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МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
2578. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), а во врска со член 7 од За-
конот за полиција („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.114/06 и 6/09), членовите 83 и 85 од Пра-
вилникот за вршење на полициските работи („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.149/07), министе-
рот за внатрешни работи, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАПЛАТА НА ТРОШОЦИ ПРИ УКАЖУВАЊЕ 
ПОМОШ (АСИСТЕНЦИЈА) ОД СТРАНА НА МИ-
НИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
 
I. За укажување помош (асистенција) од страна на 

Министерството за внатрешни работи во случаите 
утврдени со закон, подносителот на барањето за аси-
стенција е должен да ги надомести трошоците согласно 
следните вредности по час односно километар: 

 
- вредност на еден работен 
час   

- 6 евра во денарска про-
тиввредност 

  
- вредност на еден поминат 
километар 

- 1 евро во денарска про-
тиввредност. 

 
II. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

денот на неговото објавување во ,,Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
     Бр. 121-60052/1                          Министер 
1 август 2011 година              за внатрешни работи, 

    Скопје                      м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
___________ 

2579. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), а во врска со член 44 став 
2 од Законот за превоз на опасни материи во патниот и 
железничкиот сообраќај („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 92/07, 161/09, 17/11 и 54/11), и член 
158 од Законот за безбедност на сообраќајот на пати-
штата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
54/07, 86/08, 98/08, 64/09, 161/09, 36/11 и 51/11), мини-
стерот за внатрешни работи, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАПЛАТА НА ТРОШОЦИ ПРИ ПРЕЗЕМАЊЕ 
НА ПОСЕБНИ МЕРКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПРИ 
ПРЕВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЕКСПЛОЗИВНИ МА-
ТЕРИИ, ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН ПРЕ-
ВОЗ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ (ПРИДРУЖБА) ПРИ ПРЕ-
ВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКИ ОД СТРАНА НА 
 МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 
I. За преземање на посебни мерки за безбедност при 

превоз на определени експлозивни материи, обезбеду-
вање на вонреден превоз (учество во сообраќај на вози-
ла што не ги исполнуваат пропишаните услови), како и 

за обезбедување (придружба) при превоз на предмети 
од вредност од страна на Министерството за внатреш-
ни работи согласно закон, подносителот на барањето е 
должен да ги надомести трошоците согласно следните 
вредности по час односно километар: 

  
- вредност на еден работен 
час   

- 6 евра во денарска про-
тиввредност 

  
- вредност на еден поминат 
километар 

- 1 евро во денарска про-
тиввредност. 

 
II. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 

денот на неговото објавување во ,,Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
     Бр. 121-60053/1                          Министер 
1 август 2011 година              за внатрешни работи, 

    Скопје                      м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
___________ 

2580. 
Врз основа на член 5-а став 2 од Законот за обезбе-

дување на лица и имот („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 80/99, 66/07 и 51/11), министерот за 
внатрешни работи, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата и содр-
жината на барањето за издавање на дозвола за работа 
за обезбедување на лица и имот (во натамошниот 
текст: барањето). 

 
Член 2 

Барањето се печати на хартија во бела боја со А4 
формат, дадено во Прилог бр. 1, кој е составен дел на 
овој правилник. 

Барањето ги содржи следните податоци: назив на 
примателот „Министерство за внатрешни работи, 
Скопје“; во текстот наслов „Барање за издавање на доз-
вола за работа“; видот на дозвола за работа за обезбе-
дување на лица и имот за која се поднесува барањето – 
во вид на давање на услуги или за сопствени потреби; 
место за податоци за подносителот на барањето, и тоа: 
назив и седиште на правното лице, односно правното 
лице во основање; име и презиме, датум на раѓање, ме-
сто и адреса на живеење на одговорното лице во прав-
ното лице и прилози; датум и место на поднесување на 
барањето и место за потпис на подносителот на бара-
њето. 

   
Член 3 

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

 
   Бр. 12.1-60304/1                           Министер 
3 август 2011 година              за внатрешни работи, 

   Скопје                       м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

2581. 
Врз  основа на член 110 став (3)  од Законот за во-

дите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

87/08, 6/09, 161/09, 83/10 и 51/11), министерот за жи-

вотна средина и просторно планирање, донесe 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОПАСНИТЕ И ШТЕТНИТЕ МАТЕРИИ И СУП-

СТАНЦИИ И НИВНИТЕ ЕМИСИОНИ СТАНДАР-

ДИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ИСПУШТАТ ВО КАНА-

ЛИЗАЦИЈА ИЛИ ВО СИСТЕМ ЗА ОДВОДНУВА-

ЊЕ, ВО ПОВРШИНСКИ ИЛИ ПОДЗЕМНИ ВОД-

НИ ТЕЛА, КАКО И ВО КРАЈБРЕЖНИ ЗЕМЈИШТА  

И ВОДНИ ЖИВЕАЛИШТА(*) (∗) 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат опасните и 

штетните материи и супстанции и нивните емисиони 

стандарди што можат да се испуштат во канализација 

или во систем за одводнување, во површински или 

подземни водни тела, како и во крајбрежни земјишта и 

водни живеалишта.  

 

Член 2 

Целата на овој правилник е намалување и контрола 

на емисиите и заштита на животната средина од штет-

ното влијание на испуштените опасни и штетни мате-

рии и супстанции во отпадните води, како и да се спре-

чи и / или прекине и намали загадувањето на водите со 

опасните и штетните материи.   

 

Член 3 

(1) Одделни изрази употребени во овој правилник 

го имаат следното значење: 

                            
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 

86/280/EЦЦ  на Советот  за  граничните вредности и за целите за 

квалитет за испуштањето на одредени опасни супстанции, 

вклучени во списокот I од Анексот на Директивата 76/464/EEC 

(Celex бр.31986L0280) 

1. „Супстанција“ се: оние опасни и штетни мате-

рии и супстанции кои припаѓаат на видовите и на 

групите супстанции што се дадени во Дел А од Ли-

ста на загадувачките материи и супстанции, а кои се 

дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој пра-

вилник; 

2. „Гранични вредности на емисија“ се емисионите 

стандарди изразени во вредности за секоја супстанција 

и за секој индустриски сектор одделно дадени во При-

лог 2 од овој правилник; 

3. „Обработка на супстанциите“ е кој било инду-

стриски процес во кој е вклучено производство, пре-

работка или користење на супстанциите од Прилог 1 

на овој правилник или кој било друг индустриски 

процес во кој е неизбежно присуството на таквите 

супстанции. 

4. „Индустриски погон“ е погон во инсталација во 

којшто се обработуваат супстанциите или која било 

друга материја или супстанција којашто ги содржи 

супстациите; 

5. „Постоечки исталации“ се инсталациите кои се 

сметаат за постојни согласно Законот за животна сре-

дина и  

6. „Нови инсталации“ се инсталациите кои се 

сметаат за нови согласно Законот за животна сре-

дина.  

 

Член 4 

Граничните вредности на испуштања во дозволите 

за испуштање на отпадните води не може да бидат по-

малку строги од граничните вредности дадени во овој 

правилник, освен во дозволите за усогласување со опе-

ративен план издадени во согласност со Законот за жи-

вотна средина.  

 

Член 5 

(1) Граничните вредности на емисија за супстанци-

ите на различни индустриските сектори се дадени во 

Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.  
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(2) Граничните вредности на емисија од став став 
(1) на овој член за испуштање во подземни води за сите 
супстанции е со вредност 0 mg/l.   

(3) Временскиот период во кој супстанциите мо-
жат да се испуштаат од постојните инсталации се 
утврдуваат во дозволата за испуштање на отпадните 
води и во дозволата за усогласување со оперативен 
план издадена во согласност со Законот за животна 
средина. 

(4) За новите инсталации граничните вредности 
на емисија се применуваат од денот на воведување-
то во употреба односно од денот на започнување со 
работа. 

  
Член 6 

Граничните вредности на емисија од член 5 на овој 
правилник се применуваат на местото каде што отпад-
ните води коишто содржи опасни супстанци, ја напу-
штаат инсталацијата, освен ако постои друго посоод-
ветно место кое може да биде утврдено во дозволата за 
испуштање на отпадните води односно во интегрира-
ните еколошки дозволи издадени согласно Законот за 
животна средина, доколку:  

- се исклучува можноста за мешање и разредување 
со други отпадни води;  

- се обезбедува опфатеност на сите отпадни води 
кои содржат опасни материи и 

- отпадните води што содржи опасни супстанци, се 
пречистуваат во пречистителен објект, предвиден за 
таа цел, граничните вредности на емисија се примену-
ваат за местото каде што отпадните води го напуштаат 
пречистителниот објект. 

 
Член 7 

За новите инсталации може да се дозволи испушта-
ње на супстанции утврдени во овој правлник доколку 
се применуваат барањата на најдобрите достапни тех-
нологии и се постигнуваат целите на овој правилник, 
водејќи сметка за создавање на еднакви услови за биз-
нис и лојална конкуренција. 

 
Член 8 

Количествата испуштени супстанции се изразува-
ат во однос на количеството произведени, преработе-
ни или употребени супстанции во инсталацијата во 

текот на истиот период во однос на друг параметар 
карактеристичен за дејноста односно активноста на 
инсталацијата. 

 
Член 9 

(1) Граничните вредности на емисија на супстан-

циите кои не се наведени во прилог 1 на овој пра-

вилник, тогаш кога е неопходно, ќе бидат одредени 

со примена на најдобрите достапни техники и не 

треба да бидат помалку строги од најблиската спо-

редлива гранична вредност утврдена во Прилог 2 на 

овој правилник.  

(2) Одредбите од ставот (1) на овој член ќе се при-

меуваат и за инсталацијата која вршит дејност или 

активност поинакви од индустриските сектори за кои 

се определени граничните вредности на емисија во 

Прилог 2 на овој правилник и која би можела да биде 

извор на испуштања на супстанции.  

(3) Граничните вредности на емисија кога тие не 

се единствено применливи вредности, изразени како 

максимални концентрации не можат да бидат пого-

леми од граничните вредности изразени по тежина, 

поделена со барањата за вода по супстанција кара-

ктеристична за дејноста или активноста од соодвет-

ниот индустриски сектор. Концентрацијата на суп-

станциите во отпадните води зависи од количеството 

на вклучената вода, којашто се менува за различни 

дејности и активности, граничните вредности на 

емисија изразени во однос на тежината на испуште-

ните супстанции и во однос на параметрите каракте-

ристични за индустрискиот сектор даден во прилог 2 

на овој правилник, треба да бидат усогласени во си-

те случаи. 

 

Член 10 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Македонија” а ќе отпочне да се применува од 1 септем-

ври 2011 година.  

 
Бр. 07-5762/6               Министер за животна средина 

3 август 2011 година              и просторно планирање, 
    Скопје                            Абдилаќим Адеми, с.р. 
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2582. 
Врз  основа на член 156, став (9) од Законот за во-

дите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
87/08, 6/09, 161/09, 83/10 и 51/11), министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕНОС НА ИНФОРМАЦИИТЕ 
ОД МОНИТОРИНГОТ НА ИСПУШТЕНИТЕ ОТ-
ПАДНИ ВОДИ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНА-
ТА НА ОБРАЗЕЦОТ СО КОЈ СЕ ДОСТАВУВААТ  

ПОДАТОЦИТЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот на пре-

нос на информациите од мониторингот на испуштени-
те отпадни води и формата и содржината на образецот 
со кој се доставуваат податоците. 

 
Член 2 

Целта на овој правилник е преку пренос на инфор-
мации од правни и физички лица да се обезедат пода-
тоци заради преставување состојбата на водното тело 
кое е реципиент на отпадната вода. Пренос на инфор-
мации преставува сет на активности со кои се врши за-
пишување, доставување и размена на информации зас-
новани на обработени и систематизирани податоци од 
извршените мерења на квалитетот и квантитетот на от-
падната вода и на записите за извршените мерења во-
дени во форма на дневник. 

 
Член 3 

(1) Преносот на информациите од мониторингот на 
испуштените отпадни води се врши со доставување на 
следните податоци: 

1. назив на правното или физичкото лице (во ната-
мошниот текст: субјектот) што ја создава и испушта 
отпадни води;  

2. вид на дејноста што ја врши субјектот согласно 
Националната класификација на дејности на Република 
Македонија;  

3. број и датум на дозвола за користење на вода и 
рокот на важност; 

4. број и датум на дозвола за испуштање на вода и 
рокот на важност; 

5. назив и регистарски број (код) на речниот слив и 
на водното тело, каде се испуштаат отпадните води;  

6. географските координати на местото / местата на 
испуст на отпадните води; 

7. годишно количината на создадени и испуштени 
отпадни води согласно мерењата направени од мерните 
уреди поставени пред влезот во станицата за прочисту-
вање и по излезот (доколку субјектот нема поставени 
мерни уреди или нема станица за прочистување на от-
падните води, количината се пресметува како однос на 
количината на водата што влегува во инсталацијата и 
просечната потрошувачка на вода потребна за вршење 
на дејноста);  

8. хемиската состојба (параметри, топлина, и сл.) на 
отпадните води од извршениот мониторинг согласно 
табела 1 од Прилогот кој е составен дел на овој правил-
ник;   

9. објекти за прочистување на отпадните води и на-
чин на прочистување (доколку постојат) и начин на ис-
пуштање; 

10. резултати од извршените контролни мерења на 
квалитетот и квантитетот на отпадните води и на ис-
правноста на мерните инструменти;   

11. методи на земање на примероците; 
12. метода на анализа на примероците;  
13. фреквенција на анализите;  
14. квалитет на тињата согласно во табела 2 од 

Прилогот од овој правилник (доколку има пречисти-
телна станица);  

15. метод на третман на тињата даден во табела 3 
од Прилогот од овој правилник (доколку има пречисти-
телна станица);  

16. начин на вршење на мониторингот (интерен 
континуиран мониторинг или повремен мониторинг);  

17. кратко објаснување на извршените анализи на 
мерењата на годишно ниво; и 

18. копија од документи (дозволи, извршени анали-
зи и сл.) 

 
Член 4 

Формата и содржината на обрасците со кој се до-
ставуваат податоците се дадени во Прилогот кој е со-
ставен дел на овој правилник.  

 
Член 6 

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

 
Бр. 07-5707/5               Министер за животна средина 

3 август 2011 година              и просторно планирање, 
    Скопје                            Абдилаќим Адеми, с.р. 
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2583. 
Врз  основа на член 150, став (3) од Законот за во-

дите („Службен весник на Република Македонија” бр. 
87/08, 6/09, 161/09, 83/10 и 51/11), министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА, РЕФЕРЕНТНИТЕ МЕР-
НИ МЕТОДИ, НАЧИНОТ И ПАРАМЕТРИТЕ НА 
МОНИТОРИНГ НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ, ВКЛУЧУ-
ВАЈЌИ ЈА И ТИЊАТА ОД ПРЕЧИСТУВАЊЕТО НА  

УРБАНИТЕ ОТПАДНИ ВОДИ (∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат методологија, 

референтните мерни методи, начинот и параметрите на 
мониторинг на отпадните води, вклучувајќи ја и тиња-
та од пречистувањето на урбаните отпадни води. 

 
Член 2 

Целата на овој правилник е контрола на емисиите и 
заштитата на животната средина од штетното влијание 
на испуштените отпадни води.  

 
Член 3 

(1) На постројката за прочистување на урбани от-
падна вода, испитувањата на примероците се извршу-
ваат рамномерно на проток или време во тек на 24 ча-
совно растојание, од исто обележано место на излез од 
станицата. Мерењата се извршуваат на секој час. По, 
потреба, поради утврдување на постигнатото намалено 
оптоварување (%), на истиот начин се врши и мерење и 
на влезот од станицата. 

(2) Минималниот број на примероци кои годишно 
се земаат за испитување на параметрите утвредни во 
Правилникот за поблиските услови за собирање, одве-
дување и прочистување, начинот и условите за пректи-
рање, изградба и екплоатација на системите и станици 
за прочистување на урбаните отпадни води, како и тех-
ничките стандарди, параметрите, стандарди на емиси-
јата, и нормите за квалитет за предтретман, отстранува-
ње и прочистување на отпадни води, имајќи го во пред-
вид оптоварувањето и методот за прочистување на ур-
баните отпадни води коишто се испуштаат во зоните 
чувствителни на испуштање на урбани отпадни води(*1) 
(во понатамошниот текст: правилник за урбани отпад-
ни води), ќе биде утврден во согласност со капацитетот 
на постројката за пречистување, при што се земаат во 
редовни интервали во текот на годината, како што е да-
дено во Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник.  

(3) Испитувањата од став (2) на овој член  може да 
го врши акредитирана лабараторија согласно закон, 
освен ако на постројката постои автоматски монито-
ринг на отпадните води.  

(4) Испитувањата се вршат со примена на добра ла-
бараториска практика при што се води сметка да се из-
бегне можноста од било какви можни промени на земе-
ниот примерок од отпадната вода.  

(5) Резултатот од испитувањата на земениот приме-
рок на отпадна вода се доставува на начин утврден во 
Правилникот за за начинот на пренос на информациите 
од мониторингот на отпадните води, како и формата и 
содржината на образецот со кој се доставуваат подато-
ците.  

                            
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 
91/271/EEЦ на Советот за третман на урбани отпадни води, 
(Celex бр. 31991L0271). 

(6) Максималниот број на примероци кој можат да 
ги надминат граничните вредности за БПК 5 и ХПК 
кои се дадени во Правилникот за урбани отпадни води, 
анализирани за период од една година се дадени во 
Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

(1) Пречистената отпадна вода ќе се смета за соо-
бразна со параметрите доколку, за секој релевантен па-
раметар одделно, примероците на отпадната водата по-
кажуваат дека таа е сообразна со релевантната вред-
ност на параметарот на следниов начин:   

а) за параметрите дефинирани во табела 1 од При-
лог 1 на Правилникот за урбани отпадни води, макси-
малниот број мостри за кои може да се надминат бара-
њата, изразен во концентрации и/или во процентулани 
намалувања е определен во Прилог 2 од овој правил-
ник;  

б) несообразните примероци кои се земени под нор-
мални работни услови, концентрации за параметрите 
БПК5 и ХПК не треба да отстапуваат од вредностите 
на параметрите за повеќе од 100%. За вредностите на 
концентрацијата кои се однесуваат на вкупните сус-
пендирани цврсти материи можат да се прифатат от-
стапувања до 150%;  

в) за оние параметри дефинирани во табела 2 од 
Прилог 1 на Правилникот за урбани отпадни води, го-
дишниот просек на примероците за секој параметар ќе 
биде сообразен со релевантните вредности на параме-
трите.  

(2) Екстремните вредности за квалитетот на анали-
зираната отпадна вода нема да се земаат предвид, то-
гаш кога тие се резултат на невообичаени ситуации, ка-
ко што се оние кои се должат на поројни дождови.  

 
Член 5 

(1) Зачестеноста на мерењата на параметрите во от-
падна вода што потекнуваат од индустриските сектори, 
како и референтните методи за анализа на параметрите 
се дефинирани во Прилог 1 на Правилник за условите, 
начинот и граничните вредности на емисија за испу-
штањето на отпадните води по нивното прочистување, 
начинот на нивно пресметување, имајќи ги во предвид 
посебните барања за заштита на заштитните зони(*2).  

(2) Зачестеноста на мерењата на параметрите во та-
логот добиен со прочистување на урбаните отпадни во-
ди и на почвата на која се нанесува тињата се дефини-
рани во Правилникот за начинот и постапката за кори-
стење на тињата, максималните вредности на концен-
трациите на тешки метали во почвата во која се кори-
сти тињата, вредности на концентрациите на тешки ме-
тали во тињата, согласно со нејзината намена и макси-
малните годишни количини на тешки метали што може 
да се внесат во почвата.(*3) 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република  
Македонија” а ќе отпочне да се применува од 1 септем-
ври 2011 година.  

 
Бр. 07-5708/5               Министер за животна средина 

3 август 2011 година              и просторно планирање, 
    Скопје                            Абдилаќим Адеми, с.р. 
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