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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3209.

3210.

Указ бр. 21

Указ бр. 22

11 јули 2016 година

11 јули 2016 година

Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Ре-

Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-

публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-

ликувања и признанија на Република Македонија

ликувања и признанија на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

СЕ ОДЛИКУВА

ЛИЛЈАНА СТОИЛКОВСКА-АНДОНОВСКА

БОРЧЕ ВЕЛИЧКОВСКИ

со

со

МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА

МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА

за исклучителната посветеност и ангажираност во

за исклучителната посветеност и ангажираност во

своето работење и дејствување во Кралството Шведска

своето работење и дејствување во Република Србија со

со што даде значаен придонес за афирмација на Репуб-

што даде значаен придонес за афирмација на Републи-

лика Македонија во светот и за унапредување на прија-

ка Македонија во светот и за унапредување на прија-

телските односи и соработката со Кралството Шведска.

телските односи и соработката со Република Србија.

Бр. 08-1034/1

Претседател

Бр. 08-1035/1

Претседател

11 јули 2016 година

на Република Македонија,

11 јули 2016 година

на Република Македонија,

Скопје

д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Скопје

д-р Ѓорге Иванов, с.р.
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3211.
Указ бр. 23
11 јули 2016 година

3213.
Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-

Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија

ликувања и признанија на Република Македонија ја донесувам следната
ОДЛУКА

СЕ ОДЛИКУВА
ИВАН ТРПОСКИ

I

со

На МАКЕДОНСКИОТ СОЈУЗ ВО КРАЛСТВОТО
ШВЕДСКА

МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА
за исклучителната посветеност и ангажираност во
своето работење и дејствување во Австралија со што
даде значаен придонес за афирмација на Република
Македонија во светот и за унапредување на пријателските односи и соработката со Австралија.
Бр. 08-1036/1
Претседател
11 јули 2016 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________
3212.
Указ бр. 24
11 јули 2016 година
Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија
СЕ ОДЛИКУВА

му се доделува признанието
ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
за особени заслуги и достигнувања во својата дејност како асоцијација за зачувување и афирмирање
на македонските историски, културни и духовни
традиции и вредности во светот, како и за придонесот за унапредување на пријателските односи и соработката на Република Македонија со Кралството
Шведска.
II
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.08-1009/1

Претседател

11 јули 2016 година

на Република Македонија,

Скопје

д-р Ѓорге Иванов, с.р.

КИРИЛ ХРИСТОВСКИ
со
МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА
за исклучителната посветеност и ангажираност во
своето работење и дејствување во Соединетите Американски Држави со што даде значаен придонес за афирмација на Република Македонија во светот и за унапредување на пријателските односи и соработката со Соединетите Американски Држави.
Бр. 08-1037/1
11 јули 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3214.
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16 и 120/16), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 6.7.2016 година,
донесе

Стр. 4 - Бр. 129
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ОДЛУКА

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИ-

лика Македонија”.

НЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГА И ТРГОВИЈА УСКАНА ГАРА

Бр. 42-2232/1

Заменик на претседателот

УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ С. МАМУДОВЦИ КИЧЕВО

6 јули 2016 година

на Владата на Република

НА ЛОКАЛИТЕТОТ “БИГОР“, ОПШТИНА КИЧЕВО

Скопје

Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1. На Друштвото за производство, услуга и трговија
УСКАНА ГАРА увоз-извоз ДООЕЛ с. Мамудовци Ки-

__________
3215.

чево се доделува концесија за експлоатација на мине-

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

рална суровина – минерална вода на локалитетот “Би-

делското земјиште (,,Службен весник на Република

гор“, општина Кичево, со површина на простор на

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,

концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓу-

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,

себно поврзани со прави линии, а точките дефинирани

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

со координати како е дадено во табелата, и тоа:

лика Македонија, на седницата, одржана 6.7.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ПРОШИ-

2. Површината на просторот на концесијата за ек-

РУВАЊЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗОНА 2

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=

И ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Б-КО-

0.687278 km2.

МЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, Г-ПРО-

3. Времетраењето на доделената концесија од точка
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.
4. Висината на надоместокот за доделената конце-

ИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, ДЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА И Е-ИНФРАСТРУКТУРА
КО ЌОЈЛИЈА ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-

Член 1

врдување на висината на надоместоците за издавање на

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

дозволи и концесии за вршење на детални геолошки

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

истражувања и концесии за експлоатација на минерал-

ка на Урбанистички план вон населено место за про-

ни суровини.

ширување на мултифункционална зона 2 и изградба на

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот

објекти со намена Б-комерцијални и деловни намени,

за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се

Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и

определат со Договорот за концесија.

рекреација и Е-инфраструктура КО Ќојлија, општина

6. Како почеток на важење на концесијата од точка

Петровец.

1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

Член 2

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност

говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-

за трајна пренамена, со вкупна површина од 288938м2,

номија.

ги има следните катастарски индикации:
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Бр. 129 - Стр. 5

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-4907/1
6 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Стр. 6 - Бр. 129

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
3216.
Врз основа на член 104 став 6 и член 149 став 3 од
Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/08, 6/09, 161/09, 83/10,51/11, 44/12,
23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), министерот за
здравство во согласност со министерот за животна средина и просторно планирање донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ И МЕРКИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ
СО ВОДИТЕ ЗА КАПЕЊЕ, ТЕХНИЧКИТЕ КРИТЕРИУМИ И ЦЕЛИТЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ВОДАТА ЗА КАПЕЊЕ, КАКО И НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИНФОРМИРАЊЕ НА ЈАВНОСТА ЗА
РЕЗУЛТАТИТЕ ОД МОНИТОРИНГОТ НА ВОДАТА
ЗА КАПЕЊЕ (*)
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат начинот и мерките на управување со водите за капење, техничките
критериуми и целите на квалитетот на водата за капење, како и начинот и постапката за информирање на
јавноста за резултатите од мониторингот на водата за
капење.
Член 2
Одредбите од овој правилник не се применуваат на:
1. базените за пливање, вклучувајќи ги и базените
во објектите на бањите;
2. водите во затворена просторија кои се пречистуваат или се користат за тераписки цели и
3. вештачки заградени води во затворен простор одделени од површинските и подземните води.
Член 3
Одделни поими употребени во овој правилник го
имаат следново значење:
1. „сезона за капење” е периодот во кој може да се
очекува голем број на капачи;
2. „голем број на капачи” е број кој го утврдува
надлежното тело на локалната самоуправа со оглед на
бројот на капачите во претходните години или на расположливата инфраструктура и опрема, или други мерки кои се превземаат за промоција на капењето;
3. „загадување на водата за капење” е присуство на
микробиолошки загадувачи или загадување со други
организми или отпад што влијаат на квалитетот на површинските води за капење и претставуваат опасност по
здравјето на капачите;
4. „краткотрајно загадување” е загадување на водата со микробиолошки или други организми, или со
други отпадни материи за кои се очекува дека нема да
влијаат на квалитетот на водата подолго од 72 часа;


: Директива 2006/7/EЗ на Европскиот парламент и на Советот
од 15 февруари 2006 година, за управување со квалитетот на
водите за капење и за укинување на Директива 76/160/EЕЗ

12 јули 2016

5. „збир на податоци за квалитетот на водата за капење” е пропишан број на податоци врз основа на кои
се проценува или класифицира водата за капење;
6. „забрана за капење” е забрана за капење која трае
сé додека двa примерока на вода анализирани редовно
еден по друг не бидат оценети со оценка најмалку
„добра“.
7. „трајна забрана за капење” е забрана за капење
или препорака да се избегнува капење, а трае најмалку
една сезона за капење;
8. „вонредно влошување на квалитетот на водата за
капење“ е настан или збир на случувања кои го влошуваат квалитетот на површинските води за капење;
9. „проценка на водата за капење” (во натамошниот
текст: проценка) е постапка за проценување на квалитетот на водата за капење со користење на резултатите
од испитуваните микробиолошки индикатори и стандарди;
10. „профил на водата за капење” е збир на основните карактеристични особини на водата за капење;
11. „пролиферација на цијанобактерии” е собирање
на цијанобактериите во облик на цвет или на пена и
12. „мерна точка” е место во водите за капење каде
бројот на капачите е најголем или каде се очекува најголем ризик од загадување на водата за капење.
Член 4
Микробиолошки индикатори кои се следат во водите за капење се цревните ентерококи – IE (Intestinal
enterococci) и Escherichia coli чии гранични вредности
се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
Други индикатори за квалитетот на водата за капење кои се следат се метеоролошките услови, температурата и видливото загадување.
Следењето на квалитетот на водата за капење се
спроведува од 15 мај до 15 септември.
Член 5
Пред почетокот на секоја сезона за капење се преземаат следните активности:
- се одредуваат локациите за капење (капалишта) на
кои се спроведува следење на квалитетот на водите;
- се одредува траењето на сезоната за капење на
површинските води за капење надвор од определениот
период пропишан во член 4 став 3 од овој правилник;
- се прикажуваат резултатите за квалитетот на површинските води за капење за претходната година како
и се врши класификација за претходниот период од четири години;
- се изработува картографски приказ на плажите со
податоци за границите на плажата, испуст и количина
на отпадни води (Q дневен), постројка за прочистување
на отпадните води со ознака за типот на постројката,
места за земање примероци (географска ширина и должина) и ознака за проценката и категоризацијата на
квалитетот на водата за капење и
- се одредува профил на водите за капење.
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Член 6
Профилот на водата за капење се одредува за капалиштата од член 5 на овој правилник и се воспоставува
со определување на име на плажата, координатите на
точките за земање примероци, опис на физичките, хидролошките и географските карактеристики на водата за
капење, проценка на квалитетот на водата за капење, со
утврдување и проценка на изворите на загадување кои
можат да влијаат на водата за капење и на здравјето на
капачите, со утврдување на степенот на ризик од загадување, со проценување на можна пролиферација на
цијанобактерии, систем за информирање на јавноста.
Податоците за профилот на водата за капење од
став 1 на овој член се внесуваат во образец ПВК – Профил на водата за капење, кој е даден во Прилог 2 и е
составен дел на овој правилник.
Член 7
Kога профилот на водата за капење укажува на
можност за пролиферација на цијанобактерии, треба да
се спроведе мониторинг со што би се овозможила рана
идентификација на здравствените ризици.
Kога доаѓа до пролиферација на цијанобактериите
и кога тоа се смета или претпоставува за здравствен
ризик, во најкраток рок се преземаат мерки на управување за да се спречи изложување на ризици и се информира јавноста.
Член 8
Водата за капење се прегледува визуелно за да се
утврди дали постои загадување со остатоци од катран,
стакло, пластика, гума, масло или друг сличен отпад.
Ако се утврди такво загадување се преземаат мерки за
управување и се информира јавноста.
Член 9
Мониторингот и анализите на квалитетот на водата
за капење опфаќа:
- земање примероци на вода за капење и ракување
со примероците;
- следење на други индикатори за квалитет на водата за капење;
- лабораториска анализа на примероците на вода за
капење и
- проценка на резултатите добиени од земањето на
примероците на водата за капење.
Член 10
Пред почетокот на сезоната за капење се изработува временски распоред за мониторинг на квалитетот на
водата за капење.
Мониторинг за квалитет на водата за капење се
спроведува со испитување на водата за капење и започнува најдоцна четири дена од денот утврден во временскиот распоред од став 1 на овој член.
Член 11
Примероци на водата за капење на плажа се земаат
од места кои се определени како точки за земање на
примероци, и тоа:
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- на песочна плажа, или на плажа со чакал се определува по една точка на секои 100 метри должина, на
местата каде се очекува најголем број на капачи или
каде според профилот на водата за капење, се очекува
најголем ризик од загадување и
- на останатите плажи се определува по една точка
на секои 200 метри должина, на местата каде се очекува најголем број на капачи или каде според профилот
на водата за капење, се очекува најголем ризик од загадување.
Член 12
На песочна плажа, или плажа со чакал примероци
на вода за капење се земаат 30 см под површината на
водата на места каде длабочината на водата изнесува
најмалку еден метар.
На останатите плажи (карпести крајбрежја и бетонски крајбрежја) примероци на вода за капење се земаат
на далечина најмалку од еден метар од крајбрежната
линија, 30 см под површината на водата на места каде
длабочината на водата изнесува најмалку еден метар.
Примероци на вода за капење на плажите од ставовите 1 и 2 на овој член се земаат на секои 15 дена.
Член 13
При секое земање примерок на вода за капење податоците се внесуваат во образец УВК - земање примерок на вода за капење, кој е даден во Прилог 3 и е составен дел на овој правилник.
Начинот на постапување со примероците за микробиолошка анализа на водата за капење е даден во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.
Член 14
Оценувањето на квалитетот на водата за капење по
секое испитување се врши согласно микробиолошките
индикатори дадени во Прилог 1 на овој правилник.
Член 15
Примероците на вода за капење на плажите не се
земаат за време на силен дожд, силен ветер или при појава на пролиферација на цијанобактерии.
Во случаите од став 1 на овој член не се постапува
според изготвениот временски распоред на мониторинг
за квалитет на водата за капење од член 10 став 1 на
овој правилник.
Земањето на примероци од водата за капење според
изготвениот временски распоред на мониторинг за квалитет на водата за капење од член 10 став 1 на овој
правилник продолжува веднаш по престанувањето на
појавите од став 1 на овој член.
Член 16
Ако во случај на вонредна состојба се очекува влошување на квалитетот на водите за капење кое може да
има штетно влијание на водите за капење, кое нема да
се јави во просек повеќе од еднаш во четири години, се
преземаат мерки на управување кои треба да опфатат
информирање на јавноста и забрана за капење.
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Во случаите од став 1 на овој член кога се забранува капењето на плажата, се поставуваат службени ознаки за забрана за капење (во натамошниот текст „службени ознаки“) и бариери на крајбрежниот и водениот
дел на плажата.
Службената ознака од став 2 на овој член се поставува на видно место на плажата (со поставување на посебен столб, табла на оградата на плажата и слично).
Поставувањето на службените ознаки, како и бариерите ги обезбедува правното или физичкото лице кое
управува со плажата или единицата на локалната самоуправа.
По престанување на вонредната ситуација која предизвикала влошување на квалитетот на водата за капење, се отстрануваат службените ознаки и поставените бариери во согласност со одредбите на член 25 став
1 на овој правилник.
Отстранувањето на службените ознаки и поставените бариери се врши согласно со член 25 став 2 на
овој правилник.
Член 17
Врз основа на резултатите од извршениот мониторинг на водата за капење се одредува:
- поединечна проценка на квалитетот на водата за
капење;
- годишна проценка на квалитетот на водата за капење и
- конечна проценка на квалитетот на водата за капење.
Поединечната проценка на квалитетот на водата за
капење се одредува по секоја анализа во текот на сезоната за капење, според граничните вредности на микробиолошките индикатори утврдени во Прилог 1, табела 1 на овој правилник.
Годишната проценка на квалитетот на водата за капење се одредува по завршувањето на сезоната за капење врз основа на сите податоци за квалитетот на водата
за капење за таа сезона на капење, според граничните
вредности на микробиолошките индикатори утврдени
во Прилог 1, табела 2 на овој правилник.
Конечната проценка на квалитетот на водата за капење се одредува по завршување на последната сезона
за капење и три претходни сезони за капење, според
граничните вредности на микробиолошките индикатори утврдени во Прилог 1, табела 2 на овој правилник,
врз основа на сите добиени податоци од најмалку 28
примероци за секоја точка на испитување.
Член 18
Врз основа на поединечната проценка од член 17
став 2 на овој правилник водата за капење се класифицира како „одлична“ и „добра“.
Врз основа на годишната и конечната проценка од
член 17 ставови 3 и 4 на овој правилник, водата за капење се класифицира како „одлична“, „добра“, „задоволителна“ и „незадоволителна“.
Член 19
Водата за капење класифицирана согласно член 18
на овој правилник се прикажува на картографски приказ и на таблата за информирање на плажата, обоена со
кружен симбол, и тоа:
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- „одлична“: со сина боја;
- „добра“: со зелена боја;
- „задоволителна“: со жолта боја и
- „незадоволителна“: со црвена боја.
Член 20
Краткотрајно загадување на водата за капење има
кога микробиолошките индикатори од земените примероци на водата за капење ги надминуваат граничните
вредности за класифицирање на квалитетот на водата
со оценката „добра“ утврдена во Прилог 1 табела 1 колона Ц на овој правилник.
Заради утврдување на изворот на загадување, во
случаите од став 1 на овој член, овластената лабораторија веднаш доставува известување до државниот санитарен и здравствен инспектор.
Престанување на краткотрајното загадување се потврдува со дополнително земање примерок од водата за
капење 72 часа по земањето на примерокот од став 1 на
овој член.
Член 21
Податоците добиени со анализа на примероците на
водата за капење од член 20 ставови 1 и 3 на овој правилник не се внесуваат во севкупниот збир на податоци за одредување на оценка за квалитетот на водите за
капење.
Бројот на примероците кои не се додаваат на севкупниот збир на податоци за одредување на оценката
за квалитет на водата за капење по сезоната за капење,
поради краткотрајното загадување не треба да изнесува
повеќе од еден примерок.
По престанување на краткотрајното загадување на
водата за капење, по потреба, се врши дополнително
земање на примерок по седум дена од завршувањето на
краткотрајното загадување заради надоместување на
занемарениот примерок земен за време на краткотрајното загадување. Податоците добиени од дополнителното земање примероци се внесуваат во збирните податоци.
Член 22
При краткотрајното загадување или загадување кое
влијае на квалитетот на водата за капење подолго од 72
часа, се преземаат мерки за отстранување на причинителите на загадувањето од страна на субјектот кој го
предизвикал загадувањето.
Член 23
За краткотрајното загадување на водата за капење
се известува единицата на локалната самоуправа, која
преку средствата за јавно информирање ја информира
јавноста и правното или физичко лице кое управува со
плажата за појавата на краткотрајното загадување и
очекуваното траење на загадувањето.
Член 24
Во случај на загадување коe влијае на квалитетот на
водата за капење повеќе од 72 часа, треба да се земаат
примероци од водата за капење на секои 48 часа се до
престанување на загадувањето или до следното редовно земање на примероци согласно временскиот распоред за мониторинг на квалитетот на водата за капење.
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Ако резултатите од редовното земање на примероци од став 1 на овој член не одговараат на пропишаните гранични вредности на микробиолошките индикатори утврдени во Прилог 1 табела 1 колона Ц на овој правилник, се преземаат мерки согласно прописите од областа на санитарната и здравствената инспекција.
Службената ознака се поставува согласно со член
17 ставови 3 и 4 на овој правилник.
Член 25
Ако по две последователни анализирани примероци
на водата за капење, квалитетот на водата за капење се
оценува со оценката „добра“ или „одлична“, службените ознаки и поставените бариери треба да се отстранат.
Отстранувањето на службените ознаки и бариери се
врши од страна на правното или физичко лице кое управува со плажата или единицата на локалната самоуправа.
Член 26
Aко квалитетот на водата за капење на плажа е оценета како „незадоволителна“ пет години по ред, се
прогласува трајна забрана за капење на таа плажа.
Трајна забрана за капење може да се прогласи и
пред истекот на рокот од став 1 на овој член, ако постигнувањето на „задоволителен“ квалитет на водата за
капење е неизводливо или е поврзано со несразмерно
големи трошоци.
Член 27
Во случај кога е забрането или ограничено капењето, забраната односно ограничувањето се објавува и
на табла за известување, со употреба на соодветен
знак.
Знакот од став 1 на овој член е со димензии од 120
см х 120 см. Во средина на знакот е поставена кружница со црвена боја и дијаметар со инклинација од горелево кон доле-десно. Во кружницата е нацртан пливач
и ниво на вода со црна боја.
Член 28
Ако со профилот на водата за капење од член 6 на
овој правилник е утврдено дека постои ризик од загадување, профилот ги содржи следните информации:
- природата на загадувањето, зачестеноста и очекуваното траење на загадувањето;
- мерките за отстранување на загадувачот и
- телото надлежно за отстранување на загадувачот.
Ако на плажа или во нејзина непосредна близина се
вршат градежни или комунални работи, профилот на
водата за капење треба да се обновува пред почетокот
на следната сезона за капење.
Член 29
Ако водата за капење е класифицирана како „одлична“ профилот на водата се обновува само во случај
ако класификацијата на водата се промени во „добра“,
„задоволителна“ и „незадоволителна“.
Обновување на профилот на водата за капење се
врши според следниот временски распоред:
- за „незадоволителна“ - на секои две години;
- за „задоволителна“ - на секои три години;
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- за „добра“ - на секои четири години и
- за „одлична“ - само во случај ако класифицираните води се променат во „добра“, „доволна“ или „незадоволителна“.
Член 30
Резултатите од анализите се доставуваат до единицата на локалната самоуправа и Државниот санитарен
и здравствен инспекторат најдоцна седум дена од завршувањето на испитувањето на примероците на водата
за капење.
Податоците за местата за капење, проценката за
квалитетот на површинските води за капење, категоризацијата, состојбата и профилот на површинските води
за капење и податоците за случаите на вонредни околности кои можат да имаат влијание врз квалитетот на
површинските води за капење, единицата на локалната
самоуправа и ги доставува на Управата за животна средина најдоцна 15 дена по завршувањето на сезоната за
капење.
По примањето на податоците од став 1 на овој член,
јавноста се информира за состојбата на водата за капење преку веб страницата на Министерството за животна средина и просторно планирање.
Информирањето на јавноста ги содржи следните
податоци:
- листа на води за капење;
- класификација на секоја вода за капење во последните три години и нејзиниот профил, вклучително и резултатите од извршениот мониторинг;
- податоци за предизвикувачите на загадувањето и
мерките превземени со цел спречување на изложување
на капачите на загадувањето во случај кога водата за
капење е оценета како „незадоволнителна“ и податоци
за предизвикувачите на краткотрајното загадување и
превземените мерки со цел спречување на изложеност
на капачите на краткотрајното загадување.
Член 31
На плажата на видни места треба да се истакнат
табли за известување со податоци за квалитетот на водата за капење, општ опис на водата за капење, профилот на водата за капење и информациите за можни вонредни ситуации на плажата.
Известувањето за забрана за водата за капење се истакнува на таблата за известување најдоцна до 1 јуни
во тековната година.
Член 32
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“ а одредбата од член 6 на овој правилник
ќе отпочне да се применува од 1 април 2017 година.
Бр. 17-5891/1
8 јули 2016 година
Скопје
Министер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.

Бр. 02-4598/1
8 јули 2016 година
Скопје
Министер за животна средина
и просторно планирање,
Башким Амети, с.р.
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12 јули 2016

Бр. 129 - Стр. 11

Стр. 12 - Бр. 129

12 јули 2016

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
3217.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот
на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ГОВЕДА И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, СЕМЕ ОД ГОВЕДА, ГОВЕДСКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАБОТКИ ОД ГОВЕДСКО
МЕСО, МЛЕКО И ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО ОД ГОВЕДА, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД ГОВЕДА ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе од говеда, говедско месо,
производи и преработки од говедско месо, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од
говеда во Република Македонија од Република Грција („Службен весник на Република Македонија“ бр.
163/15 и 14/16), во членот 1 став 2 по алинејата 1 се додаваат две нови алинеи 2 и 3 кои гласат:
“- Иматиа,
- Пела,“.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 02-177/7
29 јуни 2016 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за храна и ветеринарство,
м-р Зоран Поповски, с.р.

_____________________
3218.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот
на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И
НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД ИТАЛИЈА
Член 1
Со ова решение се забранува увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи
од живина и диви птици заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца
во Република Македонија кои потекнуваат од заштитните зони и зоните под надзор од Италија дадени во
Прилог кој е составен дел на ова решение.
Забраната од став (1) на овој член се применува на месо од живина и диви птици како и производи и
нуспроизводи од живина и диви птици за пратки кои се произведени по 29 април 2016 година.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 02-3446/3
7 јули 2016 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за храна и ветеринарство,
м-р Зоран Поповски, с.р.

12 јули 2016
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3219.
Врз основа на член 55 став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВА ЖИВИНА, КОКОШКИ НЕСИЛКИ, ЕДНОДНЕВНИ ПИЛИЊА И ЈАЈЦА ЗА ВЕДЕЊЕ
ПО ПОТЕКЛО ОД ИТАЛИЈА
Член 1
Со ова решение престанува да важи Решението за забрана на увоз во Република Македонија на жива живина, кокошки несилки, еднодневни пилиња и јајца за ведење по потекло од Италија („Службен весник на
Република Македонија” бр. 161/13).
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 02-3447/3
7 јули 2016 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за храна и ветеринарство,
м-р Зоран Поповски, с.р.

_____________________
3220.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот
на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ГОВЕДА И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, СЕМЕ И ЕМБРИОНИ ОД
ГОВЕДА, ГОВЕДСКО МЕСО И МЕСО ОД ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАБОТКИ ОД ГОВЕДСКО МЕСО И МЕСО ОД ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, МЛЕКО И ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО ОД ГОВЕДА,
КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД ГОВЕДА И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОД РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Член 1
(1) Со ова решение се забранува увоз и транзит на говеда и диви преживари, семе и ембриони од говеда
во Република Македонија кои потекнуваат од Република Србија, заради спречување на внесување на вирусот на болеста на чвореста кожа (Lumpy skin disease).
(2) Заради спречување на внесување на вирусот на болеста на чвореста кожа (Lumpy skin disease), се забранува увоз и транзит на говедско месо и месо од диви преживари, производи и преработки од говедско месо и месо од диви преживари, млеко и производи од млеко од говеда, како и нуспроизводи од говеда и диви
преживари во Република Македонија, кои потекнуваат од следните региони во Република Србија:
- Пчиња, и
- Јабланица.
Член 2
По исклучок на член 1 став (2) од ова решение, се дозволува увоз на пратки со млеко и производи од
млеко од говеда, доколку се пропратени со ветеринарно-здравствен сертификат даден во Прилогот кој е составен дел на ова решение и доколку биле подложени на најмалку еден од следните третмани:
(а) стерилизација со кој се постигнува вредност на F0 еднаква или поголема од три, или
(б) третман на ултра висока температура (UHT) на 132оС во времетраење од најмалку една секунда, или
(в) третман на краткотрајна пастеризација на висока температура (HTST) од 72оС во времетраење од најмалку 15 секунди применет двократно на млеко со рН еднаква или над 7,0 со која се постигнува негативна
реакција на тестот на алкална фосфатаза изведен веднаш после процесот на загревање, или
(г) третман на краткотрајна пастеризација на висока температура (HTST) со рН под 7,0, или
(д) третман на краткотрајна пастеризација на висока температура (HTST) комбиниран со дополнителен
физички третман и тоа:
- намалување на рН под 6 за еден час, или
- загревање на температура од 72оС или повисока, во комбинација со сушење.
Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 02-3676/3
7 јули 2016 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за храна и ветеринарство,
м-р Зоран Поповски, с.р.

12 јули 2016
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Бр. 129 - Стр. 17
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12 јули 2016

12 јули 2016

Бр. 129 - Стр. 19

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3221.
Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3, а во врска со член 84 став (7) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија” бр. 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 193/2015), директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 27 јуни 2016 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И ИНФОРМАЦИИТЕ ШТО ТРЕБА ДА БИДАТ ОБЈАВЕНИ ВО РЕФЕРЕНТНАТА ПОНУДА ЗА ИНТЕРКОНЕКЦИЈА
Член 1
Во Правилникот за содржината и информациите што треба да бидат објавени во референтната понуда за интерконекција (“Службен весник на Република Македонија“ број 42/2015), во член 4 точката в) се менува и
гласи:
„в) протоколи кои што ќе се користат за пренос на говорот и сигнализацијата на интерфејсите за IP интерконектирање, при што за протокол за сигнализација за говорни услуги кај јавните електронски комуникациски
мрежи треба да се користи SIP протокол, а за интерконекција на јавни мобилни електронски комуникациски
мрежи може да се користи и SIP-I протокол, доколку двете страни се согласни. За протокол за сигнализација за
SMS пораки треба да се користи MAP преку SIGTRAN (M3UA/SCTP/IP), односно може да се користи SIGTRAN
(M2PA/SCTP/IP) доколку двете страни се согласни;“
Член 2
Во член 6, точката а) се менува и гласи:
„а) услуга за интерконекција за завршување на повик на фиксни локации или мобилна мрежа и терминација на SMS пораки во мобилни електронски комуникациски мрежи;”
Член 3
Во член 7 се додава нов став (4) кој гласи:
„(4) Преку услугата за интерконекција за завршување на SMS пораки операторот обезбедува преземање
и пренос на SMS пораки од точката за интерконекција до корисникот во мобилната мрежа на Операторот.
Операторот обезбедува терминација на SMS пораки од интерконекциската точка до мрежата на друг Оператор, само доколку другиот Оператор ја користи интерконекциската точка на Операторот за негова национална/интернационална интерконекција.”
Член 4
Членот 39 се менува и гласи:
„(1) Операторите треба да бидат IP интерконектирани со точките за интерконекција на јавната фиксна
електронска комуникациска мрежа на Македонски Телеком АД Скопје, најдоцна до 1 јули 2017 година.
(2) Сите оператори треба да бидат IP интерконектирани помеѓу себе, најдоцна до 1 јануари 2018 година, освен со јавната фиксна мрежа на Македонски Телеком АД Скопје за која важи рокот од ставот (1) на овој член.“
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на
Република Македонија“.
По влегувањето во сила овој правилник ќе биде објавен на веб страната на Агенцијата за електронски
комуникации.
Бр. 0201-1873/5
27 јуни 2016 година
Скопје

Директор,
Сашо Димитријоски, с.р.
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