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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

3416.
Врз основа на член 84 од Уставот на Република Ма-

кедонија донесувам

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ НА РА-
БОТА НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Во Одлуката за организација и делокруг на работа 

на Кабинетот на претседателот на Република Македони-
ја („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.30/2000, бр.9/2001 и бр.41/2010) во членот 10 став 1 
по алинејата 6 се додава нова алинеја која гласи:

„- Сектор за односи со јавност.“

Член 2
Членот 20 се менува и гласи:
„За користење на средствата за работа на Кабине-

тот, претседателот со посебна одлука ги овластува гене-
ралниот секретар и замениците на генералниот секре-
тар. “

Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 07-1460/1 Претседател
16 октомври 2013 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.
_________

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3417.
Врз основа на член 15 став (6) од Законот за градеж-

но земјиште („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012 и 25/2013), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
8.10.2013 година, донесе

У Р Е Д Б А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА 
ЦЕНАТА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СОПС-
ТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВИ-
СИНАТА НА ПОСЕБНИТЕ ТРОШОЦИ ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ОТУЃУВАЊЕ 

И ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП

Член 1
Во Уредбата за висината на цената на градежното 

земјиште сопственост на Република Македонија и виси-
ната на посебните трошоци за спроведување на постап-
ките за отуѓување и давање под закуп („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.102/11, 169/11, 
14/12, 38/12, 54/12, 63/12, 150/12 и 3/13), табеларните 
прегледи од Прилог 1 и Прилог 2 се заменуваат со но-
ви табеларни прегледи кои се составен дел на оваа уред-
ба. 

Член 2
Во членот 2, став (5), по зборовите: „откупен ди-

стрибутивен центар за земјоделски производи“ се дода-
ваат зборовите „и Г-производство, дистрибуција и сер-
виси“.

Член 3
Започнатите постапки за отуѓување и давање под 

долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија до денот на влегување во сила 
на оваа уредба, ќе се завршат согласно Уредбата за ви-
сината на цената на градежното земјиште сопственост 
на Република Македонија и висината на посебните тро-
шоци за спроведување на постапките за отуѓување и да-
вање под закуп („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.102/11, 169/11, 14/12, 38/12, 54/12, 63/12, 
150/12 и 3/13).

Член 4
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр.41–6954/1 Претседател на Владата
8 октомври 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

3418.
Врз основа на член 39 став (2) од Законот за зашти-

та од бучава во животната средина („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 79/07, 124/10 и 47/11), 
министерот за животна средина и просторно планира-
ње во согласност со министерот за економија, министе-
рот за труд и социјална политика и министерот за 
здравство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ПОБЛИСКИТЕ ВИДОВИ НА ПОСЕБНИТЕ ИЗ-
ВОРИ НА БУЧАВА КАКО И УСЛОВИ КОИ ТРЕ-
БА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПОСТРОЈКИТЕ, ОП-
РЕМАТА, ИНСТАЛАЦИИТЕ И УРЕДИТЕ КОИ 
СЕ УПОТРЕБУВААТ НА ОТВОРЕН ПРОСТОР 
ВО  ПОГЛЕД  НА  ЕМИТИРАНАТА БУЧАВА  И

СТАНДАРДИТЕ ЗА ЗАШТИТА ОД БУЧАВА (*)

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат поблиските ви-

дови на посебните извори на бучава како и условите 
кои треба да ги исполнуваат постројките, опремата, 
инсталациите и уредите кои се употребуваат на отво-
рен простор во поглед на емитираната бучава и стандар-
дите за заштита од бучава.

Член 2
Одделни поими употребени во овој правилник го 

имаат следното значење:
1. „Опрема што се употребува на отворено“ е опре-

ма  која е самодвижечка или може да се придвижи и ко-
ја без оглед на погонскиот елемент е наменета за упот-
реба на отворено, така што придонесува за емисија на 
бучава во животната средина. Како опрема која се ко-
ристи на отворено се смета и опремата која се користи 
под шатори, под покриви за заштита од дожд или во ка-
рабини од објекти;

2. „Постапка за оцена на сообразноста“ е постапка 
со која директно или индиректно се потврдува дека се 
исполнети суштествените барања што треба да ги ис-
полнува опремата што се употребува на отворено, сог-
ласно Прилозите бр. 5, 6 и 7 кои се составен дел од 
овој правилник; 

3. „Означување“ е видливо, читливо и трајно обеле-
жување на опремата со CE- обележување придружено 
со ознаката за загарантирано ниво за звучна моќност;

-Со овој правилник се врши усогласување со Директи (٭)
вата 2000/14/ЕЗ на Европскиот Парламент и на Советот од 
8 мај 2000 година за приближување на законите на зем-
јите-членки што се однесува на емисијата на бучавата во 
животната средина од опрема што се употребува на отво-
рено, CELEX бр. 32000L0014.

4. „Ниво на звучна моќност LWA на опрема” е гор-
на граница на А–измерена звучна моќност во dB,  вред-
нувана во однос на референцата на звучна моќност 1 
pW утврдена во стандардите на МКС EN ISО 
3744:2010 и МКС EN ISO 3746:2011;

5. „Измерено ниво на звучна моќност“ е нивото на 
звучна моќност кое е измерено со помош на методи да-
дени во Прилог бр. 3 кој е составен дел од овој правил-
ник и

6. „Загарантирано ниво на звучна моќност“ е ниво 
на звучна моќност на опремата   кое не треба да биде 
надминатo од она ниво на звучна моќ што е утврдено 
вo  методите дадени во Прилог бр. 3  на овој правил-
ник.

Член 3
Одредбите на овој правилник се однесуваат на опре-

ма што се употребува на отворено која е  пуштена на 
пазар или ставена во употреба како самостојна единка 
соодветно за предвидената употреба.

Видовите на опрема кои се употребуваат на отворе-
но се дадени во Прилог бр. 1 кој е составен дел на овој 
правилник.

Член 4
Одредбите на овој правилник не се однесуваат на:
- опрема која првично била наменета за превоз на 

стока преку патен, железнички, воздушен или воден со-
обраќај;

- опрема која е специјално проектирана и изработе-
на за воени и полициски цели, како и за службите за ит-
ни случаи и 

-опрема која е изложена на саеми, изложби и разни 
манифестации, ако изложбениот простор е обележан со 
видлив натпис кој укажува дека опремата не е во сог-
ласност со овој правилник и дека нема да биде пуште-
на на пазар или ставена во употреба додека за неа не се 
спроведе пропишана постапка за утврдување на сооб-
разност. 

Член 5
Пред да се пушти на пазар или да се стави во упот-

реба, опремата треба да ги исполнува следните услови:  
– емисијата на бучавата во животната средина да би-

де во согласност со загарантирано ниво на звучна моќ-
ност  од член 7 од овој правилник;

– постапките за оцена на сообразноста согласно 
член 9 овој правилник да се завршени и 

– опремата да има CE - обележување, а ознаката за 
загарантирано ниво на звучна моќност да е придружена 
со изјава за сообразност согласно член 6 од овој правил-
ник.
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Член 6
CE - обележувањето и ознаката за загарантирано ни-

во на звучна моќност, која е придружена со изјава за со-
образност, се обележува на видлив, читлив и неизбриш-
лив начин на секој производ од опремата.

Обележувањето на ознаките  на опремата од став 1 
на овој член не треба да биде изведена на начин што мо-
же да доведе до погрешно мислење во однос на значе-
њето на CE - обележувањето или во однос на ознаката 
за загарантираното ниво на звучна моќност.  Секоја 
друга ознака може да се обележи на опремата, под ус-
лов видливоста и читливоста на CE - обележувањето и 
ознаката за загарантираното ниво на звучна моќност со 
тоа да не е намалена.

Формата на CE - обележувањето за сообразност и 
ознаката на загарантираното ниво на звучна моќност 
од став 1 на овој член е дадена во Прилог бр. 4 кој е сос-
тавен дел на овој правилник.

Содржината на „Изјавата за сообразност од став 1 
на овој член е дадена во Прилог бр. 2 кој е составен дел 
од овој правилник.

Член 7
Загарантираното ниво на звучна моќност на следна-

та опремата не треба да ја надминува звучната моќност 
согласно основните стандарди за емисија на бучава ут-
врдени во методите  кои се дадени во Прилог бр. 3 од 
овој правилник и тоа:

– градежна дигалка за транспорт на материјали, кои 
имаат погон на мотор со внатрешно согорување од При-
лог бр. 1 од овој правилник, точка 3, нивото на звучна 
моќност треба да биде измерено  согласно Прилог бр. 
3,  дел Б, точка 4 од овој правилник; 

– машина за порамнување Прилог бр. 1 од овој пра-
вилник, точка 8, нивото на звучна моќност треба да би-
де измерено согласно Прилог бр. 3, дел Б, точка 8 од 
овој правилник; 

– компресор (< 350 kW) Прилог бр. 1, точка 9 од 
овој правилник, нивото на звучна моќност треба да би-
де измерено согласно  Прилог бр. 3 дел Б, точка 9 од 
овој правилник; 

– пневматски чекан и дикла, рачна, Прилог бр. 1 , 
точка 10 од овој правилник, нивото на звучна моќност 
треба да биде измерено согласно Прилог бр. 3, дел Б, 
точка 10 од овој правилник;

– градежна дигалка (со погон на мотор со согору-
вање) Прилог бр. 1, точка 12 од овој правилник, нивото 
на звучна моќност треба да биде измерено согласно 
Прилог бр. 3, дел Б, точка 12 од овој правилник;

– булдожер (< 500 kW) Прилог бр. 1, точка 16 од 
овој правилник, нивото на звучна моќност треба да би-
де измерено согласно  Прилог бр. 3, дел Б, точка 16 од 
овој правилник; 

– кипер (< 500 kW) Прилог бр. 1, точка 18 од овој 
правилник, нивото на звучна моќност треба да биде из-
мерено согласно Прилог бр. 3, дел Б, точка 18 од овој 
правилник;

– багер, хидрауличен или таков што се управува со 
јажиња (< 500 kW) Прилог бр. 1, точка 20 од овој пра-
вилник, нивото на звучна моќност треба да биде изме-
рено согласно Прилог бр. 3, дел Б, точка 20 од овој пра-
вилник;

– багер–натоварувач (< 500 kW) Прилог бр. 1 , точ-
ка 21од овој правилник, нивото на звучна моќност тре-
ба да биде измерено согласно Прилог бр. 3, дел Б, точ-
ка 21 од овој правилник; 

– порамнувач (< 500 kW) Прилог бр. 1, точка 23 од 
овој правилник, нивото на звучна моќност треба да би-
де измерено согласно Прилог бр. 3, дел Б, точка 23 од 
овој правилник; 

– хидрауличен намотувач (агрегат) Прилог бр. 1, 
точка 29 од овој правилник, нивото на звучна моќност 
треба да биде измерено согласно Прилог бр. 3, дел Б, 
точка 29 од овој правилник;

– набивач на земја, тип-натоварувач со кофа (со ма-
теријали за пополнување, со оптоварување и со клип) 
(< 500 kW) Прилог бр. 1, точка  31 од овој правилник, 
нивото на звучна моќност треба да биде измерено сог-
ласно Прилог бр. 3, дел Б, точка 31 од овој правилник; 

– машина за косење трева (со исклучок на земјодел-
ски и шумарски трактори и други наменски направи, 
чијашто главна моторизирана компонента има инстали-
рана силаност од повеќе од 20 kW) Прилог бр. 1, точка 
32 од овој правилник, нивото на звучна моќност треба 
да биде измерено согласно  Прилог бр. 3, дел Б, точка 
32 од овој правилник; 

– машина за обликување тревници/машина за обли-
кување на рабовите од тревниците, Прилог бр. 1, точка 
33 од овој правилник, нивото на звучна моќност треба 
да биде измерено согласно Прилог бр. 3, дел Б, точка 
33 од овој правилник; 

– камион за подигање со мотор со согорување и со 
противтежа (со исклучок на „други камиони-дигалки 
со противтежа“, согласно Прилог бр. 1, точка  36 од 
овој правилник, нивото на звучна моќност треба да би-
де измерено согласно Прилог бр. 3, дел Б, точка 36 од 
овој правилник;

– натоварувач (< 500 kW) Прилог бр. 1, точка 37 од 
овој правилник, нивото на звучна моќност треба да би-
де измерено на начин од Прилог бр. 3 од овој правил-
ник, дел Б, точка 37; 

– подвижен кран, Прилог бр. 1, точка 38 од овој пра-
вилник, нивото на звучна моќност треба да биде изме-
рено согласно Прилог бр. 3, дел Б, точка 38 од овој пра-
вилник;

– моторен откопувач - мотокултиватор (< 3 kW) 
Прилог бр. 1, точка 40 од овој правилник, нивото на 
звучна моќност треба да биде измерено согласно При-
лог бр. 3, дел Б, точка 40 од овој правилник; 
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– машина за завршна обработка на тротоар (со ис-
клучок на машини за завршна обработка на тротоар оп-
ремени со порамнувачка кошулка) Прилог бр. 1, точка 
41 од овој правилник, нивото на звучна моќност треба 
да биде измерено согласно  Прилог бр. 3, дел Б, точка 
41 од овој правилник;

– генератор за електрична енергија (< 400 kW) При-
лог бр. 1, точка 45 од овој правилник, нивото на звучна 
моќност треба да биде измерено согласно Прилог бр. 3, 
дел Б,  точка 45 од овој правилник;

– кран Прилог бр. 1, точка 53, нивото на звучна моќ-
ност треба да биде измерено согласно Прилог бр. 3 , 
дел Б, точка 53 од овој правилник и 

– генератор за заварување Прилог бр. 1, точка 57 од 
овој правилник, нивото на звучна моќност треба да би-
де измерено согласно  Прилог бр. 3 , дел Б, точка 57 од 
овој правилник. 

Член 8
По исклучок од член 5 на овој правилник, опрема 

која може да биде означена само со ознака за загаранти-
раното ниво на звучна моќност е следната:

– пристапна платформа за антени со мотор со внат-
решно согорување, Прилог бр. 1, точка 1 од овој пра-
вилник, нивото на звучна моќност треба да биде изме-
рено согласно Прилог бр. 3, дел Б, точка 1 од овој пра-
вилник; 

– четкаст режач (сецкалки за сечење на грмушки) 
Прилог бр. 1, точка 2 од овој правилник, нивото на 
звучна моќност треба да биде измерено согласно При-
лог бр. 3, дел Б, точка 2 од овој правилник; 

– градежна дигалка за транспорт на материјали При-
лог бр. 1, точка 3 од овој правилник, нивото на звучна 
моќност треба да биде измерено согласно Прилог бр. 3, 
дел Б, точка 3 од овој правилник; 

– машина со лентеста пила за градилишта Прилог 
бр. 1 , точка 4 од овој правилник, нивото на звучна моќ-
ност треба да биде измерено согласно Прилог бр. 3, дел 
Б, точка 4 од овој правилник; 

– машина со кружна пила за градилишта (циркулри 
за градилишта) Прилог бр. 1, точка 5 од овој правил-
ник, нивото на звучна моќност треба да биде измерено 
согласно Прилог бр. 3, дел Б, производ 5 од овој пра-
вилник;

– пренослива моторна пила, Прилог бр. 1, точка 6 
од овој правилник, нивото на звучна моќност треба да 
биде измерено согласно Прилог бр. 3, дел Б, точка 6 од 
овој правилник;

– комбинирани возила со мијачи со висок притисок 
и возила за вшмукување, Прилог бр. 1, точка 7 од овој 
правилник, нивото на звучна моќност треба да биде из-
мерено согласно Прилог бр. 3, дел Б, точка 7 од овој 
правилник;

– машина за порамнување , Прилог бр. 1, точка 8 од 
овој правилник, нивото на звучна моќност треба да би-
де измерено согласно Прилог бр. 3, дел Б, точка 8 од 
овој правилник;

– мешалка за бетон или малтер, Прилог бр. 1, точка 
11, нивото на звучна моќност треба да биде измерено сог-
ласно Прилог бр. 3, дел Б, точка 11 од овој правилник;

– градежна дигалка (со електричен мотор), Прилог 
бр. 1, точка 12 од овој правилник, нивото на звучна моќ-
ност треба да биде измерено согласно Прилог бр. 3, дел 
Б, точка 12 од овој правилник;

– машина за транспортирање и распрскување бетон 
и малтер, Прилог бр. 1, точка 13 од овој правилник, ни-
вото на звучна моќност треба да биде измерено соглас-
но Прилог бр. 3, дел Б, точка 13 од овој правилник;

– транспортерска  лента, Прилог бр. 1, точка 14 од 
овој правилник, нивото на звучна моќност треба да би-
де измерено согласно Прилог бр. 3, дел Б, точка 14 од 
овој правилник;

– опрема за разладување која се наоѓа во возила, 
Прилог бр. 1, точка 15 од овој правилник, нивото на 
звучна моќност треба да биде измерено соглано При-
лог бр. 3, дел Б, точка 15 од овој правилник;

– дупчалка, Прилог бр. 1, точка 17 од овој правилник, 
нивото на звучна моќност треба да биде измерено соглас-
но Прилог бр. 3, дел Б, точка 17 од овој правилник;

– опрема за товарање и преточување од силоси во 
цистерни на камиони, Прилог бр. 1, точка 19 од овој 
правилник, нивото на звучна моќност треба да биде из-
мерено согласно Прилог бр. 3, дел Б, точка 19 од овој 
правилник;

– контејнер за рециклирање стакло, Прилог бр. 1, 
точка 22 од овој правилник, нивото на звучна моќност 
треба да биде измерено согласно Прилог бр.3, дел Б, 
точка 22 од овој правилник;

– машина за обликување тревa/машина за обликува-
ње на рабовите од тревниците/ротирачка, Прилог бр. 1, 
точка 24 од овој правилник, нивото на звучна моќност 
треба да биде измерено согласно Прилог бр. 3, дел Б, 
точка 24 од овој правилник;

– машина за обликување жива ограда, Прилог бр. 1, 
точка 25 од овој правилник, нивото на звучна моќност 
треба да биде измерено согласно Прилог бр.3, дел Б, 
точка 25 од овој правилник;

– мијач со висок притисок Прилог бр. 1, точка 26 од 
овој правилник, нивото на звучна моќност треба да би-
де измерено согласно Прилог бр. 3,  дел Б, точка 26 од 
овој правилник;

– млазни машини со висок притисок на вода, При-
лог бр. 1, точка 27, нивото на звучна моќност треба да 
биде измерено согласно Прилог бр. 3 дел Б, точка 27 од 
овој правилник;

– хидрауличен чекан, Прилог бр. 1, точка 28 од овој 
правилник, нивото на звучна моќност треба да биде из-
мерено согласно Прилог бр. 3, дел Б, точка 28 од овој 
правилник;

– зглобен засекувач, Прилог бр. 1, точка 30 од овој 
правилник, нивото на звучна моќност треба да биде из-
мерено согласно Прилог бр. 3, дел Б, точка 30 од овој 
правилник;
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– дувалка за лисја, Прилог бр. 1, точка 34 од овој 
правилник, нивото на звучна моќност треба да биде из-
мерено согласно Прилог бр. 3, дел Б, точка 34 од овој 
правилник;

– собирач на лисја, Прилог бр. 1, точка 35 од овој 
правилник, нивото на звучна моќност треба да биде из-
мерено согласно Прилог бр. 3, дел Б, точка 35 од овој 
правилник;

– камиони за подигање со погон на мотор со согору-
вање и со противтежа, Прилог бр. 1, точка 36, втора 
алинеја од овој правилник, со номинален капацитет не 
поголем од десет тони), Прилог 1, точка 36 од овој пра-
вилник, нивото на звучна моќност треба да биде изме-
рено согласно Прилог бр. 3, дел Б, точка 36 од овој пра-
вилник;

– подвижен контејнер за отпад, Прилог бр. 1, точка 
39 од овој правилник, нивото на звучна моќност треба 
да биде измерено согласно Прилог бр. 3, дел Б, точка 
39 од овој правилник;

– машина за завршна обработка на тротоар (опреме-
на со порамнувачка кошулка) Прилог бр. 1, точка 41 од 
овој правилник, нивото на звучна моќност треба да би-
де измерено согласно Прилог бр. 3, дел Б, точка 41 од 
овој правилник;

– опрема за набивање метални колци, Прилог бр. 1, 
точка 42 од овој правилник, нивото на звучна моќност 
треба да биде измерено согласно Прилог бр. 3  дел Б, 
точка 42 од овој правилник;

– положувач на цевки, Прилог бр. 1, точка 43 од 
овој правилник, нивото на звучна моќност треба да би-
де измерено согласно Прилог бр. 3, дел Б, точка 43 од 
овој правилник;

– ратрак за снег (гасеничари кои се движат по пате-
ки или шини), Прилог бр. 1, точка 44 од овој правил-
ник, нивото на звучна моќност треба да биде измерено 
согласно Прилог бр. 3 , дел Б, точка 44;

– генератор за електрична енергија (≥ = 400 kW) 
Прилог бр. 1, точка 45, нивото на звучна моќност треба 
да биде измерено согласно Прилог бр. 3, дел Б, точка 
45 од овој правилник;

– електрична метла, Прилог бр. 1, точка 46 од овој 
правилник, нивото на звучна моќност треба да биде из-
мерено согласно Прилог бр. 3, дел Б, точка 46 од овој 
правилник;

– возило за собирање отпад, Прилог бр. 1, точка 47 
од овој правилник, нивото на звучна моќност треба да 
биде измерено согласно Прилог бр. 3, дел Б, точка 47 
од овој правилник;

– машина за гребење на патот, Прилог бр. 1, точка 
48 од овој правилник, нивото на звучна моќност треба 
да биде измерено согласно Прилог бр. 3, дел Б, точка 
48 од овој правилник;

– култиватор, Прилог бр. 1, точка 49 од овој правил-
ник, нивото на звучна моќност треба да биде измерено 
согласно Прилог бр. 3, дел Б, точка 49 од овој правил-
ник;

– дробилка (иверач), Прилог бр. 1, точка 50 од овој 
правилник, нивото на звучна моќност треба да биде из-
мерено согласно Прилог бр. 3, дел Б, точка 50 од овој 
правилник;

– машина за отстранување снег со ротирачки алат-
ки  Прилог бр. 1, точка 51 од овој правилник, нивото на 
звучна моќност треба да биде измерено согласно При-
лог бр. 3, дел Б, точка 51 од овој правилник;

– возило за вшмукување, Прилог бр. 1 , точка 52 од 
овој правилник, нивото на звучна моќност треба да би-
де измерено согласно Прилог бр. 3, дел Б, точка 52 од 
овој правилник;

– ровокопач, Прилог бр. 1, точка 54 од овој правил-
ник, нивото на звучна моќност треба да биде измерено 
согласно Прилог бр. 3, дел Б, точка 54 од овој правил-
ник;

– камион-мешалка, Прилог бр. 1 , точка 55 од овој 
правилник, нивото на звучна моќност треба да биде из-
мерено согласно Прилог бр. 3, дел Б, точка 55 од овој 
правилник и

– единица за пумпање вода , Прилог бр. 1, точка 56 
од овој правилник, нивото на звучна моќност треба да 
биде измерено согласно Прилог бр. 3, дел Б, точка 56 
од овој правилник.

Член 9
Опремата што се употребува на отворено, пред да 

се пушти на пазар или да се стави во употреба треба да 
биде подложена на една од следните постапки за оцена 
на сообразностa: 

– внатрешна контрола на производството со оцена 
на техничката документација и на постапката за перио-
дична проверка која е дадена  во Прилог бр. 5 од овој 
правилник;

- постапка на верификација на единиците согласно 
Прилог бр. 6 од овој правилник и

– процена на системот за гаранција на квалитетот 
согласно Прилог 7 од овој правилник.

Член 10
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

Број 07-5576/1 Министер за животна средина
29 март 2013 година и просторно планирање,

Скопје Абдилаќим Адеми, с.р.
      

Министер Министер за труд
за економија, и социјална политика,

Ваљон Сараќини, с.р. Диме Спасов, с.р.
   
 Министер за здравство,
    Никола Тодоров, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ

3419.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013), директорот на Агенцијата за ката-
стар на недвижности,  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден  10.10.2013 година се става во примена база-
та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Кнежево која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижно-
сти Кратово.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Кнежево, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Кнежево.

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

Бр. 02-17989/1
10 октомври 2013 година Директор,

Скопје Славче Трпески, с.р.
__________

3420.
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  ката-

стар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013), директорот на Агенцијата за 
катастар на недвижности,  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден  10.10.2013 година се става во примена база-
та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Каврак која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности 
Кратово.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Каврак, престануваат да важат аналогни-
те катастарски планови за катастарската општина Ка-
врак.

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

Бр. 02-17990/1
10 октомври 2013 година Директор,

Скопје Славче Трпески, с.р.

3421.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013), директорот на Агенцијата за ката-
стар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден  10.10.2013 година се става во примена база-
та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Емирица која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижно-
сти Кратово.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Емирица, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Емирица.

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

Бр. 02-17991/1
10 октомври 2013 година Директор,

Скопје Славче Трпески, с.р.
__________

3422.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013), директорот на Агенцијата за ката-
стар на недвижности,  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден  10.10.2013 година се става во примена база-
та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Близанци која е во надлежност 
на одржување на Одделение за катастар на недвижно-
сти Кратово.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Близанци, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина 
Близанци.

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

Бр. 02-17992/1
10 октомври 2013 година Директор,

Скопје Славче Трпески, с.р.
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3423.
Врз основа на член 83 став 6 од Законот за  катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/2013), директорот на Агенцијата за ката-
стар на недвижности,  донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ

На ден  10.10.2013 година се става во примена база-
та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Куново која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности 
Кратово.

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Куново, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина Ку-
ново.

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

Бр. 02-17988/1
10 октомври 2013 година Директор,

Скопје Славче Трпески, с.р.

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

3424.
Врз основа на член 11 став 4 од Законот за нотарија-

тот („Службен весник на РМ“ бр. 55/07, 86/08, 139/09 и 
135/11), Претседателот на Нотарската комора на Репуб-
лика Македонија на 16.10.2013 година, го донесе след-
ното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА

1. Именуваниот нотар:
- Нада Петреска – Ангелеска, нотар за подрачјето 

на Основниот суд во Крушево.
Ќе започне со работа на ден 21.10.2013 година.
2. Решението стапува на сила веднаш со неговото 

донесување.
3. Решението да се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“.

Бр. 02-1954/1 Нотарска комора на РМ
16 октомври 2013 година Претседател,

Скопје Зорица Пулејкова, с.р.

www.slvesnik.com.mk                           contact@slvesnik.com.mk
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