот или заштитениот див вид од-
носно природното наследство и нивна состојба на за-
грозеност и зачуваност; 

3.4.  Информации за поединечни стебла прогласени 
за природна реткост. 

4. Опис на природното наследство: 
4.1. Општи карактеристики на природното наследс-

тво;  
4.2. Значајност на природното наследство; 
4.3. Загрозеност (закани) на природното наследс-

тво; 
4.4. Информации за сопственост на природното 

наследство; 
4.5. Информации за збирката на природното нас-

ледство со ex situ заштита. 
5. Статус на заштита на природното наследство: 
5.1. Национален статус на засегнатост на строго за-

штитениот или заштитениот див вид односно природна 
реткост; 

5.2. Меѓународен статус на засегнатост на строго 
заштитениот или заштитениот див вид односно при-
родна реткост (согласно IUCN); 

5.3. Меѓународен статус на заштита на природното 
наследство (според различни конвенции); 

5.4. Преклопување со меѓународните назначени и 
заштитени подрачја (проценти и/или површина); 

5.5. Вклученост на строго заштитениот или зашти-
тениот див вид односно природна реткост во додатоци-
те на Директивите за живеалиштата и птиците на 
Европската унија; 

5.6. Информации за статус на заштита на видовите 
во збирката на природното наследство со ex situ зашти-
та. 

6. Планови и мерки за управување со природното 
наследство: 

6.1. План за управување или акционен план или 
мерки за управување со природното наследство со да-
тум на неговото донесување и важност и преглед на зо-
ните на заштита;  

6.2. Годишна програма за заштита на природното 
наследство. 

7. Географски карти на распространување односно 
наоѓање на природното наследство.  

8. Научна и стручна документација. 
9. Фотографии. 
(2) Формата на образецот на Регистарот е даден во 

Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.  

Член 12 
(1) За секое природно наследство впишано во Реги-

старот се основа збирка. 
(2) Збирката ја сочинува документацијата пропиша-

на со член 11 овој правилник. 
(3) Збирката претставува посебен архивски предмет 

кој се идентификува со единствениот регистарски број 
на природното наследство. 

 
IV. НАЧИН НА ЧУВАЊЕ И АРХИВИРАЊЕ, МОЖ-
НОСТИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И 
НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА 

ИЗВОДИ ОД ЕВИДЕНЦИИТЕ 
 

Член 13 
(1) Евиденцијата за заштита на природата се чува и 

архивира во пишана и во електронска форма со помош 
на структуирана база на податоци. 

(2) По истекот на секоја календарска година, а за 
секој од одделните делови на евиденцијата, Управата 
за животна средина печати попис на уписите во еви-
денцијата кој го заверува со наведувањето на вкупниот 
број на листови и печат и потпис на одговорното лице 
кое ја води евиденцијата, како и потпис на одговорното 
лице од Управата за животна средина. 

 
Член 14 

(1) Секој има право да побара извод од евиденција-
та на заштита на природата од сите податоци освен 
оние кои се прогласени како доверливи согласно про-
писите за класифицирани информации. 

(2) Изводот од евиденцијата на заштита на природа-
та е на трошок на барателот кој се определува според 
реалните трошоци што ги сноси Управата за животна 
средина за обезбедување на изводот, а кои се однесува-
ат на фотокопии, носачи на електронски записи и печа-
тење на карти. 

(3) Пристапот до електронската база на податоци е 
слободен, освен за оние податоци кои се класифицира-
ни како доверливи согласно прописите за класифици-
рани информации.  

(4) Податоците од евиденцијата на заштита на при-
родата може да се користат за образовни и научни це-
ли.  

 
VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 15 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Сужбен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 07-3279/4                                                                 

23  јули 2012 година                     Министер, 
   Скопје               Абдилаќим Адеми, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2675. 

Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 
енергетика  (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011 и 
136/11), член 28 од Законот за акцизите (“Службен вес-
ник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 
34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на 
додадена вредност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 
86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 
114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за 
животната средина (“Службен весник на РМ“ бр. 
53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресмету-
вање и уплатување на надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат 
при увоз и/или производство на нафтени деривати 
(“Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11),  Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 13.08.2012 година, доне-
се 

 
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 БС - 95      до 46,165 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 47,667 
   
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 45,451 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 44,849 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 37,858 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

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

 
A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да   изнесуваат и тоа: 
   
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 86,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 87,50 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 73,00 

в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 61,50 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 46,195 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа одлу-
ка. 

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

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

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

 
Член 3 

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

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

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа: 
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а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,890 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,300 
   
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,300 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,740 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

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

 
 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 22,046 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 21,816 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,383 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,230 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 6 
 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 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 14.08.2012 
година и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија. 

 
Бр. 02 -1413 /1   

13  август 2012 година                  Заменик претседател,  
  Скопје                                   м-р Рухи Бакију, с.р. 
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