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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1052.

Врз основа на член 67 став 2 од Законот за заштита
и спасување (“Службен весник на Република Македонија” бр. 36/04 и 49/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.09.2005 година, донесе
УРЕДБА
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗГРАДБАТА, ОДРЖУВАЊЕТО И КОРИСТЕЊЕТО НА ЗАСОЛНИШТАТА И
ДРУГИТЕ ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ И ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ПОТРЕБНИОТ БРОЈ НА
ЗАСОЛНИШНИ МЕСТА
I. ОСНОВНА ОДРЕДБА
Член 1
Со оваа уредба се уредува начинот на изградбата,
одржувањето и користењето на засолништата и другите заштитни објекти во мир и во воена состојба и определувањето на потребниот број на засолнишни места.
II. НАЧИН НА ИЗГРАДБА НА ЗАСОЛНИШТА И
ДРУГИ ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ
Член 2
Засолнување на населението во Република Македонија се врши со изградба на засолништа и други заштитни објекти во рамките на инвестиционата изградба во мир, а во воена состојба со изградба на засолни,
односно прилагодување на постоечките објекти во засолни.
Член 3
Засолништата се наменски изградени градежни објекти, конструктивно изведени, технички опремени и
функционално организирани да овозможат заштита на
населението од механичко, радиоактивно, отровно,
термичко и биолошко дејство предизвикано од дејствата на нападните средства.
Други заштитни објекти се: засолни, рововски засолништа, адаптирани простории, природни и инфраструктурни објекти.
Член 4
Засолништата и другите заштитни објекти според
заштитните карактеристики можат да бидат:
- засолништа затворени и херметизирани простории, опремени со инсталации за прочистување на
воздухот, и други инсталации и опрема кои овозможуваат оптимални услови за заштита и престој на
населението;
- засолни-отворени или херметизирани објекти за
засолнување што немаат инсталации за прочистување
на воздухот, при чија употреба мора да се користат
личните средства за радиолошко-хемиска и биолошка
заштита и
- засолни со зајакната плоча (масивна двојно армирано-бетонска плоча, со дебелина 25 см) која обезбедува заштита од уривање.
Член 5
Засолништата според отпорноста на конструкцијата
на механичкото дејство на воздушниот ударен бран,
можат да бидат:
- засолништа за основна заштита со конструкција
отпорна на квазистатичко оптоварување предизвикано
од дејство на воздушен ударен бран со натпритисок од
100 кРа;
- засолништа за дополнителна заштита со конструкција отпорна на квазистатичко оптоварување предизвикано од дејство на воздушен ударен бран со натпритисок од 50 кРа;
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- засолништа за зајакната заштита со конструкција
отпорна на квазистатичко оптоварување предизвикано
од дејство на воздушен ударен бран со натпритисок
над 200 кРа.
Засолништата од став 1 на овој член, според отпорноста на конструкцијата на механичкото дејство
на воздушниот ударен бран, имаат и соодветна отпорност на топлотните, отровните и радиоактивните
оптоварувања и оптоварувањата предизвикани од
урнатини.
Заштитните и техничките карактеристики на засолништата од став 1 на овој член се утврдени во прописите за техничките нормативи за засолништа.
Член 6
Засолните според заштитните карактеристики можат да бидат:
- засолни за заштита од радиоактивни и отровни оптеретувања-влијанија кои се задолжително затворени
или херметизирани, и
- засолни за заштита од механички оптоварувања,
од парчиња на убојните средства и од урнатите објекти.
Механичката отпорност на конструкцијата на засолните на квазистатичко оптоварување од воздушен
ударен бран изнесува од 25 - 50 кРа.
Член 7
Изградбата на засолништа и другите заштитни објекти во мир се врши со:
- планирање на изградба на засолништа и други заштитни објекти според прописите за просторно и урбанистичко планирање;
- проектирање и техничка контрола на техничката
документација за изградба на засолништа;
- производство на опрема и средства за засолништа
и другите заштитни објекти и нивно вградување;
- изградба на засолништа и други заштитни објекти;
- контрола на квалитетот на изведените работи (атестирање и технички прегледи);
- воведување на изградените засолништа и другите
заштитни објекти во евиденција на објектите за засолнување и
- финансирање на изградбата на засолништа во мир.
Член 8
Во засолништата и другите заштитни објекти може
да се вградуваат градежни материјали, опрема за престој, елементи на инсталации за проветрување, водовод, канализација, електрика, средства за затварање на
отворите за проветрување и движење што одговараат
на стандардите за квалитетот.
Член 9
Според местото на живеење засолништата и другите заштитни објекти можат да се градат во станбени
објекти, деловни објекти, станбено-деловни објекти и
на неизградени површини наменети за изградба на
станбени објекти.
Според местото на работа засолништата и другите
заштитни објекти можат да се градат во деловни објекти.
Јавните засолништа се градат на неизградени површини како самостојни објекти или во одредени урбани
единици во состав на објекти.
Член 10
По изградбата на објектот во кој за инвеститорот
постои обврска за изградба на засолништа и други заштитни објекти по место на живеење и место на работа, пред техничкиот преглед на изведените работи се
врши испитување на исправноста на инсталацијата за
проветрување во засолништата и другите заштитни објекти.
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Испитувањето на исправноста на инсталацијата за
проветрување на засолништата и другите заштитни објекти го вршат трговски друштва регистрирани за таа
дејност.
Член 11
Со техничкиот преглед на изградениот објект се врши и технички преглед на засолништата и другите заштитни објекти со учество на претставник од Дирекцијата за заштита и спасување.
Член 12
По извршениот технички преглед на изградениот
објект и издавањето на решението за употреба на објектот, засолништата и другите заштитни објекти изградени во состав на објектот или како самостојни, се воведуваат во евиденцијата на објектите за заштита, на
начин и во постапка утврдени со нормативите и стандардите за заштита и спасување.
Член 13
Обезбедувањето со засолништа и други заштитни
објекти при постоење на непосредна воена опасност и
во воена состојба, се врши со изградба на дополнителни капацитети потребни за заштита на населението во
Република Македонија.
Изградбата на дополнителните капацитети во случаите од став 1 на овој член, се врши со прилагодување
на природните или вештачките објекти и простории
погодни за засолнување, со изградба на импровизирани
зони, а во зависност од условите и со изградба на засолништа.
Член 14
Изградбата на засолни, при постоење на непосредна
воена опасност и во воена состојба се врши врз основа
на документите за изградба на засолништа изработени
од Дирекцијата за заштита и спасување со однапред
подготвена техничка документација за градење.
Во изградбата на засолни при постоење на непосредна воена опасност и во воена состојба учествуваат
граѓаните, трговските друштва, јавните претпријатија,
установите и службите кои даваат на користење средства согласно прописите за заштита и спасување.
III. ОДРЖУВАЊЕ НА ЗАСОЛНИШТА И ДРУГИ
ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ
Член 15
Засолништата и другите заштитни објекти се одржуваат во исправна состојба со тековно и инвестиционо одржување.
Тековното и инвестиционо одржување се презема
врз основа на техничкиот преглед на засолништата и
другите заштитни објекти.
Начинот на извршување на работите за тековното и
инвестиционо одржување на засолништата и другите
заштитни објекти се врши согласно нормативите и
стандардите за заштита и спасување.
Член 16
Тековното одржување на засолништата и другите
заштитни објекти опфаќа активности кои се состојат во
тримесечен, шестмесечен и годишен преглед.
Тримесечниот преглед се состои од проверки на
комплетноста и исправноста на засолништата и другите заштитни објекти.
Шестмесечниот преглед ги опфаќа активностите
од тримесечниот преглед, со тоа што се извршува и
детално чистење и подмачкување на подвижните делови од заштитата и опремата, како и подмачкување
со глицерин на сите гумени заптивки во вентилите,
манжетните од инсталацијата и филтро-вентилационите уреди.
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Годишниот преглед ги опфаќа сите активности
од тримесечниот и шестмесечниот преглед и се врши измена на елементи, позиции кои не се во согласност со нормите и условите кои треба да ги исполнуваат, како и мерење на сите елементи вградени во
засолништето, контрола на конструкцијата, средствата за затворање, опремата за престој и електричната инсталација.
Член 17
Кога засолништето или другиот заштитен објект е
издаден под закуп, тековното одржување го врши закупецот во текот на траење на закупот од сопствени
средства.
Тековното одржување во случај од став 1 на овој
член се состои од:
- визуелен и функционален преглед на пет дена;
- проверување на засолништето или другите заштитни објекти;
- пуштање во погон на уредите за вентилација и
утврдување на исправноста на инсталациите што му
припаѓаат на засолништето;
- поправки на инсталациите и опремата што ги користи;
- одржување на хигиена со дезинфекција и дезинсекција и
- варосување по потреба.
Член 18
Закупецот учествува во исплатувањето на трошоците за тековно одржување на заедничките простории
(приоди) сразмерно на квадратурата и намената на делот на засолништето или заштитниот објект и тоа за:
чистење, надоместоци за исплата на експлоатациони
трошоци (греење, осветлување и сл.).
Член 19
Инвестиционото одржување на засолништата и
другите заштитни објекти, опфаќа активности со кои се
вршат помали парцијални подобрувања на елементите
и инсталациите на засолништата и другите заштитни
објекти во целина.
За инвестиционото одржување на засолништата и
другите заштитни објекти издадени под закуп се грижи
закупецот.
Член 20
Контролата на состојбата на засолништата и другите заштитни објекти ја вршат трговските друштва регистрирани за вршење на таа дејност во согласност со
нормативите и стандардите за заштита и спасување.
Член 21
Секое засолниште има книга за одржување во која
се внесуваат податоци за извршените технички контроли, за преземени мерки и за начинот за отстранување
на утврдените недостатоци.
Со книгата за одржување на засолништето се чуваат: Упатството за одржување на засолништето, атестите, гарантните листови и списокот на трговските друштва за одржување на опремата и уредите.
IV. КОРИСТЕЊЕ НА ЗАСОЛНИШТА И ДРУГИ
ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ
1. Користење на засолништа и други заштитни
објекти во воена состојба
Член 22
За користење на засолништата и другите заштитни
објекти кои се градат по местото на живеење и местото на работа во воена состојба од страна на Дирекцијата за заштита и спасување се определуваат раководители на засолништа.
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За извршување на подготовките за функционирање
на засолништата и другите заштитни објекти во воена
состојба, по потреба од страна на раководителите на
засолништата и другите заштитни објекти можат да се
определат помошници и да се формираат определен
број на екипи за засолнување и тоа во подготвителниот
период, за време на употреба во воена состојба и за
време на напуштањето по прогласувањето на престанокот на воената состојба.
За користење на јавните засолништа чии корисници
не се определени со документите за засолнување, се
формираат посебни единици за засолнување од просторните сили за заштита и спасување и нивниот број е
определен во документите за засолнување на единиците на локалната самоуправа.
Корисниците на засолништата и другите заштитни објекти кои се користат двонаменски, во рок од
48 часа по издавањето на наредбата од страна на Дирекцијата за заштита и спасување за подготовки на
засолништата и другите заштитни објекти за употреба во воена состојба, се предаваат на раководителите
на засолништето, во состојба во која се примени, односно во состојба погодна за употреба во воена состојба.
2. Користење на засолништа и други заштитни
објекти во мир
Член 23
Засолништата и другите заштитни објекти можат да
се користат двонаменски за намени што немаат штетно влијание врз заштитните карактеристики, хигиенските и техничките услови, по добиената согласност од
Дирекцијата за заштита и спасување.
V. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБНИОТ БРОЈ НА
ЗАСОЛНИШНИ МЕСТА
Член 24
На инвеститорите на објекти за кои во Законот за
заштита и спасување е утврдена обврска за изградба на
засолништа надлежниот орган на општината односно
органот на државната управа надлежен за вршење на
работите од областа на уредување на просторот, им го
определува потребниот број на засолнишни места, што
инвеститорот треба да ги изгради во објектот што го
гради или надвор од него, според претходно добиените
локациски услови.
Потребниот број на засолнишни места од став 1 на
овој член се утврдува во решението за локациски услови, а врз основа на мислењето од Дирекцијата за заштита и спасување кое е составен дел на проектната
документација.
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ
ОДРЕДБИ
Член 25
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба
престанува да важи Уредбата за критериумите за засолнување на населението (“Службен весник на Република Македонија “ бр. 81/92 и 12/98).
Член 26
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 19-3076/1
15 септември 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р Владо Бучковски, с.р.
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Врз основа на член 50 став 3 од Законот за заштита
и спасување (“Службен весник на Република Македонија” бр. 36/04 и 49/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.09.2005 година, донесе
УРЕДБА
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ - ПРВА
МЕДИЦИНСКА ПОМОШ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со оваа уредба се уредува организацијата и спроведувањето на првата медицинска помош која се остварува во рамките на системот за заштита и спасување.
Обврска за планирање, подготвување на активности за спроведување и спроведување на прва медицинска помош имаат сите субјекти утврдени во Законот за заштита и спасување (во натамошниот
текст: задолжени субјекти), а особено силите за заштита и спасување, Министерството за здравство,
здравствените организации и Црвениот крст на Република Македонија.
II .ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРВАТА МЕДИЦИНСКА
ПОМОШ
Член 2
Организацијата на првата медицинска помош опфаќа планирање и подготвување на активности за спроведување на првата медицинска помош.
а) Планирање на прва медицинска помош
Член 3
Планирањето на првата медицинска помош опфаќа
проценување на можните загрозувања на животот и
здравјето на луѓето, утврдување на потребна организација за спроведување на првата медицинска помош и
пропишување на оперативна процедура за спроведување на првата медицинска помош.
Планирањето на првата медицинска помош се остварува во рамките на интегралното планирање (развојно и оперативно) за заштита и спасување и тоа како
посебен елаборат во тие планови.
Член 4
Потребната организација за спроведување на првата медицинска помош се утврдува во плановите за заштита и спасување.
При утврдувањето на потребната организација посебно се определуваат задачите на задолжените субјекти и задачите, големината и видовите на силите за заштита и спасување кои ќе учествуваат во спроведувањето на првата медицинска помош, местата за собирање на повредените и заболените, тријажните пунктови,
патиштата и начините на извршување на транспортот
до најблиските здравствени установи и здравствените
објекти во кои ќе се прифаќаат лицата на кои им е
утврдена потреба од медицинска помош.
Член 5
Со стандардите за оперативна процедура за спроведување на првата медицинска помош, што ги пропишува директорот на Дирекцијата за заштита и спасување во соработка со министерот за здравство, се определуваат активностите и постапките на учесниците во
спроведувањето на првата медицинска помош од моментот на добивањето на задачата па се до нејзиното
извршување, а не се од стручен, туку од организациски
карактер.
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б) Подготвување на активности за спроведување
на првата медицинска помош
Член 6
Подготвувањето на активностите за спроведување
на првата медицинска помош опфаќа организациски и
оперативни мерки и постапки со кои се обезбедуваат
потребни предуслови за спроведување на планираните
активности за спроведување на првата медицинска помош.
За реализација на активностите од став 1 на овој
член, задолжените субјекти кои ја спроведуваат првата
медицинска помош во рамките на развојното и оперативно планирање посебно предвидуваат:
- временски рокови за пополнување на силите за заштита и спасување;
- временски рокови за едукација, обука и вежби;
- временски рокови за обезбедување на материјални
ресурси за потребите на првата медицинска помош;
- временски рокови за проверка и сервисирање на
обезбедените материјални ресурси и
- временски рокови за склучување на потребни договори.
Член 7
Со подготвувањето на активностите за спроведување на првата медицинска помош, задолжените
субјекти го обезбедуваат потребниот минимум за успешно и ефикасно спроведување на првата медицинска помош.
Потребниот минимум за успешно и ефикасно спроведување на првата медицинска помош, во рамките на
нормативите и стандардите ги пропишува директорот
на Дирекцијата за заштита и спасување.
III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРВА МЕДИЦИНСКА
ПОМОШ
Член 8
Во спроведувањето на првата медицинска помош
задолжените субјекти и силите за заштита и спасување
ги исполнуваат задачите и должностите кои им се
утврдени во плановите за заштита и спасување, а според пропишаните стандарди за оперативна процедура.
Член 9
При давање на прва медицинска помош задолжените субјекти и силите за заштита и спасување постапуваат според пропишаните нормативи и стандарди за
постапките и начинот на давање на прва медицинска
помош и начините и постапките за време на транспортот до најблиските здравствени установи.
Член 10
Спроведувањето на првата медицинска помош опфаќа активности во функција на превенција и оперативни функции.
а) Активности во функција на превенција
Член 11
Во функција на превенција задолжените субјекти за
спроведување на прва медицинска помош ја воспоставуваат потребната организација од членот 4 на оваа
уредба.
Во рамките на активностите од став 1 на овој член
го обезбедуваат пропишаниот потребен минимум персонални и материјални ресурси за функционирање на
воспоставената организација, спроведуваат едукација,
обука и вежби со персоналот на задолжените субјекти
и силите за заштита и спасување, ги одржуваат и сервисираат материјалните средства наменети за прва медицинска помош и ги склучуваат потребните договори
утврдени со Законот за заштита и спасување.

Бр. 80- Стр. 5

б) Оперативни функции
Член 12
Задолжените субјекти за спроведување на прва медицинска помош во рамките на оперативните функции
спроведуваат активности и мерки во случај на непосредна опасност, за време на траење на опасноста и во
отстранување на последиците.
б-1) Активности и мерки во случај на непосредна
опасност
Член 13
Кога надлежен орган ќе утврди и извести за постоење на можност за настанување на потенцијална опасност, надлежните и одговорните лица во задолжените
субјекти ја зголемуваат готовноста за спроведување на
првата медицинска помош.
Во рамките на активностите од став 1 на овој член
ги активираат надлежните и одговорни лица за спроведување на прва медицинска помош и ги задолжуваат да
преземат организациски, стручни, безбедносни и други
мерки заради зголемување на подготвеноста за извршување на задачите во споредувањето на првата медицинска помош.
б-2) Активности и мерки за време на траење на
опасноста
Член 14
За време на траење на опасноста, задолжените субјекти за спроведување на прва медицинска помош ги
спроведуваат следните активности и мерки:
- ги насочуваат и координираат самозаштитните
активности;
- учествуваат во спроведувањето на првата медицинска помош со силите за заштита и спасување и
- раководат и ги координираат активностите во
спроведување на првата медицинска помош.
Член 15
Во спроведувањето на првата медицинска помош
силите за заштита и спасување првенствено се употребуваат за давање на прва медицинска помош на повредените и заболени граѓани на местото каде се повредени и на собирните пунктови, за упатување и носење до
собирните пунктови и пунктовите за медицинска тријажа.
Член 16
Медицинската тријажа ја спроведуваат екипи на
здравствените организации, Црвениот крст на Република Македонија и тимовите за брз одговор според утврдениот начин за нивно ангажирање.
Екипите кои ја вршат медицинската тријажа мора
да го исполнуваат пропишаниот потребен минум на услови за персоналот и материјалните средства.
Член 17
Транспортот до најблиските здравствени установи
го спроведуваат екипи на здравствените организации.
Во транспорт до најблиските здравствени установи
може да учествуваат и тимовите за брз одговор.
б-3) Активности и мерки во отстранување
на последиците
Член 18
Во отстранувањето на последиците, службите и силите за заштита и спасување на задолжените субјекти
кои учествуваат во спроведување на првата медицинска помош, може да се ангажираат и употребуваат во
спроведување на здравствени и хигиено-епидемиолошки мерки.
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Член 19
Раководниот персонал во задолжените субјекти и
командниот персонал на силите за заштита и спасување на основа на водената евиденција за активностите
во спроведување на првата медицинска помош најдоцна четири часа по завршувањето на активностите, го
анализираат своето учество во спроведувањето на првата медицинска помош.
Раководниот персонал во задолжените субјекти водената евиденција за употребата на службите и силите
за заштита и спасување на задолжените субјекти во
случај на непосредна опасност, за време на траење на
опасноста и во отстранување на последиците и извештајот од извршената анализа, ја доставува до Дирекцијата за заштита и спасување и Министерството за
здравство во рок од два дена по завршувањето на
активностите.
IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Член 20
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 19-3075/1
Претседател на Владата
15 септември 2005 година на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
___________
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Врз основа на член 50 став 3 од Законот за заштита
и спасување (“Службен весник на Република Македонија” бр. 36/04 и 49/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.09.2005 година, донесе
УРЕДБА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АСАНАЦИЈА
НА ТЕРЕНОТ
I. ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
Со оваа уредба се уредува организацијата и спроведувањето на асанација на теренот која се остварува во
рамките на системот за заштита и спасување.
Обврска за планирање, подготвување на активности
за спроведување и спроведување на асанација на теренот имаат сите субјекти утврдени во Законот за заштита и спасување (во натамошниот текст: задолжени субјекти), а особено силите за заштита и спасување, Дирекцијата за заштита и спасување, Министерството за
здравство , Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Дирекцијата за храна, заводите за здравствена
заштита, Републичкиот завод за здравствена заштита,
Институтот за судска медицина и криминалистика,
Министерство за внатрешни работи, Министерство за
транспорт и врски, Министерство за животна средина
и просторно планирање, Црвениот крст на Република
Македонија, јавните комунални претпријатија и служби, верските заедници и религиозните групи.
II. ОРГАНИЗАЦИЈА НА АСАНАЦИЈА НА ТЕРЕНОТ
Член 2
Во рамките на организирањето и подготвувањето
на асанацијата на теренот задолжените субјекти учествуваат во извршувањето на одредени специфични
активности и тоа:
- Дирекцијата за заштита и спасување - во организирање, подготвување и оспособување на специјализирани единици за асанација на теренот, планирање на
асанацијата на теренот и координација и следење на
активностите за асанација на теренот;
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- Министерството за внатрешни работи - во откривање, пронаоѓање, идентификација и евиденција на загинати и умрени лица, обезбедување на места и објекти
каде се врши асанација на теренот и издавање на потребна документација за загинати и умрени лица;
- Министерството за здравство - во организирање и
подготвување на санитарно-хигиенски мерки при собирање, транспорт и погребување на загинати и умрени
лица, утврдување на причините на смртта, идентификација на загинати и умрени лица, организирање на санитарно-хигиенски мерки при собирање и уништување на
штетни отпадоци и други опасни материи што го загрозуваат животот и здравјето на луѓето, дезинфекција,
дезинсекција и дератизација на теренот и објектите и
асанација на објектите за водоснабдување;
- Министерството за животна средина и просторно
планирање - во процесот на изнаоѓање на локации за
гробници за погребување на загинатите животни и нивна изградба, начините на уништување на штетните отпадоци и други опасни материи што го загрозуваат животот и здравјето на луѓето и асанација на објектите за
водоснабдување;
- Министерството за транспорт и врски - во планирање и уредување на собирни места и места каде ќе се
врши погребување на загинати и умрени лица, закоп на
загинати и умрени животни и места каде ќе се врши
складирање и уништување на штетни отпадоци и други
опасни материи; и
- Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - во организирањето на собирањето, транспортот и закопувањето на загинати и умрени животни.
а) Планирање на активности за спроведување на
асанација на теренот
Член 3
Планирањето на активностите за спроведување на
асанација на теренот опфаќа проценка на загрозеност и
повредливост на територијата, утврдување на потребна
организација за спроведување на асанацијата на теренот и пропишување на оперативна процедура за спроведување на асанацијата на теренот.
Член 4
Потребната организација за спроведување на асанацијата на теренот се утврдува во плановите за заштита
и спасување.
При утврдувањето на потребната организација посебно се определуваат задачите на задолжените субјекти и задачите, големината и видовите на силите за заштита и спасување кои ќе учествуваат во спроведувањето на асанацијата на теренот, местата за собирање на
загинатите и умрените лица, тријажните пунктови,
идентификација, патиштата и начините на извршување
на транспорт, начинот и местата на погребување, начин и постапка за собирање, транспорт и закопување
на загинати и умрени животни, собирање, депонирање
и уништување на сите видови штетни отпадоци и други опасни материи и асанација на објектите за водоснабдување.
Член 5
Со оперативната процедура за спроведување на асанацијата на теренот, пропишана од страна на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, се определуваат активностите и постапките од организациски
карактер на учесниците во спроведувањето на асанацијата на теренот од моментот на добивањето на задачата
па се до нејзиното извршување.
б) Подготвување на активности за спроведување
на асанација на теренот
Член 6
Подготвувањето на активностите за спроведување
на асанацијата на теренот опфаќа организациски и опе-
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ративни мерки и постапки со кои се обезбедуваат потребни предуслови за спроведување на планираните
активности за спроведување на асанацијата на теренот.
За реализација на активностите од став 1 на овој
член, задолжените субјекти кои ја спроведуваат асанацијата на теренот во рамките на развојното и оперативно планирање посебно предвидуваат:
- временски рокови за пополнување на силите за заштита и спасување;
- временски рокови за едукација, обука и вежби;
- временски рокови за обезбедување на материјални
ресурси за потребите на асанацијата на теренот;
- временски рокови за проверка и сервисирање на
обезбедените материјални ресурси и
- временски рокови за склучување на потребни договори.
Член 7
Со подготвувањето на активностите за спроведување
на асанацијата на теренот, задолжените субјекти го обезбедуваат потребниот минимум за успешно и ефикасно спроведување на асанацијата на теренот кој е утврден во нормативите и стандардите за заштита и спасување.
III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА АСАНАЦИЈА
НА ТЕРЕНОТ
Член 8
Во спроведувањето на асанацијата на теренот задолжените субјекти и силите за заштита и спасување
ги исполнуваат задачите и должностите кои им се
утврдени во плановите за заштита и спасување според
утврдената оперативна процедура.
Во спроведувањето на асанацијата на теренот задолжените субјекти учествуваат во извршувањето на
одредени специфични активности и тоа:
- Силите за заштита и спасување - во пронаоѓање, собирање, идентификација, транспорт и погребување на загинати и умрени лица; пронаоѓање, собирање, транспорт
и закоп на загинати и умрени животни; собирање, складирање и уништување на штетни отпадоци и други опасни
материи; спроведување на санитарно-хигиенски мерки и
асанација на објекти за водоснабдување;
- Јавните и приватните здравствени установи - во
спроведување на санитарно-хигиенски мерки при собирање, транспорт и погребување на загинати и умрени
лица и животни и дезинфекција, дезинсекција и дератизација на теренот и објектите;
- Јавните комунални претпријатија и служби - во
собирање, транспорт и погреб на загинати и умрени
лица и животни; во асанација на објекти за водоснабдување и обезбедување на вода за пиење; во собирање и
уништување на сите видови на штетни отпадоци и други опасни материи што го загрозуваат животот и здравјето на луѓето и
- Ветеринарните установи и служби - во собирање,
транспорт и закопување на загинати и умрени животни.
Член 9
При спроведувањето на асанацијата на теренот задолжените субјекти и силите за заштита и спасување
постапуваат според нормите и стандардите за постапките и начинот на спроведување на асанацијата на теренот.
Член 10
Спроведувањето на асанацијата на теренот опфаќа
активности во функција на подготовки и оперативни
функции.
а) Активности во функција на подготовки
Член 11
Во функција на подготовки, задолжените субјекти
за спроведување на асанацијата на теренот ја воспоставуваат потребната организација од членот 4 на оваа
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уредба и тоа во рамките на просторното и урбанистичко планирање, утврдуваат локации за закоп на загинати
луѓе; закоп на лешеви од загинати и умрени животни и
за депонирање и уништување на сите видови штетни
отпадоци и други опасни материи, асанација на објекти
за водоснабдување.
Во рамките на активностите од став 1 на овој член
го обезбедуваат пропишаниот потребен минимум персонални и материјални ресурси за функционирање на
воспоставената организација, спроведуваат едукација,
обука и вежби со задолжениот персонал и силите за заштита и спасување, ги одржуваат и сервисираат материјалните средства наменети за асанацијата на теренот
и ги склучуваат потребните договори утврдени со прописите за заштита и спасување.
б) Оперативни функции
Член 12
Задолжените субјекти за спроведување на асанацијата на теренот во рамките на оперативните функции
спроведуваат активности и мерки во случај на непосредна опасност, за време на траење на опасноста и за
отстранување на последиците.
б-1) Активности и мерки во случај на непосредна
опасност
Член 13
Кога надлежен орган ќе утврди и извести за постоење на можност за настанување на непосредна опасност,
надлежните и одговорните лица во задолжените субјекти ја зголемуваат готовноста за спроведување на асанацијата на теренот.
Во рамките на активностите од став 1 на овој член,
ги активираат надлежните и одговорни лица за спроведување на асанацијата на теренот во задолжените субјекти и ги задолжуваат да преземат организациски,
стручни, безбедносни и други мерки заради зголемување на подготвеноста за извршување на задачите во
спроведувањето на асанацијата на теренот.
б-2) Активности и мерки за време траење
на опасноста
Член 14
Пронаоѓање на загинати и умрени лица се врши во
просторот, местата и објектите во кои се спасуваат настраданите луѓе.
Член 15
Собирање на загинати и умрени лица се врши на определени собирни места утврдени со планот за заштита и
спасување и тоа по утврдувањето на смртта. Доколку во
моментот не постојат можности за пренесување на загинатите и умрени лица до собирните места, тие се собираат
на пригодни места непосредно до местото каде се пронајдени, односно каде дејствуваат силите за заштита и спасување. Собирните места можат да бидат во затворен простор или отворен засолнет простор.
Загинатите и умрените се покриваат со платно, се
поставуваат во одреден ред и се утврдува нивниот
идентитет.
Член 16
Идентификација на загинати и умрени лица, односно на нивни делови се врши со: одредување на полот,
утврдување на возраста, опишување на телото и предметите, покажување на телото и предметите, фотографирање, антропометрија и дактилоскопија.
Во случаи кога преку идентификација не може да
се утврди идентитетот, загинатото или умреното лице
се прогласува за непознато.
По потреба и според можностите на лешевите се
вршат и судско-медицинска експертиза и се утврдуваат
причините за смртта.
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Член 17
Загинатите и умрените лица од собирните места до
местата на погребување, се транспортираат по точно
определени правци.
Член 18
Погребување на загинати и умрени лица се врши на
местата кои се одредени за таа намена, најчесто во заедничка, а може и во поединечна гробница.
Податоци за погребаните лица се запишуваат на
надгробните споменици и во книгата на умрените.
Покрај закопувањето во земја, погребувањето може
да се врши и со спалување.
Член 19
Начинот и постапките за собирање, транспорт и закопување на загинати и умрени животни зависат од
причините на смртта.
Кога загинатите и умрени животни не се инфицирани, истите се собираат на одредени места заради преработка и користење на одредени цели, а останатите делови се транспортираат и закопуваат во за таа цел подготвени јами.
Кога смртта на животните е последица на инфекција, тие се собираат и транспортираат на определени места каде се спалуваат или закопуваат.
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активностите за асанација на теренот најдоцна четири
часа по завршувањето на активностите го анализираат
своето учество во спроведувањето на асанацијата.
Раководниот персонал во задолжените субјекти водената евиденција за употребата на службите и силите
за заштита и спасување во случај на непосредна опасност, за време траење на опасноста и во отстранување
на последиците и извештајот од извршената анализа, ја
доставува до Дирекцијата за заштита и спасување и тоа
во рок од два дена по завршувањето на активностите.
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 26
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Одлуката за начинот и постапката за организирање и подготвување на асанацијата на теренот во
воена состојба (“Службен весник на Република Македонија” бр. 26/93).
Член 27
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 19-3074/1
Претседател на Владата
15 септември 2005 година на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
___________

1055.

Член 20
Собирањето и уништувањето на сите видови штетни отпадоци и други опасни материи што го загрозуваат животот и здравјето на луѓето се врши на начин и
постапка уредени со прописите во кои се регулирани
санитарно-хигиенските мерки и норми.

Врз основа на член 18, став 2 од Законот за државната статистика (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 15.09.2005 година, донесе

Член 21
Дезинфекција се спроведува на местата каде се
пронајдени загинати и умрени лица и животни, местата
каде истите се собирани и при нивно закопување, површините каде се излила канализација по улиците и во
објектите и разрушените и напуштени објекти.
На дезинфекција подлежат и објектите или површините каде се чува храна за голем број луѓе, местата кои
се предвидуваат за импровизирани складови и објектите предвидени за прифат на население.
На објектите и површините на кои се врши дезинфекција по правило се врши и дезинсекција и дератизација.

Член 1
Со оваа одлука се утврдува Класификацијата на институционалните сектори-по сектори, подсектори и
групи заснована на Европскиот систем на сметка ЕСС-95
и на Системот на национални сметки на Обединетите
нации СНС-93.
Класификацијата на институционалните сектори е
составен дел на оваа одлука.

Член 23
Асанација на објекти за водоснабдување и тоа: каптажи, водоводни и канализациони мрежи и обезбедување на вода за пиење се обезбедува со механичка поправка на ѕидовите на каптажите, бунарите и цистерните и механичко чистење и дезинфекција на нивната
околина, како и поправка на водоводната мрежа.
Обезбедување на вода за пиење се врши по пат на
пречистување и дезинфекција преку вриење, хлорирање и филтрирање или со дотур на исправна вода за пиење додека траат асанационите мерки.
б-3) Активности и мерки во отстранување
на последиците
Член 24
Во отстранувањето на последиците, службите и силите за заштита и спасување на задолжените субјекти
кои учествуваат во спроведување на асанацијата на теренот,може да се ангажираат и употребуваат во спроведување на здравствени и хигиено-епидемиолошки
мерки.
Член 25
Раководниот персонал во задолжените субјекти и командниот персонал на силите за заштита и спасување
врз основа на водената евиденција за спроведување на

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КЛАСИФИКАЦИЈА
НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ СЕКТОРИ

Член 2
Класификација на институционалните сектори ќе се
користи за усогласување на монетарната, финансиската
и статистиката на националните сметки и други области во текот на прибирањето, обработката, анализата и
објавувањето на статистичките податоци.
Член 3
Описите, дефинициите, начинот и постапката за
распоредувањето на институционалните единици во
сектори, подсектори и групи ги утврдува директорот на
Државниот завод за статистика со Методологија.
Државниот завод за статистика ги следи промените
во меѓународните стандарди во областа на секторизацијата.
Член 4
Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на Националната стандардна класификација на институционалните сектори бр.
23-3496/1 (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/02).
Член 5
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-3044/1
Претседател на Владата
15 септември 2005 година на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
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КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИ
СЕКТОРИ
С.1 Вкупна економија
С.11 Нефинансиски друштва
С.11001 Јавни нефинансиски друштва
С.11002 Домашни приватни нефинансиски друштва
С.11003 Нефинансиски друштва управувани од странство
С.12 Финансиски друштва
С.121 Централна банка
С.122 Други монетарно-финансиски институции
С.12201 Јавни
С.12202 Домашни приватни
С.12203 Контролирани од странство
С. 123 Други финансиски посредници, освен осигурителните друштва и пензиски фондови
С.12301 Јавни
С.12302 Домашни приватни
С.12303 Контролирани од странство
С.124 Помошни финансиски институции
С.12401 Јавни
С.12402 Домашни приватни
С.12403 Контролирани од странство
С.125 Осигурителни друштва и пензиски фондови
С.12501 Јавни
С.12502 Домашни приватни
С.12503 Контролирани од странство
С.13 Држава
С.1311 Централна влада
С.1313 Локална самоуправа
С.1314 Фондови за социјално осигурување
С.14 Домаќинства
С.141+С.142 Работодавачи (вклучувајќи ги и работниците за сопствена сметка)
С.143 Вработени
С.144 Лица што примаат доход од сопственост и
преносен доход
С.1441 Лица што примаат доход од сопственост
С.1442 Лица што примаат пензии
С.1443 Лица што примаат друг пренесен доход
С.145 Други домаќинства
С.15 Непрофитни институции кои им служат на
домаќинствата
С.2 Странство
С.21 Европска Унија
С.211 Земји членки на ЕУ
С.212 Институции на ЕУ
С.22 Трети земји и меѓународни организации.
___________

1056.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии
(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/99
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.09.2005 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ЈАГЛЕН НА
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА
МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ,
СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ БРОД ГНЕОТИНО
ОПШТИНА НОВАЦИ - БИТОЛА
1. На Акционерско друштво за производство на
електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, се дава концесија за експлоатација на минералната суровина јаглен на локалите-

Бр. 80- Стр. 9

тот Брод Гнеотино општина Новаци - Битола, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а
точките дефинирани со координати како е дадено во
табелава, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6
Т-7
Т-8
Т-9
Т-10

Координата
X
4.535.000,00
4.535.000,00
4.536.550,00
4.537.846,00
4.538.520,00
4.538.520,00
4.537.600,00
4.537.600,00
4.536.550,00
4.536.550,00

Координата
Y
7.548.000,00
7.544.850,00
7.543.400,00
7.542.832,00
7.543.540,00
7.545.000,00
7.545.460,00
7.546.740,00
7.547.100,00
7.547.400,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува P=11,43 км2.
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1
на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.
3. Висината на надоместокот за дадената концесија
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот
за концесија, согласно Одлуката за определување на
критериуми и висината на надоместокот за концесии за
вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 22/03 и 51/03).
4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на
надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија.
5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишувањето на Договорот за концесија.
6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 19-3297/1
Претседател на Владата
9 септември 2005 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
___________

1057.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии
(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/99
и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.09.2005 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ЈАГЛЕН НА
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА
МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ,
СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ ОСЛОМЕЈ -ЗАПАД
ОПШТИНА ОСЛОМЕЈ- КИЧЕВО

1. На Акционерско друштво за производство на
електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, се дава концесија за експлоатација на минералната суровина - јаглен на локалитетот Осломеј-Запад општина Осломеј - Кичево со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии,
а точките дефинирани со координати како е дадено во
табелава, и тоа:

Стр. 10 - Бр. 80

Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Координата
X
4.603 500,00
4.603 250,00
4.602 250,00
4.601 250,00
4.600 875,00

Координата
Y
7.499 500,00
7.500 750,00
7.499 500,00
7.500 000,00
7.500 625,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р= 1,996 км2.
2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1
на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.
3. Висината на надоместокот за дадената концесија
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот
за концесија, согласно Одлуката за определување на
критериуми и висината на надоместокот за концесии за
вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 22/03 и 51/03).
4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија.
5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишувањето на Договорот за концесија.
6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 19-3293/1
Претседател на Владата
9 септември 2005 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
___________

1058.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии
(“Службен весник на Република Македонија” бр.25/02
и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 18/99
и 29/02), Владата на Република, Македонија, на седницата одржана на 9.09.2005 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА-ЈАГЛЕН НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ,
НА ЛОКАЛИТЕТОТ СУВОДОЛ ОПШТИНА
НОВАЦИ - БИТОЛА
1. На Акционерско друштво за производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна
сопственост, Скопје, се дава концесија за експлоатација
на минералната суровина јаглен на локалитетот Суводол
општина Новаци - Битола, со површина на простор на
концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:
Точка
Т-1
Т-2
Т-3
Т-4
Т-5
Т-6
Т-7
Т-8
Т-9

Координата
X
4.547.330,00
4.546.550,00
4.546.040,00
4.544.730,00
4.543.450,00
4.542.180,00
4.542.780,00
4.545.120,00
4.547.440,00

Координата
Y
7.545.350,00
7.546.060,00
7.546.080,00
7.545.780,00
7.545.200,00
7.543.100,00
7.542.170,00
7.541.020,00
7.542.890,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува Р=18,2 км2.
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2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1
на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.
3. Висината на надоместокот за дадената концесија
од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот
за концесија, согласно Одлуката за определување на
критериуми и висината на надоместокот за концесии за
вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр. 22/03 и 51/03).
4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определат - во Договорот за концесија.
5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на
потпишувањето на Договорот за концесија.
6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.
7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 19-3298/1
Претседател на Владата
9 септември 2005 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
___________

1059.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.09.2005 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ
НА НЕДВИЖНА СТВАР
Член 1
На Фондот за здравствено осигурување на Македонија - Подрачна служба - Македонски Брод, му се дава
на користење, без надоместок, недвижна ствар - дел од
зграда, сопственост на Република Македонија, кој се
наоѓа на ул. „Димитар Влахов“ бб, во зграда 1 на Катастарска парцела бр. 3971, Катастарска општина - Македонски Брод, со површина од 89,80 м2 и тоа:
ПОДРУМ:
- Подрум и ходник со вкупна површина од 24,77 м2
ПРИЗЕМЈЕ
- Ходник со скали со вкупна површина од 11,25 м2
ПРВИ КАТ
- Ходник со скали со површина од
10,04 м22
- остава со површина од
1,12 м2
- WC со површина од
6,22 м
- ходник со површина од
12,07 м22
- деловна просторија 1 со површина од
17,98 м 2
- деловна просторија 2 со површина од
22,10 м 2
- деловна просторија 3 со површина од
11,07 м
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-3431/2
Претседател на Владата
15 септември 2005 година на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
___________

1060.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.09.2005 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ
НА НЕДВИЖНА СТВАР
Член 1
На Фондот за здравствено осигурување на Македонија - Подрачна служба - Ресен, му се дава на користење, без

23 септември 2005

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

надоместок, недвижната ствар - дел од зграда, сопственост на Република Македонија, кој се наоѓа на ул. „Методија Богоевски“ бб - Ресен, Катастарска парцела 984/1,
Катастарска општина Ресен, во зграда 1, влез 1 - приземје,
со вкупна површина од 88,29 м2 и тоа:
- просторија ДП1 со корисна површина од 16,23 м22
- просторија ДП2 со корисна површина од 14,73 м2
- просторија ДП3 со корисна површина од 27,07 м2
- просторија ДП6 со корисна површина од 9,92 м2
- просторија ДП8 со корисна површина од 19,68 м 2
- праг
0,66 м
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-3431/1
Претседател на Владата
15 септември 2005 година на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
___________

1061.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.09.2005 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ДАВАЊЕ
НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР
Член 1
На досегашниот корисник ЈЗУ Здравствен дом - Демир Хисар, му престанува користењето на недвижна
ствар - дел од зграда, сопственост на Република Македонија, кој се наоѓа на ул. „Битолска“ бб во Демир Хисар, Катастарска парцела 451, Катастарска општина Демир Хисар, со вкупна површина од 141, 58 м2 во
приземјето и тоа на:
- просторија С1 со корисна површина од 21,99 м22
- просторија С2 со корисна површина од
7,68 м
- просторија С3 со корисна површина од 16,53 м22
- просторија С4 со корисна површина од
7,72 м 2
- просторија С5 со корисна површина од
7,61 м
- просторија С6 со корисна површина од 16,14 м22
1,96 м
- просторија С7 со корисна површина од 21,76 м22
1,92 м
- просторија К со корисна површина од
3,62 м22
- просторија Б со корисна површина од
1,66 м
- WC со површина од
1,47 м22
- просторија Х1 со корисна површина од
3,53 м
- просторија Х2 со корисна површина од 11,46 м22
1,49 м
- просторија Х3 со корисна површина од
7,25 м22
- просторија Х4 со корисна површина од
2,71 м
- просторија Х5 со корисна површина од
5,08 м2
Член 2
Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава
на користење без надоместок на Фондот за здравствено
осигурување на Македонија, Подрачна служба - Демир
Хисар.
Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу досегашниот корисник ЈЗУ Здравствен дом - Демир Хисар и новиот
корисник Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Подрачна служба - Демир Хисар.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-3431/3
Претседател на Владата
15 септември 2005 година на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.

Бр. 80- Стр. 11

1062.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.09.2005 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ДАВАЊЕ
НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР
Член 1
На досегашниот корисник ЈЗУ Здравствен дом - Валандово, му престанува користењето на недвижна
ствар - дел од зграда, сопственост на Република Македонија, кој се наоѓа на ул. „Моша Пијаде“ бр. 4 во Валандово, Катастарска парцела бр. 860/2, Катастарска
општина - Валандово, со вкупна површина од 92,26 м2
и тоа:
- просторија ДП1 со корисна површина од 42,21 м2
3,61 м2
- просторија ДП2 со корисна површина од 13,39 м2
- просторија ДП3 со корисна површина од 12,99 м2
- просторија К со корисна површина од
9,25 м2
- WC - 1 со корисна површина од
1,62 м2
- WC - 2 со корисна површина од
1,65 м2
- просторија Х со корисна површина од
7,54 м2
Член 2
Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава
на користење без надоместок на Фондот за здравствено
осигурување на Македонија, Подрачна служба - Валандово.
Член 3
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу досегашниот корисник ЈЗУ Здравствен дом - Валандово и новиот корисник Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Подрачна служба - Валандово.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-3431/4
Претседател на Владата
15 септември 2005 година на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
___________

1063.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.09.2005 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ДАВАЊЕ
НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР
Член 1
На досегашниот корисник Министерството за култура, му престанува користење на недвижната ствар објект кој што се наоѓа на ул. „Железничка“ бр. 18
Скопје, евидентиран во Имотен лист бр. 17102, К.О.
Центар 2 со вкупна површина од 2105 м2, што се наоѓа
на К.П. бр. 232, запишан како имот, сопственост на Република Македонија.
На Министерството за култура му престанува користење и на недвижната ствар - земјиште под објект, кој
што се наоѓа на ул. „Железничка“ бр. 18 Скопје, евидентиран во Имотен лист бр. 17103, К.О. Центар 2 со
вкупна површина од 1099 м2, што се наоѓа на К.П. бр.
232, запишан како имот, сопственост на Република Македонија, корисник Министерство за култура.

Стр. 12 - Бр. 80

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Недвижната ствар од став 1 и 2 на овој член се дава
на користење без надоместок на Националната галерија на Македонија - Скопје, национална установа од областа на културата.
Член 2
Примопредавањето на недвижната ствар опишана
во членот 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу досегашниот корисник Министерство за култура и новиот
корисник Националната галерија на Македонија Скопје.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-3317/1
Претседател на Владата
15 септември 2005 година на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
___________

1064.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.09.2005 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ И ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ
НА НЕДВИЖНА СТВАР
Член 1
Во Одлуката за престанок на користење и давање
на користење на недвижна ствар („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 73/05), членот 1 се менува
и гласи:
„На досегашниот корисник Училишниот центар „Моша Пијаде“ Тетово му престанува користењето на недвижните ствари - Ученички дом „Моша Пијаде“ - Тетово,
евидентиран во имотен лист бр. 3522 од 28.04.2005 година за КО Тетово, која се состои од зграда 689 м2 и земјиште од Училишниот центар „Моша Пијаде“ Тетово во површина од 3 хектари 54 ари и 27 м2, евидентирана во катастарска парцела 8030/2, запишано како сопственост на Република Македонија.
Недвижните ствари од став 1 на овој член се даваат
на користење на новиот корисник Државниот универзитет во Тетово.“
Член 2
Во членовите 2 и 3 зборовите: „недвижна ствар“ се
заменуваат со зборовите: „недвижните ствари“.
Член 3
Во членот 3 зборот: „опишана“ се заменува со зборот: „опишани“.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 19-3466/1
Претседател на Владата
15 септември 2005 година на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
___________

1065.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа
и за забавните игри (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
15.09.2005 година, издаде

23 септември 2005

ЛИЦЕНЦА
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ
1. Лиценца за постојано приредување на посебни
игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото
за туризам, угостителство и услуги “Мастербет“ ДООЕЛ Скопје, за време од 6 (шест) години.
2. Приредувањето на посебните игри на среќа во
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на ул. “Даме Груев “ бр. 1 во Скопје.
3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата
за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 17 автомати за игри на среќа и 1 електронски
рулет.
4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:
- 50% од износот, 26.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на
Лиценцата и
- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја
година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.
Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка се врши во Буџетот на Република Македонија на
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка
број 840 -62207, приходно конто 718113, програма 00 и
банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.
Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.
Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.
5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.
6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата
не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата
од точка 4, алинеја 1 и 2 на оваа точка, Лиценцата се
одзема.
7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка
4, алинеја 1.
8. Оваа лиценца се објавува во “Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 19-3325/1
Претседател на Владата
15 септември 2005 година на Република Македонија,
Скопје
д-р Владо Бучковски, с.р.
___________

1066.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа
и за забавните игри (“Службен весник на Република
Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
15.09.2005 година, издаде
ЛИЦЕНЦА
ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ
1. Лиценца за постојано приредување на посебни
игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото
за туризам, угостителство и услуги “Мастербет“ ДООЕЛ Скопје, за време од 6 (шест) години.

23 септември 2005

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 80- Стр. 13

2. Приредување на посебните игри на среќа во автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се наоѓа на
ул. “Партизански одреди“ бб во Скопје.
3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата
за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 16 автомати за игри на среќа и 1 електронски
рулет.
4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:
- 50% од износот, 26.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделување на
Лиценцата и
- остатокот од 50% во еднакви годишни рати,
најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на
Република Македонија што се применува на денот
на уплатата.
Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 на оваа точка се врши во Буџетот на Република Македонија на
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка
број 840 -62207, приходно конто 718113, програма 00 и
банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.
Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.
Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.
5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.
6. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата
не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата
од точка 4, алинеја 1 и 2 на оваа точка, Лиценцата се
одзема.
7. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка
4, алинеја 1.
8. Оваа лиценца се објавува во “Службен весник на
Република Македонија“.

бен весник на РМ” бр.2/93), во членот 1, по зборот
„стекнување”, се додаваат зборовите: „односно престанок”, а во четвртиот ред, по зборот: „Македонија”,
се става запирка и се додаваат зборовите: „гаранцијата за прием во државјанството на Република Македонија, заклетвата “.
Член 2
Во членот 6, во ставот 1, зборовите „Уверение за државјанство се издава врз основа на барање, (Образец број
1) кое”, се заменуваат со зборовите: „Барање за стекнување односно престанок на државјанството на Република
Македонија (Образец број 1)”, а по зборот „живеалиште”
и се додаваат зборовите: „или ако лицето живее во
странство, до дипломатско-конзуларно претставништво
на Република Македонија во странство.”
По ставот 1, се додаваат два нови става 2 и 3, кои
гласат:
„Гаранцијата за прием во државјанството на Република Македонија се издава на образецот број 2.
Заклетвата се издава на образец број 3.”
Во ставот 2, кој станува став 4, бројот: „2” се заменува со бројот: „4”.
Член 3
Во членот 7, зборовите: „Образецот број 1 и 2”, се
заменуваат со зборовите: „Обрасците број 1, 2, 3 и 4”.

Бр. 19-3326/1
15 септември 2005 година
Скопје

ГАРАНЦИЈА
ЗА ПРИЕМ ВО ДРЖАВЈАНСТВО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Дека _______________________________________
роден-а
на
________________
година
во
_________________________________,
од
татко
______________________________, државјанин на
__________________________________, ќе биде примен-а во државјанството на Република Македонија доколку ги исполнува условите од член 7 став 1 точки 1 до 9
на Законот за државјанството на Република Македонија и
ако во рок од две години од денот на врачување на гаранцијата поднесе доказ за отпуст од досегашното државјанство или докаже дека ќе добие отпуст ако биде примен-а
во државјанство на Република Македонија.
Ако во рок од две години од денот на врачувањето на гаранцијата, именуваниот-ата не поднесе доказ за отуст од досегашното државјанство или не докаже дека ќе добие отпуст
ако биде примен-а во државјанството на Република Македонија, ќе се смета дека се откажал-а од своето барање.
ПО ОВЛАСТУВАЊЕ НА
МИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
НАЧАЛНИК

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р Владо Бучковски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1067.

Врз основа на член 27 од Законот за државјанството
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 67/92 и 8/04), министерот за внатрешни работи донесува
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЗА ОБРАСЦИТЕ ШТО СЕ ПРИМЕНУВААТ
ОДНОСНО ИЗДАВААТ

Член 1
Во Правилникот за начинот на водење евиденција
за државјаните на Република Македонија и за обрасците што се применуваат односно издаваат („Служ-

Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 17.1-54168/1
Министер
15 септември 2005 година
за внатрешни работи,
Скопје
Љубомир Михајловски, с.р.
Образец бр. 2
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
СЕКТОР ЗА УПРАВНО-НАДЗОРНИ РАБОТИ
Број _____________________
___________________година
СКОПЈЕ
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на РМ” број 58/00 и 44/02), а во врска со членот 7 в од Законот за државјанството на Република Македонија („Службен весник на РМ” бр.
67/92 и 8/04), решавајќи по барањето за стекнување на
државјанството на Република Македонија поднесено
од ___________________________________ со живеалиште/престојувалиште во ________________, министерот за внатрешни работи, издава

Стр. 14 - Бр. 80

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Образец бр. 3

23 септември 2005

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1068.
РЕПУБЛИКА

МАКЕДОНИЈА

Јас_______________________од татко __________
врз основа на член 7 став 1 точка 9, а во врска со член
7б од Законот за државјанството на Република
Македонија („Службен весник на РМ” бр. 67/92 и
8/04), ја дава следнава:
З А К Л Е Т В А
Се колнам во честа дека ќе бидам лојален-на на
државата Република Македонија и ќе ги почитувам
Уставот и законите и ќе ги исполнувам должностите на
државјанин на Република Македонија.
_____________
(дата и место)

____________________
(потпис)

Врз основа на член 197 став 5 од Законот за животна средина (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05), министерот за животна средина и просторно планирање донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ОБРАЗЕЦОТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА КАКО
И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И ЗА
ОДЗЕМАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОР ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА, ИНСПЕКТОРОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА И ОВЛАСТЕНИОТ ИНСПЕКТОР ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Член 1
Со овој правилник се пропишува образецот, формата
и содржината на легитимацијата на државниот инспектор
за животна средина, инспекторот за заштита на природата
и овластениот инспектор за животна средина, како и начинот и постапката за издавање и одземање на легитимацијата (во натамошниот текст: легитимација).
Член 2
Легитимацијата се издава согласно Образец 1, 2 и 3.
Обрасците се составен дел на овој правилник.
Член 3
Легитимацијата е со димензии 100х70 мм.
Легитимацијата се состои од еден лист, тврда хартија, со светло зелена боја, заштитена со пластична фолија.
Легитимацијата има две страни (предна и задна).
Член 4
Предната страна на легитимацијата на државниот
инспектор за животна средина, инспекторот за природа
и овластениот инспектор за животна средина е со следната содржина:
На горниот дел има: грб на Република Македонија,
назив на органот кој ја издава легитимацијата, наслов
(Легитимација) и државен инспектор за животна средина, или инспектор за заштита на природата или овластен
инспектор за животна средина. Во горниот лев агол има
простор за фотографија на инспекторот. Во средниот
дел се впишуваат податоци за: името и презимето на
инспекторот и текст, своерачен потпис на инспекторот,
број на решението со кој е назначен инспекторот и место и датум на издавање на легитимацијата. Во долниот
дел има потпис на овластеното лице на надлежниот орган кој ја издава легитимацијата и печат.
Член 5
На задната страна на легитимацијата на државниот
инспектор за животна средина и овластениот инспектор за животна средина е отпечатен текстот: Инспекторот е овластен да врши инспекциски надзор согласно овластувањата утврдени со законите од областа на
животната средина.
Член 205 од Законот за животна средина (“Службен
весник на РМ“ бр. 53/05): “При вршење на инспекцискиот
надзор, инспекторот, со оваа легитимација има право на
пристап онаму каде што смета дека е неопходно, во секое
време, во простори и деловни простории во јавна и во
приватна сопственост, локации и транспортни средства и
има право непречено да ја разгледа целокупната потребна
документација на правното, односно физичкото лице“.
Член 6
На задната страна на легитимацијата на инспекторот за заштита на природата е отпечатен текстот:
Инспекторот е овластен да врши инспекциски надзор согласно овластувањата утврдени со законските
прописи од областа на животната средина.
Член 205 од Законот за животна средина (“Службен
весник на РМ“ бр. 53/05): “При вршење на инспекцискиот надзор, инспекторот, со оваа легитимација има
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право на пристап онаму каде што смета дека е неопходно, во секое време, во простори и деловни простории во јавна и во приватна сопственост, локации и
транспортни средства и има право непречено да ја
разгледа целокупната потребна документација на правното, односно физичкото лице“.
Член 171 од Законот за заштита на природата
(“Службен весник на РМ“ бр. 67/04): “Инспекторот за
заштита на природата има право и должност при вршење на инспекцискиот надзор да врши преглед на природното наследство, како и друго природно богатство
кое ужива заштита; преглед во соодветната документација, работните списи, работните простори и опремата“.
Член 7
Легитимацијата има важност се додека лицето на
кое му е издадена има службено својство на инспектор.
Инспекторот ја враќа легитимацијата по престанок
на службеното својство на инспектор.
Доколку инспекторот не постапи согласно став 2 од
овој член, министерот за животна средина односно градоначалникот на општината или градоначалникот на
Град Скопје, со решение ја огласува легитимацијата за
неважечка во јавно гласило.

Бр. 80- Стр. 15

Задна страна на легитимацијата

Прилог 2
Легитимација на инспектор за заштита на природата
Предна страна на легитимацијата

Член 8
Во случај на губење, инспекторот легитимацијата ја
огласува за неважечка во јавно гласило и за тоа го известува министерот за животна средина односно градоначалникот на општината или градоначалникот на
Град Скопје.
Врз основа на известувањето од инспекторот и потврдата за објава во јавно гласило, министерот за животна средина односно градоначалникот на општината
или градоначалникот на Град Скопје, на инспекторот
му издава нова легитимација.
Член 9
Легитимацијата се заменува со нова и во случај на:
- дотраеност или оштетување и
- промена на личните податоци на инспекторот.

Задна страна на легитимацијата

Член 10
Легитимацијата која што се одзема, враќа или се заменува, се поништува.
Член 11
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“.
Прилог 1
Легитимација на државен инспектор за животна
средина
Предна страна на легитимацијата

Прилог 3
Легитимација на овластен инспектор за животна средина
Предна страна на легитимацијата

Стр. 16 - Бр. 80
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Задна страна на легитимацијата
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дежна и нивелациона линија со определување на површина за изградба.
Член 2
Протоколот од член 1 на овој правилник е даден
на образец во формат А4 и се изработува на паус
хартија.

Министер,
д-р Зоран Шапуриќ, с.р.
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

1069.

Врз основа на член 52 став 7 од Законот за градење
(“Сл. весник на РМ” бр. 51/05), министерот за транспорт и врски донесува
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА ПРОТОКОЛОТ ЗА РЕГУЛАЦИОНА, ГРАДЕЖНА И НИВЕЛАЦИОНА ЛИНИЈА СО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОВРШИНА ЗА ИЗГРАДБА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот протоколот за регулациона, гра-

Член 3
Образецот на протоколот за регулациона, градежна и нивелациона линија со определување на површина за градење за градби од прва и втора категорија,утврдени во член 50 став 1 точка 1 и 2 од Законот за градење(“Сл.весник на РМ” бр.51/05 ) е даден
во прилог 1.
Образецот на протоколот за регулациона, градежна
и нивелациона линија со определување на површина за
градење за градби утврдени во член 50 став 1 точка 3, 4
и 5 од Законот за градење(“Сл.весник на РМ” бр.51/05 )
е даден во прилог 2.
Образецот од став 1 и 2 на овој член се составни
дел на овој правилник.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на неговото објавување во “Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 02-11718
14 септември 2005 година
Скопје

Министер,
Џемали Мехази, с.р.
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Стр. 18 - Бр. 80
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1070.

Врз основа на член 67 став 3 од Законот за градење
(“Службен весник на РМ” бр. 51/05), министерот за
транспорт и врски донесува
УПАТСТВО
ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА
ПРОЕКТИРАНА ГРАДБА НА ТЕРЕН
Член 1
Со ова упатство се пропишува начинот на обележување
на проектирана градба на терен, согласно протоколот за регулациона, градежна и нивелациона линија со определување
на површина за изградба и планските решенија од деталните
урбанистички планови и/или урбанистичките проекти, заради определување на одредена градежна парцела како целина,
и определување на површина за изградба на таа парцела,
според методите на инженерската геодезија (применета геодезија).
Член 2
Основа за обележување на проектираната градба на
терен е оскината мрежа или други постојни геодетски
точки одредени со хоризонтална и вертикална престава
во Државниот правоаголен Гаус-Кригеров систем.
Доколку оскините точки од став 1 на овој член се
уништени, се врши нивно обновување односно замена
со други точки со иста точност со која биле предходно
поставени.
На простор каде оскината мрежа не може да се користи во целина од било кои причини, мрежата се дополнува со други помошни постојни геодетски точки.
Член 3
За градби кои се градат на простор вон од населено
место и ако на тој простор нема тригонометриска мрежа, заради обележување на проектирана градба на терен се поставува микро-тригонометриска мрежа со помош на која се врши обележувањето.
Член 4
Обележувањето на проектирана градба на терен се
врши во хоризонтална и вертикална престава според
методите на инженерската геодезија и тоа со:
1. ортогонална метода;
2. поларна метода;
3. метода од постоечка ситуација и
4. комбинирана метода.
Обележувањето од став 1 на овој член се врши со
најмалку две контроли.
Теренските податоци се нанесуваат на работен хамер подлоги или во дигитализирана форма и служат за
следење на обележувањето на проектиранатата градба
на терен.
Член 5
Обележувањето на проектирана градба на терен се
врши по барање на градителот, а врз основа на решението за локациски услови од член 52 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Сл.весник на РМ”
бр. 51/05) и основниот проект од член 36 и 37 од Законот за градење (“Сл.весник на РМ” бр. 51/05).
Обележувањето од став 1 на овој член се врши во
присуство на градителот или од него овластено лице.
Член 6
Обележувањето на проектирана градба на терен заради определување на градежна парцела во целина, се врши
со трајни бетонски знаци ако за тоа постојат услови, а
обележувањето со кое се определува површината за изградба на таа парцела се врши со времени знаци.
Знаците од став 1 на овој член го имаат следниот
изглед:
1. Трајните знаци се во вид на призма со димензии
10х10х30 см за објекти од прва и втора категорија, а за
објекти од трета, четврта и пета категорија се со димензии 5х5х25 см.
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2. Времените знаци се во вид на призма со димензии 10х10х30 см, за објекти од прва и втора категорија,
а за објекти од трета, четврта и пета категорија се со
димензии 5 х 5 х 25 см.
Времените знаци се одредуваат со хоризонтална и
вертикална престава и служат за одредување на регулациона, градежна и нивелациона линија.
Член 7
За извршеното обележување се изготвува записник
за спроведување на протоколот за регулациона, градежна и нивелациона линија со определување на површина за изградба.
Записникот од став 1 на овој член, содржи графички и аналитички податоци со хоризонтална и вертикална престава и податоци според која метода е извршено
обележувањето.
Покрај податоците од став 2 записникот содржи и
текстуален дел.
Член 8
Ова упаство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 02-11718/1
Министер,
14 септември 2005 година
Џемали Мехази, с.р.
Скопје
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

1071.

Врз основа на член 30 од Законот за метрологијата
(„Службен весник на РМ“ бр. 55/2002), министерот за
економија донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ
1. За вршење на верификација на хронотахографи
согласно Правилникот за метролошките услови за далнометри, брзинометри и хронотахографи („Сл. лист на
СФРЈ“ бр. 31/86) се овластува МАК-ЖАН ДООЕЛ,
Струмица, Киро Абрашев бб.
2. Ова решение важи се додека се исполнети пропишаните услови, односно се додека е важечки Сертификатот за акредитација издаден од Институтот за акредитација на Република Македонија бр. ИТ-002 од 26 јули 2005 година.
3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1072.

Министер,
м-р Фатмир Бесими, с.р.
___________

Врз основа на член 11 од Законот за пропишување
на техничките барања за производите и оцена на сообразноста („Службен весник на РМ“ бр. 55/2002), министерот за економија донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ
1. За вршење оцена на сообразноста на лифтови
согласно Наредбата за задолжително атестирање на лифтовите на електричен погон за вертикален превоз на
луѓе и товар („Службен весник на РМ“ бр. 52/2002) и
Правилникот за техничките нормативи за лифтови на
електричен погон за вертикален превоз на лица и товар
(„Службен лист на СФРЈ“ бр. 16/86 и 28/89) се овластува Центарот за контрола на лифтови, ДООЕЛ, 1000
Скопје, Вера Циривири 25.
2. Ова решение важи се додека се исполнети пропишаните услови, односно се додека е важечки Сертификатот за акредитација издаден од Институтот за акредитација на Република Македонија бр. ИТ-001 од 2
септември 2005 година.
3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Министер,
м-р Фатмир Бесими, с.р.
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1073.

Врз основа на член 37, 38 и 41 од Законот за хартии
од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03, 85/03 и
96/04), Комисијата за хартии од вредност, на седницата
одржана на ден 30.08.2005 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
1. На Модната конфекција ЕДИНСТВО АД Тетово
се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од
вредност - втора емисија 597.007 обични акции во вкупен износ на емисијата од 3.052.496 евра односно
187.440.971 денари согласно Одлуката бр. 0101-129/5 од
27.06.2005 година за втора емисија на обични акции на
Модна конфекција ЕДИНСТВО АД Тетово.
2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот
предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање бр.
0101-129/5 од 27.06.2005 година.
3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка
1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од реализацијата
на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар на надлежниот суд.
4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од
точка 1 на ова решение е должен веднаш по уписот на
зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар на надлежниот суд да поднесе барање до Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за
регистрација на акциите.
5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од регистрацијата на акциите во Централниот депозитар за хартии од
вредност АД Скопје до Комисијата за хартии од вредност
да достави доказ дека е извршен упис на акциите.
6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.
7. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 07-1533/9
Комисија за хартии од вредност
30 август 2005 година
Претседател,
Скопје
проф. д-р Весна Пендовска, с.р.

1074.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на
7 септември 2005 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВА членот 22 од Законот за сметководството за непрофитните организации („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 24/2003).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод
иницијатива поднесена од Стамен Филипов од Скопје, со
Решение У. бр. 20/2005 од 25 мај 2005 година поведе постапка за оценување на уставноста на членот 22 од Законот
означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се
постави прашањето за неговата согласност со одредбите од
Уставот на Република Македонија.
4. Судот на седницата утврди дека според член 22 од
Законот за сметководството за непрофитните организации,
се овластува министерот за финансии по потреба да донесува поблиски прописи за спроведување на овој закон.
5. Согласно член 8 став 1 алинеја 3 и 4 од Уставот,
владеењето на правото и поделбата на државната власт
на законодавна, извршна и судска, се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.
Тргнувајќи од содржината на Законот, произлегува
дека во член 9 став 4, член 11 став 3, член 12 став 4 и 5
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и член 17 став 8 се содржани посебни овластувања на
министерот за финансии да донесе прописи за разработка на одделни законски одредби.
Оттаму, според Судот, при постоење на вакво конкретно законско уредување, овластувањето на министерот за
финансии по потреба да донесе поблиски прописи за спроведувањето на законот, содржано во оспорениот член 22 од
Законот не е во согласност со членот 8 став 1 алинеја 3 од
Уставот. Имено, вака даденото овластување е непрецизно и
остава можност за правна несигурност што, според Судот
го повредува начелото на владеењето на правото како темелна вредност на уставниот поредок. Ова од причини што
една одредба се смета за согласна со наведеното начело ако
е јасна, прецизна и недвосмислена, што не е случај со оспорената одредба. Воедно, постоењето на посебни одредби
што го уредуваат овластувањето на министерот за донесување на поблиски прописи го прави нецелисходно егзистирањето на даденото општо овластување од членот 22 од Законот, по потреба да донесува поблиски прописи.
Можноста по потреба да се донесат поблиски прописи
за спроведување на законски норми без постоење на каква
било законска рамка остава простор за мешање на извршната во законодавната власт, кои пак во системот на поделбата на власта се јасно разграничени. Според тоа, Судот
оцени дека членот 22 од Законот не е во согласност и со
алинејата 4 на член 8 став 1 од Уставот.
6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Лилјана Ингилизова - Ристова и судиите: д-р
Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирјана Лазарова
Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам
Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.
У. бр. 20/2005
Претседател
7 септември 2005 година на Уставниот суд на Република
Скопје
Македонија,
Лилјана Ингилизова - Ристова, с.р.
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1075.

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девизно
работење (“Службен весник на РМ” бр. 34/01, 49/01,
103/01 и 51/03), точка 6 од Одлуката за начинот и условите за работа на нерезиденти со хартии од вредност во
Република Македонија (“Службен весник на РМ” бр.
53/02, 11/03, 19/03 и 14/04) и член 68 став 2 од Законот
за Народна банка на Република Македонија (“Службен
весник на РМ” бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04 и 61/05), гувернерот на Народна банка на Република Македонија
донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ПРАВОТО ЗА КУПУВАЊЕ НА ДЕВИЗИ ОД НАРОДНА
БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Овластените банки можат, од Народна банка на
Република Македонија, да купуваат права за купување
на девизи по продажни курсеви на Народна банка на
Република Македонија.
2. Правата за купување на девизи, од точка 1 на
оваа Одлука, се однесуваат на еден квартал.
3. Овластените банки ги купуваат правата за купување на девизи, во евра по продажен курс на Народна
банка на Република Македонија, по следната вредност:
Валута во девизи Количина Вредност во денари
Евро (ЕУР) 1
0,46
4. Износот на премијата се уплаќа на сметка на Народна банка на Република Македонија.
5. Цената на правото за купување на девизи по продажни курсеви на Народна банка на Република Македонија, важи од 01.10.2005 до 31.12.2005 година.
6. Оваа одлука стапува во сила со денот на потпишувањето, а ќе се применува од 01.10.2005 година и ќе се објави
во “Службен весник на Република Македонија”.
Бр.02-14/112-2005
Гувернер,
21 септември 2005 година
м-р Петар Гошев, с.р.
Скопје
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