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Бр. 42 - Стр. 3

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1095.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНA СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА
УСТАНОВА МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА БОРБА ЗА ДРЖАВНОСТ И САМОСТОЈНОСТ МУЗЕЈ
НА ВНАТРЕШНАТА МАКЕДОНСКА РЕВОЛУЦИОНЕРНА ОРГАНИЗАЦИЈА И МУЗЕЈ НА
ЖРТВИТЕ НА КОМУНИСТИЧКИОТ РЕЖИМ ОД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура му престанува користењето на движнaтa ствар, со следните количини и вредност:

Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Националната установа Музеј на македонската борба за државност и самостојност Музеј на внатрешната македонска револуционерна организација и музеј на жртвите на комунистичкиот режим од Скопје.
Член 3
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Музеј на македонската
борба за државност и самостојност Музеј на внатрешната македонска револуционерна организација и музеј на
жртвите на комунистичкиот режим од Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-1829/1
23 февруари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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1096.
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и
153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА
УСТАНОВА МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА БОРБА ЗА ДРЖАВНОСТ И САМОСТОЈНОСТ, МУЗЕЈ
НА ВНАТРЕШНАТА МАКЕДОНСКА РЕВОЛУЦИОНЕРНА ОРГАНИЗАЦИЈА И МУЗЕЈ НА
ЖРТВИТЕ НА КОМУНИСТИЧКИОТ РЕЖИМ ОД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за култура му престанува користењето на движните ствари – масовни сцени, со следните количини и вредност:
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Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната
установа Музеј на македонската борба за државност и самостојност Музеј на внатрешната македонска револуционерна организација и музеј на жртвите на комунистичкиот режим од Скопје.
Член 3
Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Музеј на македонската борба за државност и самостојност Музеј на внатрешната македонска револуционерна организација и музеј на жртвите на комунистичкиот режим од Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните
ствари од член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 42-1829/2
23 февруари 2016 година
Скопје

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

3 март 2016
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1097.
Врз основа на член 42 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија" бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13,
44/15, 193/15 и 226/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

1098.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.2.2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
НА ПОСТАПКА ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СО ПРАВО НА
ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ
ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за спроведување
на постапка за јавно приватно партнерство на градежно
земјиште сопственост на Република со вкупна површина од 644.812 м2 со право на трајно користење на општина Зелениково, кое претставува КП 3/3, со површина од 83.989 м2, КО Пакошево, евидентирана во Имотен лист бр. 194, КП 68/2, со површина од 213 м2, КО
Пакошево, КП 15/2, со површина од 162.586 м2, КО
Пакошево, КП 362/2, со површина од 1.580 м2, КО Пакошево, КП 73/3, со површина од 70.765 м2, КО Пакошево, КП 55, со површина од 52.082 м2, КО Пакошево,
КП 67/2, со површина од 82 м2, КО Пакошево, КП
352/3, со површина од 6.081 м2, КО Пакошево, КП 63,
со површина од 2.688 м2, КО Пакошево, КП 351/2, со
површина од 2.178 м2, КО Пакошево, КП 76/2, со површина од 82 м2, КО Пакошево, КП 77/2, со површина
од 224 м2, КО Пакошево, КП 353/8, со површина од 65
м2, КО Пакошево, КП 353/6, со површина од 191 м2,
КО Пакошево, КП 360/6, со површина од 239 м2, КО
Пакошево, КП 85/4, со површина од 183 м2, КО Пакошево, КП 85/3, со површина од 87 м2, КО Пакошево,
КП 87/2, со површина од 62 м2, КО Пакошево, КП
353/2, со површина од 228 м2, КО Пакошево, КП 45/2,
со површина од 1.761 м2, КО Пакошево, дел од КП
46/15, со површина од 257.507 м2, КО Пакошево, дел
од КП 353/3, со површина од 470 м2, КО Пакошево,
дел од КП 353/4, со површина од 125 м2, КО Пакошево, дел од КП 85/2, со површина од 477 м2, КО Пакошево, дел од КП 86/2, со површина од 114 м2, КО
Пакошево, евидентирани во Имотен лист бр. 192, КП
351/1, со површина од 579 м2, КО Пакошево, КП 46/17,
со површина од 3 м2, КО Пакошево, КП 353/13, со
површина од 37 м2, КО Пакошево, КП 46/18, со површина од 66 м2, КО Пакошево, КП 352/4, со површина
од 22 м2, КО Пакошево, КП 352/5, со површина од 39
м2, КО Пакошево и КП 46/19, со површина од 7 м2, КО
Пакошево, евидентирани во Имотен лист бр. 229, согласно Извод од Урбанистички план вон населено место
за спортско рекреативен центар Пакошево, донесен со
одлука на Совет на општина Зелениково, бр. 07-451/2,
од 07.08.2007 година, за ГП 1.1, со намена за изградба
на објект за спорт и рекреација – голф терени со пропратни содржини.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1860/1
23 февруари 2016 година
Скопје

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

Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот
во функција за запишување на недвижност сопственост
на Република Македонија, и тоа премер на дел од објектот на Националната установа Кинотека на Македонија - Скопје, кој се наоѓа на ул. „Никола Русински“
бр.1 - Скопје, КП бр.1671, КО Карпош.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-1919/1
23 февруари 2016 година
Скопје

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

1099.
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012,
15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014,
116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 104/2015,
150/2015, 173/2015 и 192/2015) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003,
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010,
51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16 февруари 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА СТРУМИЦА
1. Од должноста членови на Управниот одбор –
претставници на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица, поради истек на
мандатот се разрешуваат:
- Билјана Темелкова и
- Александар Танев.
2. За членови на Управниот одбор – претставници
на основачот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица се именуваат:
- Васка Коцева и
- Александар Танев.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-2066/1
16 февруари 2016 година
Скопје

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

Стр. 12 - Бр. 42
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
1100.
Врз основа на член 14 став (4), член 26 став (4),
член 34 став (3), член 36 став (2), член 37 став (6), член
38 став (5), член 43 став (9), член 46, член 47 став (2),
член 48 став (4), член 49 став (2), член 52 став (7), член
53 став (11) и член 63 став (3) од Законот за данокот на
додадена вредност („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06,
101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10,
24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15,
129/15, 225/15 и 23/16), министерот за финансии, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ
НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ
Член 1
Во Правилникот за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“, бр. 65/99, 17/00, 28/00, 66/00,
29/03, 90/05, 106/06 и 142/15) во членот 18 ставот (4)
се менува и гласи:
,,Доколку даночниот обврзник издава фактури исти
по вид кон голем број на приматели на истите, даночниот орган може на негово барање да му одобри, наместо потпис на овластеното лице за потпишување на
фактури кај издавачот на фактурата да употреби факсимил на потписот на овластеното лице за потпишување
на фактури кај издавачот на фактурата. Во факсимилот
освен потписот може да биде содржано и името и презимето на овластеното лице за потпишување на фактурите кај издавачот на фактурата.“
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.20-1435/1
25 февруари 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
Зоран Ставрески, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
1101.
Врз основа на член 85- ќ став (2) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,
124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15
и 192/15), министерот за животна средина и просторно
планирање, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ВРЗ ОСНОВА НА РЕАЛНО НАПРАВЕНИ ТРОШОЦИ ЗА
ПОЛАГАЊЕ НА ПРВИОТ И ВТОРИОТ ДЕЛ ОД
СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕ
НА ПРОЕКТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЗА
ПОЛАГАЊЕ НА ПРВИОТ И ВТОРИОТ ДЕЛ ОД
СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ОЦЕНА НА ПЛАНСКИ
ДОКУМЕНТИ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Член 1
Со овој правилник се пропишува висината на надоместокот врз основа на реално направените трошоци за
полагање на првиот и вториот дел од стручниот испит
за оцена на влијание на проект врз животната средина
и за полагање на првиот и вториот дел од стручниот
испит за оцена на плански документи врз животната
средина (во натамошниот текст: стручен испит).
Член 2
Висината на надоместокот од член 1 на овој правилник изнесува 12.000 денари.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 12-513/2
Министер за животна средина
25 февруари 2016 година
и просторно планирање,
Скопје
Нурхан Изаири, с.р.
_________
1102.
Врз основа на член 38-с став (4) од Законот за управување со отпадот („Службен весник на Република Mакедонија“ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08,
124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15,
156/15и 192/15), министерот за животна средина и
просторно планирање, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРОСТОРНИТЕ УСЛОВИ НА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКАТА И ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА НА ПРОСТОРИИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА
ИСПИТОТ ЗА УПРАВИТЕЛ СО ОТПАД
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат просторните услови за материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на испитот за управител со отпад (во натамошниот текст:испитот).
Член 2
Полагањето на испитот се спроведува во две специјално опремени простории, од кои секоја одделно треба
да биде опремена со:
- најмалку 30 работни бироа за тестирање на кандидатите;
- најмалку 30 столчиња за кандидатите;
- најмалку 30 персонални компјутери;
- дисплеј за објавување на резултати со дименизии
од минимум 2х2 метри;
- мрежна камера за снимање на полагањето;
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- еден централен софтвер со монитор за надгледување на процесот на тестирање и за локално снимање на
процесот на тестирање, со можност снимениот материјал да биде пренесен на уред за надворешна меморија
(надворешен хард диск или усб);
- локална комуникациска мрежа и
- мрежен преклопник.
Член 3
(1) Правното лице треба да поседува соодветна информатичка опрема и софтверска апликација што овозможува воспоставување и водење единствена база на
податоци за спроведување на испитите, документацијата, стручната анализа и стручниот надзор.
(2) Покрај информатичката опрема и посебната софтверска апликација од ставот (1) на овој член, правното лице треба да има и:
- пристап за користење на апликацијата на Министерството за животна средина и просторно планирање
за спроведување на електронското полагање на испитите и
- интернет конекција за седиштето на правното лице од минимум 10мб/с, наменета исклучиво за електронското полагање на испитите.
Член 4
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 12-514/2
Министер за животна средина
25 февруари 2016 година
и просторно планирање,
Скопје
Нурхан Изаири, с.р.
_________
1103.
Врз основа на член 85-ѕ став (4) од Законот за
животната средина („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09,
48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15,
129/15 и 192/15), министерот за животна средина и
просторно планирање, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРОСТОРНИТЕ УСЛОВИ НА МАТЕРИЈАЛНОТЕХНИЧКАТА И ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА
НА ПРОСТОРИИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ЕКСПЕРТ ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕ НА
ПРОЕКТИ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ИСПИТОТ ЗА ЕКСПЕРТ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА
НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат просторните услови за материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на испитот за експерт
за оцена на влијание на проектите врз животната средина и испитот за експерт за стратегиска оцена на животната средина (во натамошниот текст: испитите).
Член 2
Полагањето на испитот се спроведува во две специјално опремени простории, од кои секоја одделно треба
да биде опремена со:
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- најмалку 30 работни бироа за тестирање на кандидатите;
- најмалку 30 столчиња за кандидатите;
- најмалку 30 персонални компјутери;
- дисплеј за објавување на резултати со дименизии
од минимум 2х2 метри;
- мрежна камера за снимање на полагањето;
- еден централен софтвер со монитор за надгледување на процесот на тестирање и за локално снимање на
процесот на тестирање, со можност снимениот материјал да биде пренесен на уред за надворешна меморија
(надворешен хард диск и/или усб);
- локална комуникациска мрежа и
- мрежен преклопник.
Член 3
(1) Правното лице треба да поседува соодветна информатичка опрема и софтверска апликација што овозможува воспоставување и водење единствена база на
податоци за спроведување на испитите, документацијата, стручната анализа и стручниот надзор.
(2) Покрај информатичката опрема и посебната софтверска апликација од ставот (1) на овој член, правното лице треба да има и:
- пристап за користење на апликацијата на Министерството за животна средина и просторно планирање
за спроведување на електронското полагање на испитите и
- интернет конекција за седиштето на правното лице од минимум 10мб/с, наменета исклучиво за електронското полагање на испитите.
Член 4
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 12-515/2
Министер за животна средина
25 февруари 2016 година
и просторно планирање,
Скопје
Нурхан Изаири, с.р.
_________
1104.
Врз основа на член 38- ќ став (2) од Законот за управување со отпадот („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08,
124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15,
156/15 и 192/15), министерот за животна средина и
просторно планирање, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ВРЗ ОСНОВА НА РЕАЛНО НАПРАВЕНИ ТРОШОЦИ ЗА
ПОЛАГАЊЕ НА ПРВИОТ И ВТОРИОТ ДЕЛ ОД
СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА УПРАВИТЕЛ СО ОТПАД
Член 1
Со овој правилник се пропишува висината на надоместокот врз основа на реално направените трошоци за
полагање на првиот и вториот дел од стручниот испит
за управител со отпад (во натамошниот текст: стручен
испит).
Член 2
Висината на надоместокот од член 1 на овој правилник изнесува 12.000 денари.
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Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 12-516/2
Министер за животна средина
25 февруари 2016 година
и просторно планирање,
Скопје
Нурхан Изаири, с.р.
_________
1105.
Врз основа на член 38-к и 38-р од Законот за управување со отпадот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08,
124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15,
156/15и 192/15), министерот за животна средина и
просторно планирање, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА БОДИРАЊЕ НА ПРВИОТ И
ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ЗА УПРАВИТЕЛ
СО ОТПАД КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА
НА УВЕРЕНИЕТО
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на бодирање на првиот и вториот дел од испитот за управител
со отпад, како и формата и содржината на уверението.
Член 2
(1) Првиот дел од испитот, односно теоретскиот
дел се полага писмено по електронски пат, со одговарање на определен број прашања во вид на решавање на
електронски тест на компјутер.
(2) Бодирањето на тестот се врши на одговорите
кои се заокружени како еден од веќе понудените одговори.
(3) Тестот од став (1) на овој член се состои од 50
прашања.
(4) Секое прашање содржи пет опции за заокружување, од кои:
- една е точна и одговорот на прашањата се бодува
со осум бодови;
- две се слични со точниот одговор и се бодуваат со
три бодови;
- една е неточна во мал обем и се бодува со еден
бод и
- една е неточна во голем обем и се бодува со нула
бодови.
(5) Максималниот број на бодови изнесува 400 бодови.
(6) Кандидатот се смета дека го положил првиот
дел од испитот ако освоил минимум 280 бодови од
вкупните 400.
Член 3
(1) Вториот дел од испитот се состои од решавање
на практичен пример и одговарање на прашања врз основа на анализата на практичниот пример.
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(2) Тестот од став (1) на овој член се состои од решавање на два практични примери.
(3) Практичниот пример содржи по пет прашања,
при што секое од прашањата има десет можни опции
на одговор од кои:
- една е точна и се бодува со десет бодови;
- пет се слични со точниот одговор и се бодуваат со
пет бодови и
- четири се различни и се бодуваат со нула бодови.
(4) Максималниот број на освоени бодови за еден
практичен пример изнесува 50 бодови.
(5) Кандидатот се смета дека го положил првиот
дел од испитот ако освоил минимум 70 бодови од
вкупните 100.
Член 4
(1) Уверението за положен стручен испит за управител со отпад се издава на образец во А4 формат на
хартија во бела боја.
(2) Уверението за положен стручен испит за управител со отпад содржи:
- Грб на Република Македонија;
- Назив на државата и институцијата која го издава
Уверението, односно Република Македонија – Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Деловоднички број и датум на издавање;
- Уверение и назив на уверението;
- Презиме, татково име и име на експертот кој ќе се
стекне со Уверението;
- Датум, година и место на раѓање на експертот;
- Датум на дипломирање на експертот;
- Назив на институцијата на дипломирање, односно
Универзитетот на кој експертот дипломирал;
- Назив на стручниот испит што го положил;
- Ден на полагање на стручниот испит;
- зборовите дека експертот се стекнал со лиценца за
управител со отпад, а со тоа се стекнува со право да
биде вклучен во Регистарот за управител со отпад што
го води Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија;
- Назив на институцијата која го издава уверението
во долниот десен агол, односно Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Место за потпис на министерот за животна средина и просторно планирање и
- Место за печат.
(3) Формата и содржината на Уверението за положен испит за управител со отпад се дадени во Прилог
кој е составен дел на овој правилник.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 12-517/2
25 февруари 2016 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Нурхан Изаири, с.р.
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1106.
Врз основа на член 85-к и 85-р од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,
124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15
и 192/15), министерот за животна средина и просторно
планирање, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА БОДИРАЊЕ НА ПРВИОТ И
ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ЗА ЕКСПЕРТ ЗА
ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕ НА ПРОЕКТИ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ИСПИТОТ ЗА ЕКСПЕРТ
ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА
СРЕДИНА КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА
НА УВЕРЕНИЕТО
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на бодирање на првиот и вториот дел од испитот за експерт за
оцена на влијание на проектите врз животната средина
и првиот и вториот дел од испитот за експерт за стратегиска оцена на животната средина, како и формата и
содржината на уверението.
Член 2
(1) Првиот дел од испитот, односно теоретскиот
дел се полага писмено по електронски пат со одговарање на определен број прашања во вид на решавање на
електронски тест на компјутер.
(2) Бодирањето на тестот се врши на одговорите
кои се заокружени како еден од веќе понудените одговори.
(3) Тестот од став (1) на овој член се состои од 50
прашања.
(4) Секое прашање содржи пет опции за заокружување од кои:
- една е точна и одговорот на прашањата се бодува
со осум бодови;
- две се слични со точниот одговор и се бодуваат
со три бодови;
- една е неточна во мал обем и се бодува со еден
бод и
- една е неточна во голем обем и се бодува со нула
бодови.
(5) Максималниот број на бодови изнесува 400 бодови.
(6) Кандидатот се смета дека го положил првиот
дел од испитот ако освоил миниумум 280 бодови од
вкупните 400 бодови.
Член 3
(1) Вториот дел од испитот се состои од решавање
на практичен пример и одговарање на прашања врз основа на анализата на практичниот пример.
(2) Тестот од став (1) на овој член се состои од решавање на два практични примери.
(3) Практичниот пример содржи по пет прашања,
при што секое од прашањата има десет можни опции
на одговор од кои:
- една е точна и се бодува со десет бодови;
- пет се слични со точниот одговор и се бодуваат
со пет бодови и
- четири се различни и се бодуваат со нула бодови.
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(4) Максималниот број на освоени бодови за еден
практичен пример изнесува 50 бодови.
(5) Кандидатот се смета дека го положил првиот
дел од испитот ако освои минимум 70 бодови од вкупните 100.
Член 4
(1) Уверението за положен стручен испит за стекнување на статус експерт за стратегиска оцена на животната средина, како и Уверението за положен стручен
испит за стекнување на статус експерт за оценка на
влијание на проектите врз животната средина се издава
на образец во А4 формат на хартија во бела боја.
(2) Уверението за положен стручен испит за стекнување на статус експерт за стратегиска оцена на животната средина, како и Уверението за положен стручен
испит за стекнување на статус експерт за оценка на
влијание на проектите врз животната средина содржи:
- Грб на Република Македонија;
- Назив на државата и институцијата која го издава
Уверението, односно Република Македонија – Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Деловоднички број и датум на издавање;
- Уверение и назив на уверението;
- Презиме, татково име и име на експертот кој ќе се
стекне со Уверението;
- Датум, година и место на раѓање на експертот;
- Датум на дипломирање на експертот;
- Назив на институцијата на дипломирање, односно
Универзитетот на кој експертот дипломирал;
- Назив на стручниот испит што го положил;
- Ден на полагање на стручниот испит;
- зборовите дека експертот се стекнал со статус на
експерт за стратегиска оцена на животната средина или
експерт за оценка на влијание на проектите врз животната средина и ги исполнува условите утврдени во
член 85 став 2 од Законот за животна средина, а со тоа
се стекнува со право да биде вклучен во Листата на експерти за стратегиска оцена на животната средина или
Листата на експерти за оценка на влијание врз животната средина што ја води Министерството за животна
средина и просторно планирање;
- Назив на институцијата која го издава уверението
во долниот десен агол, односно Министерство за животна средина и просторно планирање;
- Место за потпис на министерот за животна средина и просторно планирање и
- Место за печат.
(3) Формата и содржината на Уверението за положен стручен испит за стекнување на статус експерт за
стратегиска оцена на животната средина се дадени во
Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
(4) Формата и содржината на Уверението за положен стручен испит за стекнување на статус експерт за
оценка на влијание на проектите врз животната се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 12-518/2
25 февруари 2016 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Нурхан Изаири, с.р.
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1107.
Врз основа на член 122 став (3), 124 став (2), 125
став (3), 126 став (6) и 127 став (5) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,
124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15
и 192/15), министерот за животна средина и просторно
планирање, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ДОБИВАЊЕ НА Б-ИНТЕГРИРАНА
ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Член 1
Во Правилникот за постапката за добивање на Б интегрирана еколошка дозвола („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 112/14) членот 9 се менува
и гласи:
„(1) Надлежниот орган од член 2 ставoви (2) и (3)
од овој правилник, пред донесување на решението за
издавање на Б - интегрирана еколошка дозвола, врши
увид во инсталацијата.
(2) За извршениот увид надлежниот орган од член 2
ставови (2) и (3) од овој правилник составува записник,
со кој се констатира фактичката состојба во однос на
исполнетоста на барањата утврдени во Б – интегрирана
еколошка дозвола.“
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 13 – 768/1
Министер за животна средина
29 јануари 2016 година
и просторно планирање,
Скопје
Нурхан Изаири, с.р.
_________
1108.
Врз основа на член 85- в став (2) од Законот за
животната средина („Службен весник на Република
Македонија” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09,
48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15
и 192/15), министерот за животна средина и просторно
планирање, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ЗВАЊЕ ЕКСПЕРТ ЗА ОЦЕНА НА
ВЛИЈАНИЕ НА ПРОЕКТИ ВРЗ ЖИВОТНАТА
СРЕДИНА
1. Со оваа програма се пропишуваат градивото,
прописите и литературата според кои се полага испит
за стекнување со звање експерт за оцена на влијание на
проекти врз животната средина.
2. Програмата за полагање на испитот за експерт за
оцена на влијание на проекти врз животната средина се
состои од следните области:
- Животна средина;
- Природа;
- Води;
- Просторно планирање и
- Воздух.
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3. Прописите и литературата во кои се содржани
областите за полагање на испитот за експерт за оцена
на влијание на проекти врз животната средина се следните:
Животна средина
Закони:
Закон за животна средина.
Наредби и ограничувања:
- Наредба за престанок на важење на наредбата за
забрана на внатрешен промет, откуп и извоз на отпадоци и остатоци на производи од железо, челик, алуминиум, бакар, олово, цинк, калај, бронза и месинг;
- Наредба за забрана на увоз на употребувани фрижидери, замрзнувачи или други уреди за ладење или
замрзнување и увоз на супстанци што ја осиромашуваат озонската обвивка и
- Наредба за забрана на производство, промет и
употреба на детергенти за машинско перење на текстилни производи со содржина на фосфор во органска
или неорганска форма со над 0,5 % тежински.
Упатства:
- Упатство за поблиски податоци потребни за издавање на дозвола на стоки кои се извезуваат-увезуваат
под ознака Д4.
Правилници:
- Правилникот за начинот, постапката и роковите за
утврдување, пресметување, уплатување на надоместоците;начинот и постапката за водење, одржување и чување на евиденцијата за пресметаниот и уплатениот надоместок; за содржината, начинот и роковите за воспоставување, одржување и водење на евиденцијата на
обврзниците, како и начинот на доставување на податоците за водење на евиденцијата;
- Правилник за поблиските услови за начинот и постапката за утврдување, пресметување и уплатување на
надоместокот за производство на енегија од фосилни
горива;
- Правилник за условите, начинот и постапката за
враќање на надоместокот за производство на тутунски
производи, нафтени деривати и пластични производи и
амбалажа од пластични маси;
- Правилник за формата и содржината на поканата
за едукација, начинот на спроведување на едукацијата,
како и начинот на водење на единствената евиденција
за спроведената едукација;
- Правилник за содржината, формата и начинот на
донесување на планот за вршење на инспекциски надзор;
- Правилник за содржината на годишниот извештај
за извршениот инспекциски надзор како и начинот и
рокот на негово доставување;
- Правилник за трошоците за работите извршени
надвор од управната постапка, побарање на странката;
- 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;
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- Правилник за критериумите кои што треба да се
исполнат за добивање на еколошка ознака за туристичко сместување;
- Правилник за критериумите кои што треба да се
исполнат за добивање на еколошка ознака за детергенти за рачно миење на садови;
- Правилник за формата и содржината на еколошката ознака, начинот, условите и постапката за нејзино
доделување и користење, како и составот и начинот на
формирање на работа на комисијата за еколошка ознака;
- Правилник за начинот и постапката на обезбедување пристап до информациите во врска со животата
средина;
- Правилник за формата и содржината на барањето
заради недонесување на решение со кое се дава согласност или се одбива барањето за спроведување на проектот;
- Правилник за формата и содржината на барањето
заради недонесување на решение со кое се одобрува
или со кое не се одобрува елаборатот;
- Правилник за видовите и висината на трошоците
за спроведување на постапката за оцена на влијанието
на проектот врз животната средина, кој ги надоместува
инвеститорот;
- Правилник за формата и содржината на елаборатот за заштита на животната средина, постапката за
нивно одобрување, како и начинот на водење на регистарот за одобрени елаборати;
- Правилник за содржината на извештајот за состојбата на животната средина;
- Правилник за информациите што треба да ги содржи известувањето за намерата за изведување на проектот и постапката за утврдување на потребата од оцена на влијанието на проектот врз животната средина;
- Правилник за содржината на барањата што треба
да ги исполнува студијата за оцена на влијанието на
проектот врз животната средина;
- Правилник за формата, содржината, постапката и
начинот за изработка на извештајот за соодветноста на
студијата за оцена на проектот врз животната средина,
како и постапката за овластување на лицата од листата
на експерти за оцена на влијанието врз животната средина, кои ќе го изготват извештајот;
- Правилник за содржината на објавата на известувањето за намерата за спроведување на проект, на решението за потребата од оцена на влијанието на проектот врз животната средина, на студијата за оцена на
влијанието на проектот врз животната средина, на извештајот за соодветноста на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина и на решението со кое се дава согласност или се одбива спроведувањето на проектот, како и начинот на консултирање
на јавноста;
- Правилник за висината на трошоците за спроведување на постапката за оцена на влијанието на проектот
врз животната средина кој ги надоместува инвеститорот;
- Правилник за формата и содржината на барањето
заради неиздавање на дозволата односно недонесување
на решение со кое се издава Б – интегрирана еколошка
дозвола, односно решение со кое се одбива барањето за
издавање на Б – интегрирана еколошка дозвола;
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- Правилник за формата и содржината на барањето
заради неиздавање на дозволата односно недонесување
на решение со кое се издава А – интегрирана еколошка
дозвола, односно решени со кое се одбива барањето за
издавање на А – интегрирана еколошка дозвола;
- Правилник за супстанциите за кои задолжително
се пропишуваат гранични вредности на емисија во А интегрираната еколошка дозвола;
- Правилник за опасните супстанции, гранични
вредности (прагови) за присуство на опасните супстанции и критериумите или својствата според кои
супстанцијата се класифицира како опасна;
- Правилник за содржината на внатрешните и надворешните планови за вонредни состојби, како и начинот на нивното одобрување;
- Правилник за поблиските услови кои треба да ги
исполнат членовите на научно-техничката комисија за
најдобри достапни техники;
- Правилник за постапката за издавање дозвола за
усогласување со оперативен план;
- Правилник за постапката за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола;
- Правилник за постапката за добивање А-интегрирана еколошка дозвола,
- Правилник за опасните супстанции, граничните
вредности (прагови) за присуство на опасните супстанции и критериумите или својствата според кои
супстанцијата се класифицира како опасна;
- Правилник за содржината на внатрешните и надворешните планови за вонредни состојби, како и начинот на нивното одобрување;
- Правилник за формата и содржината на поканата
за наплата на глобата во мандатна постапка и
- Правилник за начинот на водење на единствена
евиденција на прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки во прекршочна постапка, како и начинот на пристапот до информации кои се содржани во
евиденцијата.
Одлуки:
- Одлука за определување на видот на материјалот
од кој се изработени пакувањата за кои се пресметува
надоместок за пластичните производи и пакувањата од
пластични маси, начинот на пресметувањето на надоместокот и неговото прикажување, видовите на производи кои се спакувани во пакувања и видовите на вреќи и кеси за кои се пресметува надоместок;
- Одлука за определување на производите за кои се
плаќа надоместок при промет, увоз/извоз и
- Одлука за објавување на листа на субјекти кои поседуваат или за кои се поседуваат информациии за животната средина.
Уредби:
- Уредба за методологијата за распределба на средствата остварени како приход од надоместокот за производство на енергија од фосилни горива;
- Уредба за видот и обемот на инсталациите кои
произведуваат енергија произведена од согорување на
фосилни горива;
- Уредба за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина;
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- Уредба за стратегиите, плановите и програмите,
вклучувајќи ги и промените на тие стратегии, планови
и програми, за кои задолжително се спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето;
- Уредба за содржината на извештајот за стратегиската оцена на животната средина;
- Уредба за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките дали определени плански документи
би можеле да имаат значително влијание врз животната средина и здравјето на луѓето;
- Уредба за изменување и дополнување на уредбата
за определување на проектите и критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на
постапката за оцена на влијанието врз животната средина;
- Уредба за дејностите и активностите за кои задолжително се изработува елаборат а за чие одобрување е
надлежен органот за вршење на стручни работи од областа на животната средина;
- Уредба за дејностите и активностите за кои задолжително се изработува елаборат, а за чие одобрување е
надлежен градоначалникот на општината, градоначалникот на Градот Скопје и градоначалникот на општините во Градот Скопје;
- Уредба за определување на проектите и за критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за
спроведување на постапката за оцена на влијанијата
врз животната средина;
- Уредба за висината на надоместокот кој треба да
го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат активности за А-интегрирана еколошка дозвола;
- Уредба за изменување и дополнување на уредбата
за висината на надоместокот кој треба да го плаќаат
операторите на инсталациите кои вршат активности за
Б-интегрирана еколошка дозвола;
- Уредба за висината на надоместокот кој треба да
го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат активности за Б-интегрирана еколошка дозвола;
- Уредба за висината на надоместокот кој го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат активности
за кои се издава дозола за усогласување со оперативен
план и
- Уредба за определување на активностите на
инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка
дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план.
Заштита на природата
Закони:
- Закон за заштита на природата;
- Закон за прогласување на локалитетот Алшар за
споменик на природата;
- Закон за прогласување на локалитетот Куклица за
споменик на природата;
- Закон за прогласување на дел од планината Пелистер за национален парк;
- Закон за прогласување на локалитетот „Маркови
кули“ за споменик на природата;
- Закон за прогласување на локалитетот „Смоларски водопад” за споменик на природата;
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- Закон за прогласување на оринтолошкиот локалитет „Тиквеш“ во клисурата на Црна Река, за строг природен резерват;
- Закон за прогласување на оринтолошкиот локалитет „Езерани“ на Преспанското Езеро, за строг природен резерват;
- Закон за заштита на Охридското, Преспанското и
Дојранското Езеро;
- Законот за прогласување на шумските предели
околу Мавровското Поле за национален парк и
- Закон за прогласување на локалитетот „Плоче-Литотелми“, за строг природен резерват.
Подзаконски акти:
Одлуки:
- Одлука за прифатливост на предлогот за прогласување на интегрална целина Раткова Скала, на Осоговските планини за заштитено подрачје во категоријата споменик на природата;
- Одлука за прифатливост на предлогот за повторно
прогласување на кањонот Матка за заштитено подрачје
во категоријата споменик на природата;
- Одлука за прифатливоста на предлогот за прогласување на лиокалитетот Моноспитовско блато за заштитено подрачје во категоријата споменик на природата;
- Одлука за прифатливоста на предлогот за повторно прогласување на Дојранското езеро за заштитено
подрачје во категоријата споменик на природата;
- Одлука за прифатливоста на предлогот за повторно прогласување;
- Одлука за прифатливоста на предлогот за повторно прогласување на локалитетот плоче-литотелми за
заштитено подрачје во категоријата строг природен резерват;
- Одлука за давање согласност на статутарната одлука за изменување и дополнување на статутот на јавната установа Национален парк Пелистер, Битола, Република Македонија;
- Одлука за прифатливоста на предлог за повторно
прогласување на дел од планината Пелистер за заштитено подрачје во категоријата нацоионален парк;
- Одлука за прифатливоста на предлогот за прогласување на локалитетот Куклица за заштитено подрачје
во категоријата споменик на природата;
- Одлука за давање согласност на статутот на ЈП за
управување и заштита на повеќенаменското подрачје
„Јасен“ – Скопје;
- Одлука за давање согласност на ценовникот на готови шумски производи, дрва на пењушка на ЈП за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ – Скопје;
- Одлука за давање согласност на ценовникот за одстрел на дивеч и услуги во ловиштата на ЈП за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“ –
Скопје;
- Одлука за прифатливоста на предлогот за прогласување на локалитетот „Слатински извор“ за споменик
на природата;
- Одлука за прифатливоста на предлог за повторно
прогласување на локалитетот „Слатинскии извор“ за
споменик на природата;
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- Одлука за давање согласност на статутот на јавната установа НП Галичица, Охрид;
- Одлука за давање на согласност за статутот на јавната установа НП „Пелистер”, Битола;
- Одлука за давање на согласност за статутот на јавната установа национален парк Маврово;
- Одлука за основање на јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Маврово“;
- Одлука за основање на јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Пелистер“;
- Одлука за основање на јавна установа за управување и заштита на НП „Пелистер“;
- Одлука за основање на јавна установа за управување и заштита на НП „Галичица“;
- Одлука за основање на јавна установа за управување и заштита на НП „Маврово“;
- Одлука за прифатливоста на предлог за повторно
прогласување на локалитетот „Смоларски водопад“ за
споменик на природата;
- Одлука за прифатливоста на предлогот за повторно прогласување на локалитетот „Маркови кули“ за
споменик на природата;
- Одлука за основање на јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“ – Скопје и
- Одлука за прогласување на шумските предели на
Шар Планина за шумски резерват и ловиште.

- Решение за определување организација за заштита, управување и одржување на строгиот природен
резерват Тиквеш во клисурата на Црна Река и
- Решение за определување организација за заштита, унапредување и одржување на строгиот природен
резерват Езерани, на Преспанското Езеро.

Програми:
- Програма за поддршка на одржливиот развој на
локалните заедници на НП Пелистер и
- Програма за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро.

Одлуки:
- Одлука за определување на границите на подрачјата на речните сливови;
- Одлука за формирање на национален совет за води и
- Одлука за ставање на нацрт за изменување и дополнување на водостопанската основа на Република
Македонија на стручна расправа.

Правилници:
- Правилник за содржината на плановите за управување со заштитени подрачја и содржината на годишните програми за заштита на природата;
- Правилник за спроведување на мерките за заштита на строгиот природен резерват Тиквеш во клисурата
на Црна Река;
- Правилник за спроведување на мерките за заштита на строгиот природен резерват „Езерани“ на Преспанското Езеро;
- Правилник за издавање дозвола за спроведување
на научно истражување во природата;
- Правилник за издавање дозвола за собирање на засегнати и заштитени диви видови растенија, габи и животни и нивните делови.
Решенија:
- Решение за формирање на национален совет за
заштита на природата;
- Решение за овластување на организација за заштита, унапредување и одржување на споменикот на
природата Преспанско Езеро;
- Решение за овластување на организација за вршење стручни работи за заштита на крајбрежниот појас на
строгиот природен резерват Езерани на Преспанското
Езеро;

Наредби и ограничувања:
- Наредба за изменување и дополнување на наредбата за забрана за собирање заради користење и трговија на автрохтони самоникни габи-смрчки од родовите morchella, verpa и pitchoverpa;
- Наредба за забрана за собирање заради користење
и трговија на автрохтони самоникни габи-смрчки од
родовите morchella, verpa и pitchoverpa и
- Наредба за забрана за собирање заради користење
и трговија на растителните видови на gentiana lutea и
gentiana punctata.
Води
Закони:
- Закон за водите.
Подзаконски акти:
Уредби:
- Уредба за класификација на водите и
- Уредба за категоризација на водотеците, езерата,
акумулациите и подземните води.

Правилници:
- Правилник за содржината и начинот на подготвување на плановите за управување со речните сливови;
- Правилник за методологијата за проценката на
речните сливови;
- Правилник за содржината и начинот на подготвување на програмата на мерки;
- Правилник за содржината и начинот на подготвување на информациите на картографските прикази за
активностите за мониторинг на водите;
- Правилник за формата и содржината на барањето
заради недонесување на решение со кое барањето за
водостопанска согласност се прифаќа или се одбива;
- Правилник за методологијата за содржината, начинот и постапката, ревидирањето на водостопанската
основа на РМ;
- Правилник за формата и содржината на барањето
заради недонесување на решение со кое барањето за
водостопанска согласност се прифаќа или се одбива;
- Правилник за методологијата за содржината, начинот и постапката, ревидирањето на водостопанската
основа на РМ;
- Правилник за критериумите за утврдување на зоните чувствителни на испуштањето на урбани отпадни
води (*);
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- Правилник за условите, начинот и граничните
вредности на емисија за испуштањето на отпадните води по нивното прочистување, начинот на нивно
пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања
за заштита на заштитените зони(*);
- Правилник за поблиските услови, начинот и максимално дозволените вредности и концентрации на параметрите на прочистени отпадни води за нивно повторно користење;
- Правилник за поблиските услови за собирање, одведување и прочистување, начинот и условите за проектирање, изградба и експлоатација на системите и станици за прочистување на урбаните отпадни води, како
и техничките стандарди, параметрите, стандарди на
емисијата и нормите за квалитет на предтретман, отстранување и прочистување на отпадни води, имајќи го
во предвид оптоварувањето и методот за прочистување
на урбаните отпадни води коишто се испуштаат во
подрачјата чувствителни на испуштање на урбани отпадни води;
- Правилник за начинот и постапката за користење
на тињата, максималните вредности на концентрациите
на тешки метали во почвата во која се користи тињата,
вредности на концентрациите на тешки метали во тињата, согласно со нејзината намена и максималните годишни количини на тешки метали што може да се внесат во почвата;
- Правилник за 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 (*);
- Правилник за условите, начинот и граничните
вредности на емисија за испуштањето на отпадните води по нивното прочистување, начинот на нивно
пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања
за заштита на заштитените зони (*);
- Правилник за начинот на пренос на информациите
од мониторингот на испуштените отпадни води, како и
формата и содржината на образецот со кој се доставуваат податоците;
- Правилник за методологијата, референтните мерни методи, начинот параметрите на мониторинг на отпадните води, вклучувајќи ја и тињата од пречистувањето на урбаните отпадни води;
- Правилник за формата и содржината на поканата
за едукација, начинот на спроведување на едукацијата,
како и начинот на водење на единствената евиденција
за спроведената едукација ;
- Правилник за формата и содржината на барањето
заради неиздавање на дозволата односно недонесување
на решение за одбивање на барањето за издавање на
дозволата за користење на водата, односно дозвола за
вадење песок, чакал и камен од коритата и бреговите
на површинските водни тела;
- Правилник за пропишување на критериумите за
определување на зоните чувствителни на нитрати и
- Правилник за формата и содржината на барањето
заради неиздавање на дозволата односно недонесување
на решение за одбивање на барањето за издавање на
дозвола за испуштање.

Подзаконски акти:
Просторни планови:
- Просторен план на Охридско – Преспанскиот регион 2005-2020;
- Просторен план на регионот на сливот на реката
Треска;
- Просторен план на Република Македонија и
- Просторен план на регионот на заштитните зони
на изворот Рашче.
Правилници:
- Правилник за изменување на правилникот за постапката, начинот на изготвување, содржинатана извештаите за состојбите и промените во просторот и рокови за нивно доставување.
Одлуки:
- Одлука за донесување на просторен план на регионот на акумулацијата Козјак;
- Одлука за донесување план за просторно уредување на НП „Маврово“
- Одлука за донесување план за просторно уредување на НП „Пелистер“ и
- Одлука за донесување план за просторно уредување на НП „Галичица“.
Програма:
- Програма за изменување и дополнување на програмата за изготвување и донесување просторен план на
Република Македонија и
- Програма за изготвување и донесување просторен
план на Република Македонија.
Воздух
Закони:
- Закон за квалитетот на амбиентниот воздух и
- Закон за заштита од бучава во животната средина.
Подзаконски акти:

Просторно планирање

Мерења на штетни материи:
- Правилник за начинот и роковите за мерење, контрола и евиденција на мерењата на испуштените штетни материи во воздухот од објекти, постројки и уреди
што можат да го загадат воздухот над максимално дозволените концентрации;
- Правилник за начинот и роковите за доставување
на извештаите за извршените мерења, контрола и евиденција од испуштените штетни материи во воздухот;
- Правилник за потребните стручни кадри, опрема,
инструменти и простории што мораат да ги имаат организациите на здружен труд, определени да вршат контрола на загаденоста на воздухот и мерења на испуштените штетни материи во воздухот и
- Правилник за начинот и условите за известување
на надлежните органи за извршеното систематско набљудување и испитување на загаденоста на воздухот на
територијата на републиката.

Закони:
- Закон за просторно и урбанистичко планирање и
- Закон за спроведување на Просторниот план на
Република Македонија.

Мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух:
- Правилник за методологијата, начините, постапките, методите и средствата за мерење на емисиите од
стационарните извори;
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- УПАТСТВО за примена на Правилникот за методологијата, начините, постапките, методите и средствата за мерење на емисиите од стационарните извори;
- Правилник за изменување на Правилникот за количините на горните граници-плафоните на емисиите
на загадувачките супстанции со цел утврдување на
проекциите за одреден временски период кои се однесуваат на намалувањето на количините на емисиите на
загадувачките супстанции на годишно ниво;
- Правилник за формата и содржината на обрасците
на доставување на податоците од емисиите во амбиентниот воздух од стационарни извори, начинот и временскиот период на доставување согласно капацитетот
на инсталацијата, содржината и начинот на водење на
дневникот на емисии во амбиентниот воздух;
- Правилник за поблиските услови за вршење на определени видови стручни работи, во поглед на опремата, уредите, инструментите и соодветните деловни
простории кои треба да ги исполнуваат субјектите кои
вршат определени стручни работи за мониторинг на
квалитетот на амбиентниот воздух;
- Правилник за количините на горните границиплафоните на емисиите на загадувачките супстанции
со цел утврдување на проекции за одреден временски
период кои се однесуваат на намалувањето на количините на емисиите на загадувачките супстанции на годишно ниво;
- Правилник за содржината и начинот на преносот
на податоците и информациите за состојбите во управувањето со квалитетот на амбиентниот воздух;
- Правилник за методологијата за мониторинг на
квалитетот на амбиентниот воздух и
- Правилник за критериумите, методите и постапките за оценување на квалитетот на амбиентниот воздух.
Максимално дозволени емисии:
- Правилник за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат
стационарните извори во воздухот;
- УПАТСТВО за примена на Правилникот за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и
видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори;
- Правилник за методологијата за инвентаризација
и утврдување на нивото на емисии на загадувачките
супстанции во атмосферата во тони годишно за сите
видови дејности, како и други податоци за доставување
на Програмата за мониторинг на воздухот на Европа
(ЕМЕП);
- Уредба за гранични вредности за нивоа и видови
на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и
прагови на алармирање, рокови за постигнување на
граничните вредности, маргини и толеранција за гранична вредност, целн вредности и долгорочни цели;
- УПАТСТВО за примена на Уредбата за гранични
вредности за нивоа и видови на загадувачки суостанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност,
целни вредности и долгорочни цели – пдф-126 кб и
- Правилник за максимално дозволените концентрации и количества и за други штетни материи што можат да се испуштаат во воздухот од одделни извори на
загадување.
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Следење на штетните материи:
- Правилник за методологијата за следење и утврдување на штетните материи во воздухот.
Класификација на објекти и зони што го загадуваат
воздухот:
- Листа на зони и агломерации за квалитет на амбиентниот воздух и
- Правилник за класификација на објектите што со
испуштање на штетни материи можат да го загадат воздухот во населените места и формирање на зани за санитарна заштита.
Планови и програми:
- Правилник за деталната содржина и начинот на
подготвување на програмата за намалување на загадувањето подобрувањето на квалитетот на амбиентниот
воздух;
- Правилник за деталната содржина и начинот на
подготвување на акциониот план за заштита на амбиентниот воздух и
- Правилник за деталната содржина и начинот на
подготвување на националниот план за заштита на амбиентниот воздух.
Мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух
и изворите на емисии од определени поединечни стационарни извори:
- Уредба за определување на согорувачките капацитети кои треба да преземат мерки за заштита на амбиентниот воздух од загадување.
4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 12-67/4
Министер за животна средина
25 февруари 2016 година
и просторно планирање,
Скопје
Нурхан Изаири, с.р.
_________
1109.
Врз основа на член 85-в став (2) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,
124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15
и 192/15), министерот за животна средина и просторно
планирање, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ЗВАЊЕ ЕКСПЕРТ ЗА СТРАТЕГИСКА
ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
1. Со оваа програма се пропишуваат градивото,
прописите и литературата според кои се полага испит
за стекнување со звање експерт за стратегиска оцена на
животната средина.
2. Програмата за полагање на испитот за експерт
стратегиска оцена на животната средина се состои од :
- Просторно планирање и урбанистичко планирање и
- Области и медиуми на животна средина.
3. Прописите и литературата во кои се содржани
областите за полагање на испитот за експерт стратегиска оцена на животната средина се следните:
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I. Просторно планирање и урбанистичко
планирање
- Закон за просторно и урбанистичко планирање;
- Закон за спроведување на Просторниот план на
Република Македонија и
- Просторен план на Република Македонија.
II. Области и медиуми на животна средина
1. Животна средина:
- Закон за животната средина;
- Закон за ратификација на Конвенцијата за оценување на влијанијата врз животната средина во прекуграничен контекст;
- Закон за ратификација на Мултилатералниот договор меѓу земјите на Југоисточна Европа за спроведување на Конвенцијата за оценување на влијанијата врз
животната средина во прекуграничен контекст;
- Закон за ратификација на Конвенцијата за пристап
до информации, учество на јавност во одлучувањето и
пристап до правата за прашањата поврзани со животната средина и
- Закон за ратфикација на Протоколот за стратешка
оцена на влијанието врз животната средина кон Конвенцијата за оценување на влијанието врз животната
средина во прекуграничен контекст.
2. Подзаконски акти за спроведување на постапката
за стратегиска оцена на влијанието врз животната средина:
- Уредба за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина;
- Уредба за стратегиите, плановите и програмите,
вклучувајќи ги и промените на тие стратегии, планови
и програми, за кои задолжително се спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето;
- Уредба за содржината на извештајот за стратегиската оцена на животната средина;
- Уредба за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките дали определени плански документи
би можеле да имаат значително влијание врз животната средина и здравјето на луѓето;
- Правилник за формата, содржината и образецот на
одлуката за спроведување односно неспроведување на
стратегиска оцена и на формуларите за потребата од
спроведување односно неспроведување на стратегиска
оцена и
- Правилник за начинот на спроведување на прекугранични консултации.
3. Заштита на природата:
Закон за заштита на природата
4. Води:
Закон за водите
5. Подзаконски акти:
а) Уредби:
- Уредба за класификација на водите и
- Уредба за категоризација на водотеците, езерата,
акумулациите и подземните води.
б) Одлуки:
- Одлука за определување на границите на подрачјата на речните сливови;
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- Одлука за формирање на национален совет за води и
- Одлука за ставање на нацрт за изменување и дополнување на водостопанската основа на Република
Македонија на стручна расправа.
в) Правилници:
- Правилник за содржината и начинот на подготвување на плановите за управување со речните сливови;
- Правилник за методологијата за проценката на
речните сливови;
- Правилник за содржината и начинот на подготвување на програмата на мерки;
- Правилник за содржината и начинот на подготвување на информациите на картографските прикази за
активностите за мониторинг на водите;
- Правилник за формата и содржината на барањето
заради недонесување на решение со кое барањето за
водостопанска согласност се прифаќа или се одбива;
- Правилник за методологијата за содржината, начинот и постапката, ревидирањето на водостопанската
основа на РМ;
- Правилник за формата и содржината на барањето
заради недонесување на решение со кое барањето за
водостопанска согласност се прифаќа или се одбива;
- Правилник за методологијата за содржината, начинот и постапката, ревидирањето на водостопанската
основа на РМ;
- Правилник за критериумите за утврдување на зоните чувствителни на испуштањето на урбани отпадни
води (*);
- Правилник за условите, начинот и граничните
вредности на емисија за испуштањето на отпадните води по нивното прочистување, начинот на нивно
пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања
за заштита на заштитените зони(*);
- Правилник за поблиските услови, начинот и максимално дозволените вредности и концентрации на параметрите на прочистени отпадни води за нивно повторно користење;
- Правилник за поблиските услови за собирање, одведување и прочистување, начинот и условите за проектирање, изградба и експлоатација на системите и станици за прочистување на урбаните отпадни води, како
и техничките стандарди, параметрите, стандарди на
емисијата и нормите за квалитет на предтретман, отстранување и прочистување на отпадни води, имајќи го
во предвид оптоварувањето и методот за прочистување
на урбаните отпадни води коишто се испуштаат во
подрачјата чувствителни на испуштање на урбани отпадни води;
- Правилник за начинот и постапката за користење
на тињата, максималните вредности на концентрациите
на тешки метали во почвата во која се користи тињата,
вредности на концентрациите на тешки метали во тињата, согласно со нејзината намена и максималните годишни количини на тешки метали што може да се внесат во почвата;
- Правилник за 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 (*);
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- Правилник за условите, начинот и граничните
вредности на емисија за испуштањето на отпадните води по нивното прочистување, начинот на нивно
пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања
за заштита на заштитените зони(*);
- Правилник за начинот на пренос на информациите
од мониторингот на испуштените отпадни води, како и
формата и содржината на образецот со кој се доставуваат податоците;
- Правилник за методологијата, референтните мерни методи, начинот параметрите на мониторинг на отпадните води, вклучувајќи ја и тињата од пречистувањето на урбаните отпадни води;
- Правилник за формата и содржината на поканата
за едукација, начинот на спроведување на едукацијата,
како и начинот на водење на единствената евиденција
за спроведената едукација;
- Правилник за формата и содржината на барањето
заради неиздавање на дозволата односно недонесување
на решение за одбивање на барањето за издавање на
дозволата за користење на водата, односно дозвола за
вадење песок, чакал и камен од коритата и бреговите
на површинските водни тела;
- Правилник за пропишување на критериумите за
определување на зоните чувствителни на нитрати и
- Правилник за формата и содржината на барањето
заради неиздавање на дозволата односно недонесување
на решение за одбивање на барањето за издавање на
дозвола за испуштање.
6. Воздух:
- Закон за квалитетот на амбиентниот воздух и
- Закон за заштита од бучава во животната средина.
7. Мерења на штетни материи
- Правилник за начинот и роковите за мерење, контрола и евиденција на мерењата на испуштените штетни материи во воздухот од објекти, постројки и уреди
што можат да го загадат воздухот над максимално дозволените концентрации;
- Правилник за начинот и роковите за доставување
на извештаите за извршените мерења, контрола и евиденција од испуштените штетни материи во воздухот;
- Правилник за потребните стручни кадри, опрема,
инструменти и простории што мораат да ги имаат организациите на здружен труд, определени да вршат контрола на загаденоста на воздухот и мерења на испуштените штетни материи во воздухот и
- Правилник за начинот и условите за известување
на надлежните органи за извршеното систематско набљудување и испитување на загаденоста на воздухот на
територијата на Републиката.
8. Мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух:
- Правилник за методологијата, начините, постапките, методите и средствата за мерење на емисиите од
стационарните извори;
- УПАТСТВО за примена на Правилникот за методологијата, начините, постапките, методите и средствата за мерење на емисиите од стационарните извори;
- Правилник за изменување на Правилникот за количините на горните граници-плафоните на емисиите
на загадувачките супстанции со цел утврдување на
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проекциите за одреден временски период кои се однесуваат на намалувањето на количините на емисиите на
загадувачките супстанции на годишно ниво;
- Правилник за формата и содржината на обрасците
на доставување на податоците од емисиите во амбиентниот воздух од стационарни извори, начинот и временскиот период на доставување согласно капацитетот
на инсталацијата, содржината и начинот на водење на
дневникот на емисии во амбиентниот воздух;
- Правилник за поблиските услови за вршење на определени видови стручни работи, во поглед на опремата, уредите, инструментите и соодветните деловни
простории кои треба да ги исполнуваат субјектите кои
вршат определени стручни работи за мониторинг на
квалитетот на амбиентниот воздух;
- Правилник за количините на горните границиплафоните на емисиите на загадувачките супстанции
со цел утврдување на проекции за одреден временски
период кои се однесуваат на намалувањето на количините на емисиите на загадувачките супстанции на годишно ниво;
- Правилник за содржината и начинот на преносот
на податоците и информациите за состојбите во управувањето со квалитетот на амбиентниот воздух;
- Правилник за методологијата за мониторинг на
квалитетот на амбиентниот воздух и
- Правилник за критериумите, методите и постапките за оценување на квалитетот на амбиентниот воздух.
9. Максимално дозволени емисии:
- Правилник за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат
стационарните извори во воздухот;
- УПАТСТВО за примена на Правилникот за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и
видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори;
- Правилник за методологијата за инвентаризација
и утврдување на нивото на емисии на загадувачките
супстанции во атмосферата во тони годишно за сите
видови дејности, како и други податоци за доставување
на Програмата за мониторинг на воздухот на Европа
(ЕМЕП);
- Уредба за гранични вредности за нивоа и видови
на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и
прагови на алармирање, рокови за постигнување на
граничните вредности, маргини и толеранција за гранична вредност, целн вредности и долгорочни цели;
- УПАТСТВО за примена на Уредбата за гранични
вредности за нивоа и видови на загадувачки суостанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност,
целни вредности и долгорочни цели – пдф-126 кб и
- Правилник за максимално дозволените концентрации и количества и за други штетни материи што можат да се испуштаат во воздухот од одделни извори на
загадување.
10. Следење на штетните материи:
- Правилник за методологијата за следење и утврдување на штетните материи во воздухот.
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11. Класификација на објекти и зони што го загадуваат воздухот:
- Листа на зони и агломерации за квалитет на амбиентниот воздух и
- Правилник за класификација на објектите што со
испуштање на штетни материи можат да го загадат воздухот во населените места и формирање на зани за санитарна заштита.
12. Планови и програми:
- Правилник за деталната содржина и начинот на
подготвување на програмата за намалување на загадувањето подобрувањето на квалитетот на амбиентниот
воздух;
- Правилник за деталната содржина и начинот на
подготвување на акциониот план за заштита на амбиентниот воздух и
- Правилник за деталната содржина и начинот на
подготвување на националниот план за заштита на амбиентниот воздух.
13. Мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух и изворите на емисии од определени поединечни
стационарни извори и
- Уредба за определување на согорувачките капацитети кои треба да преземат мерки за заштита на амбиентниот воздух од загадување.
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- Правилник за висината на трошоците кога инспекцискиот надзор е извршен на барање на правно или физичко лице и начинот на нивната наплата;
- Правилник за количеството на биоразградливи
состојки во отпадот што смее да се депонира;
- Правилник за граничните вредности на емисии при
горење и согорување на отпад и условите и начинот на работа на инсталациите за горење и согорување и
- Методологија за пресметување на цената за собирање, транспортирање и отстранување на отпадот.
Базелска конвенција:
- Закон за ратификација на Базелската конвенција;
- Закон за ратификација на амандманот на Базелската конвенција и
- Правилник за формата и содржината на обрасците
за прекугранично пренесување на отпад.
Видови отпад:
- Листа на видови отпад.

4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Евиденција на отпад:
- Правилник за формата и содржината на дневникот
за евиденција за постапување со отпад, формата и содржината на формуларите за идентификација и транспорт на отпадот и формата и содржината на обрасците
за годишни извештаи за постапување со отпад и
- Правилник за содржината и начинот на водење,
чување и одржување на евиденцијата во регистарот на
отпад.

Бр. 12-519/2
Министер за животна средина
25 февруари 2016 година
и просторно планирање,
Скопје
Нурхан Изаири, с.р.
_________

Интегрирана мрежа за отстранување на отпад:
- Правилник за начинот и условите за функционирање на интегрирана мрежа за отстранување на отпадот.
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Врз основа на член 38- в став (2), од Законот за управување со отпадот („ Службен весник на Република
Македонија“ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08,
124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15,
156/15 и 192/15), министерот за животна средина и
просторно планирање, донесе

Дозволи за управување со отпад:
- Правилник за формата и содржината на барањето,
формата и содржината на дозволата за собирање и
транспортирање на комунален и другите видови на неопасен отпад, како и минималните технички услови за
вршење на дејноста собирање и транспортирање на комунален и други видови на неопасен отпад;
- Правилник за формата и содржината на барањето
за добивање на дозвола за преработка, третман и/или
складирање на отпад, формата и содржината на дозволата како и минималните технички услови за вршење
на дејноста преработка, третман и/или складирање отпад;

ПРОГРАМА
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ
ЗА УПРАВИТЕЛ СО ОТПАД
1. Со оваа програма се пропишуваат градивото,
прописите и литературата според кои се полага испит
за управител со отпад.
2. Програмата за полагање на испит за управител со
отпад се состои од:
- Отпад и
- Животна средина.
3. Прописите и литературата во кои се содржани
областите за полагање на испитот за управител со отпад се следниве:
Отпад:
Закони:
- Закон за управување со отпадот.
Општи правила за постапување со отпадот:
- Правилник за општите правила за постапување со
комуналниот и со другите видови неопасен отпад;

- Правилник за формата и содржината на дозволата,
барањето и регистарот за издадени дозволи за трговија
со неопасен отпад, начинот и постапката за издавање
на дозволата, начинот на водење на евиденцијата како
и условите на начинот за вршење на дејноста трговија
со неопасен отпад;
- Правилник за формата и содржината на барањето
за добивање дозвола, како и формата и содржината на
дозволата за оператор на депонија;
- Правилник за формата и содржината на барањето
за добивање дозвола, како и формата и содржината на
дозволата за вршење на дејност оператор на инсталација за горење или согорување на отпад;
- Правилник за формата и содржината на дозволата
за собирање и за транспортирање на опасниот отпад и
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- Правилник за формата и содржината на барањето
заради неиздавање на дозвола, односно недонесување
на решение за одбивање на барањето за издавање на
дозвола за собирање и за транспортирање на комуналниот и на другите видови неопасен отпад.
Претоварни станици:
- Правилник за минималните технички услови во
поглед на заштита на животната средина кои треба да
ги исполнуваат претоварните станици, условите што
треба да ги исполнуваат локациите на кои што се градат односно се поставуваат претоварните станици, како
и роковите за чување на отпадот во претоварните станици според видовите на отпад.
Постапување со посебни видови на отпад:
- Правилник за начинот на постапување со отпад од
азбест и со отпад од производи кои содржат азбест ;
- Правилник за начинот и условите за постапување
со ПХБ, начинот и условите што треба да ги исполнуваат инсталациите и објектите за отстранување и за деконтаминација на ПХБ, искористените ПХБ и начинот
на означување на опремата која што содржи ПХБ;
- Правилник за начинот на постапување со медицински отпад, како и начинот на пакување и обележување на медицинскиот отпад;
- Правилник за постапките и начинот на собирање,
транспортирање, преработка, складирање, третман и
отстранување на отпадните масла, начинот на водење
евиденција и доставување на податоците;
- Правилник за поблиските услови за постапување
со опасниот отпад и начинот на пакување и означување
на опасниот отпад;
- Правилник за начинот на постапување со отпадот
од титаниум диоксид, начинот на вршење мониторинг
и формата, содржината и начинот на доставување податоци;
- Правилник за начинот на постапување со отпадните гуми, како и условите кои треба да ги исполнуваат
правните и физички лица кои увезуваат употребувани
гуми;
- Правилник за мерките за заштита на животната
средина кои мораат да ги преземат производителите,
сопствениците и субјектите кои постапуваат со искористени возила, нивните компоненти и материјали, целите и роковите за нивно постигнување и начинот и условите за складирање, формата и содржината на потврдата за преземање на возилото за уништување, формата и содржината на образецот за известување како и
начинот на водење на евиденцијата;
- Правилник за начинот на водење како и формата и
содржината на обрасците на базата на податоци за следење на повторната употреба и преработка на искористените возила и на целите кои треба да се постигнат со
повторна употреба и преработка на искористените возила и
- Правилник за формата и содржината на барањето
заради неиздавање на дозволата односно недонесување
на решение за одбивање на барањето за издавање на
дозвола за трговија со неопасен отпад.
Складирање на отпад:
- Правилник за начинот и условите за складирање
на отпад, како и за условите кои треба да ги исполнуваат локациите на кои што се врши складирање на отпад.
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Депонии:
- Правилник за формата и содржината на барањето
за основање на депонија за неопасен и инертен отпад;
- Правилник за начинот и постапката за работа, следење, работа и контрола на депонијата за време на работењето, како и следење и контрола на депонијата во
фазата на затворање и натамошна грижа за депонијата
по затворањето, како и начинот и условите за грижа за
депониите откако тие ќе престанат да работат;
- Правилник за критериумите за прифаќање на отпадот во депониите од секоја класа, подготвителните
постапки за прифаќање на отпадот, општи постапки за
тестирање, земање мостри и прифаќање на отпадот;
- Правилник за условите кои треба да ги исполнуваат депониите;
- Правилник за условите во поглед на техничките
средства и опремата за вршење на дејноста отстранување на отпад, како и условите и начинот за обука и тренинг програма на вработените;
- Одлука за започнување на постапка за доделување
на концесија за финансирање, проектирање, изградба и
управување со регионална депонија за комунален
цврст отпад во Полошкиот плански регион и
- Одлука за започнување на постапка за доделување
на концесија за финансирање, проектирање, изградба и
управување со регионална депонија за комунален
цврст отпад во Југозападниот плански регион.
Стратегија за управување со отпад:
- Стратегија за управување со отпад на Република
Македонија (2008-2020) година.
Планови за управување со отпад:
- Национален план за управување со отпадот (20092015) на Република Македонија и
- Правилник за содржината на регионалниот план
за управување со отпад.
Управување со пакување и отпад од пакување:
- Закон за управување со пакување и отпад од пакување.
Подзаконски акти:
- Правилник за формата и содржината на образецот
за водење на евиденција на правни лица кои постапуваат со отпад од пакување, производители и самостојни
постапувачи со отпад од пакување, начинот на водење
на евиденција како и формата и содржината на образецот на потврдата за регистрација на самостоен постапувач со отпад од пакување;
- Правилник за условите за пакувања со долг животен век и видовите на пакувања кои служат како показатели дека пакувањето е со долг животен век;
- Листа на илустративни примери на пакување;
- Правилник за начинот на нумерирање и кратенките на кои се заснова системот за идентификација и означувањето на материјалите од кои е произведено пакувањето, како и формата и содржината на ознаката за
постапување со пакувањето;
- Правилник за формата и содржината на образецот
на годишниот извештај за видот и количината на пакувањата што се пуштиле или увезле на пазар во РМ во
претходната календарска година и за постапување со
отпад од тие пакувања, формата и содржината на обра-

3 март 2016

зецот на производствената спецификација, формата и
содржината на образецот на евиденцијата за вкупното
пакување кое е пуштено на пазар или увезено во РМ
како и начинот на кој се води евиденцијата;
- Правилник за начинот и условите за надминување
на нивоата на содржината на тешки метали во пакувањата, како и начинот на водење и содржината на евиденцијата и извештајот за постапување со отпад од пакување и
- Правилник за стандардите за биоразградливост
кои треба да ги исполнуваат кесите за транспорт на
стоки, начинот на пуштање и употреба на биоразградливите кеси за транспорт на стоки на пазар;
Батерии и акумулатори:
- Закон за батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори.
Подзаконски акти:
- Правилник за формата и содржината на образецот
на годишниот извештај за постапувањето со отпадните
батерии и акумулатори и начинот на неговото доставување, како и формата и содржината на образецот за водење на евиденција за количините и видовите на батерии и акумулатори кои се пуштени на пазар во Република Македонија;
- Правилник за формата и содржината на обрасците
на извештаите за количините на собраните отпадни батерии и акумулатори и за количините на превземени,
третирани или рециклирани отпадни батерии и акумулатори, како и начинот на нивното подготвување и доставување;
- Правилник за формата, содржината и начинот на
доставувањето на барањето за регистрација на производителите кои пуштаат на пазар или увезуваат во Република Македонија батерии и акумулатори, начинот
на воспоставање на регистарскиот број, како и формата
и содржината и начинот на водење на регистарот на
производители кои пуштаат на пазар во Република Македонија батерии и акумулатори;
- Правилник за начинот на означување на батериите
и акумулаторите и на батериските пакувања, формата и
содржината на симболот за одделено собирање како и
формата и содржината на хемискиот симбол за метали и
- Правилник за начинот и постапката за водење, одржување и чување на евиденцијата за пресметаниот и
уплатениот надоместок за управување со отпадни батерии и акумулатори како и формата и содржината на образецот за пресметка на уплатениот надоместок за управување со отпадни батерии и акумулатори.
Управување со електрична и електронска опрема и
отпадна електрична и електронска опрема:
- Закон за управување со електрична и електронска
опрема и отпадна електрична и електронска опрема.
Подзаконски акти:
- Правилник за формата и содржината на ознаката
за обврската за одделно собирање на отпадната опрема;
- Правилник за формата и содржината на барањето
за регистрација на производите кои пуштаат на пазар
или увезуваат како крајни корисници во Република
Македонија електрична и електронска опрема, формата
и содржината на регистарот на производители кои
пуштаат на пазар или увезуваат како крајни корисници
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во Република Македонија електрична и електронска
опрема, начинот на неговото водење и одржување, како и формата и содржината на потврдата за упис во регистарот;
- Правилник за формата и содржината на барањето
за регистрација на производите кои пуштаат на пазар
или увезуваат како крајни корисници во Република
Македонија електрична и електронска опрема, формата
и содржината на регистарот на производители кои
пуштаат на пазар или увезуваат како крајни корисници
во Република Македонија електрична и електронска
опрема, начинот на неговото водење и одржување, како и формата и содржината на потврдата за упис во регистарот;
- Листа на опремата на која не се однесуваат мерките за забрана и органичувања за пуштање на пазар во
Република Македонија на електрична и електронска
опрема како и максималните вредности за концентрација на опасни супстанции роковите до кои е дозволено присуство на одредени опасни супстанции во електричната и електронската опрема, нејзините сoставни
делови и материјали;
- Правилник за минимални барања за одвоен третман на отпадната опрема, материјалите и деловите на
отпадната опрема, како и минималните технички услови за складирање и третман на отпадната опрема која
треба да ги исполнува инсталацијата за третман на отпадна опрема и
- Правилник за формата и содржината на образецот
за евиденција за количините по категорија и вид на опрема која производителот ја пушта на пазар во Република Македонија.
Животна средина:
Закони:
Закон за животна средина.
Подзаконски акти:
Упатства:
- Упатство за поблиски податоци потребни за издавање на дозвола на стоки кои се извезуваат-увезуваат
под ознака Д4.
Правилници:
- Правилник за постапката за добивање Б-интегрирана еколошка дозвола;
- Правилник за постапката за добивање А-интегрирана еколошка дозвола;
- Правилник за опасните супстанции, граничните
вредности (прагови) за присуство на опасните супстанции и критериумите или својствата според кои
супстанцијата се класифицира како опасна;
- Правилник за содржината на внатрешните и надворешните планови за вонредни состојби, како и начинот на нивното одобрување и
- Правилник за формата и содржината на поканата
за наплата на глобата во мандатна постапка.
4. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 12 – 520/2
25 февруари 2016 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Нурхан Изаири, с.р.

Стр. 30 - Бр. 42

3 март 2016

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1111.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12,
43/14, 153/15 и 6/16), член 27-ѓ став 4 и член 46 став 2
од Законот за платниот промет („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 113/07, 22/08, 159/08,
133/09, 145/10, 35/11, 11/12, 59/12, 166/12, 170/13,
153/15 и 199/15), Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ
АКТИВНОСТИ ВО ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Со оваа одлука се пропишува обврската за доставување податоци за извршените активности во платниот промет, содржината, начинот и роковите за доставување на податоците до Народната банка на Република
Македонија (во натамошниот текст: Народната банка).
2. Извештајни единици за доставување податоци за
извршените активности во платниот промет (во натамошниот текст: известувачи) се:
- банките, издавачите на електронски пари, правните лица кои се вклучени во платен систем или вршат
други услуги поврзани со плаќањата, посредниците
при микроплаќањата и останати обезбедувачи на платежни услуги (во натамошниот текст: обезбедувачи на
платежни услуги) и
- операторите на платните системи.
II. ВИДОВИ ПОДАТОЦИ
3. Известувачите доставуваат податоци за:
- сметките за вршење плаќања;
- платежните картички;
- уредите коишто прифаќаат платежни картички;
- платежните трансакции по типот на платниот
инструмент;
- платежните трансакции по типот на уредот;
- типовите на учесниците во платните системи, и
- плаќањата обработени преку платните системи.
Известувачите се должни да ги доставуваат податоците од алинеите 3, 4 и 5 од оваа точка од аспект на поединечните земји на кои се однесуваат.
4. Известувачите се должни да доставуваат податоци и за:
- вкупниот број на трговци и вкупниот број на продажни места на трговците во земјата кои се клиенти на
обезбедувачот на платежни услуги и прифаќаат негови
картички;
- надоместоците на продажното место коишто се
наплатуваат од трговците, и
- надоместоците коишто се наплатуваат од имателот на платежната картичка.

III. НАЧИНИ И РОКОВИ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА
ПОДАТОЦИТЕ
5. Известувачите се должни да ги достават податоците од точка 3 од оваа одлука на месечна основа по
електронски пат, преку електронскиот систем на Народната банка за платежна статистика, најдоцна до петнаесеттиот работен ден од тековниот месец, за претходниот месец.
6. Известувачите се должни да ги достават податоците од точка 4 од оваа одлука на годишна основа по
електронски пат, преку електронскиот систем на Народната банка за платежна статистика, најдоцна до петнаесеттиот работен ден од месец јануари, за претходната година.
7. Доставените податоци коишто се однесуваат на
поединечни известувачи се од доверлив карактер.
IV. ОБЈАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ
8. Народната банка ги објавува податоците месечно, односно годишно во агрегирана форма, на својата интернет-страница, со исклучок на податоците од
точка 4 алинеи 2 и 3, коишто ќе се употребуваат само
за аналитички цели на Народната банка и нема да бидат предмет на објавување.
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
9. Гувернерот на Народната банка со упатство ги
одредува видот, описот и начинот на доставување на
извештаите со податоците од точките 3 и 4 од оваа одлука.
Упатството од став 1 на оваа точка ќе биде донесено најдоцна во рок од еден месец од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
Известувачите, согласно со оваa одлука, доставуваат месечни податоци од извештајниот период којшто
започнува во јануари 2016 година и годишни податоци
од извештајниот период којшто започнува во 2015 година. Месечните податоци за јануари, февруари и март
2016 година и годишните податоци за 2015 година ќе
се достават најдоцна до 30 април 2016 година.
10. Од денот на применувањето на оваа одлука,
престанува да важи Одлуката за доставување на податоци за извршените активности во платниот промет
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
146/07 и 50/13).
11. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се применува од 1 април 2016 година.
О бр.02-15/II-3/2016
25 февруари 2016 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народна банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

3 март 2016

1112.
Врз основа член 7 став 1 точка 10 и член 47 став 1
точка 6 од Законот за Народната банка на Република
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), член 36
став 3 и член 45 став 1 од Законот за девизно работење
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01,
49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 188/13, 97/15,
153/15 и 23/16), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ОДЛУКАТА ЗА МЕНУВАЧКИ РАБОТИ
1. Во Одлуката за менувачки работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 127/12 и 42/14), во
точка 3 став 1, алинејата 6 се брише.
Во став 1 алинеја 7, зборовите: „и овластените
лица“ се бришат.
Во став 1, алинејата 8, се брише.
2. Во точка 4 став 1 алинеја 4, по зборот: „телефакс“ се додаваат зборовите: „и адреса на електронско сандаче за прием на писмена (е-маил адреса);“.
Во став 2, алинеја 6, зборовите: „и овластените
лица“ се бришат.
Во став 2, алинејата 9, се брише.
3. Во точка 6, ставот 1 се менува и гласи:
„Народната банка, по службена должност, ќе обезбеди доказ од надлежен суд дека против одговорното
лице во правното лице не е/е изречена изречена правосилна судска пресуда за кривично дело од областа на
финансиите.“.
Во став 2 зборовите: „или лицето коешто ќе ги
врши менувачките работи“, се бришат.
4. Во точка 11, став 1 по бројот „4“ се брише запирката и се додава сврзникот „и“, а по бројот „5“ се бришат зборовите: „и 6“.
5. Во точка 12, став 1 по бројот „4“ се брише запирката и се додава сврзникот „и“, а по бројот „5“ се бришат зборовите: „и 6“.
6. Во точка 13, ставот 1 се менува и гласи: „Овластениот менувач е должен да ја извести Народната банка и да ѝ достави соодветна документација за секоја
промена на условите од точката 3 алинеи 3, 6 и 8 од
оваа одлука и на податоците и документите од точката
4 став 1 алинеи 4, 5 и 6 и став 2 алинеи 3, 6, 7, 8 и 10 од
оваа одлука, вклучувајќи го и престанокот со вршење
менувачки работи со враќање на писмениот белег - налепницата, во рок од 5 (пет) работни дена од денот на
настанувањето на промената.“.
7. Во точка 16 став 1 алинеја 7, по зборот: „менувач“ се додаваат зборовите: „и адреса на електронско
сандаче за прием на писмена (е-маил адреса) на овластениот менувач;“.
8. Во точка 20 став 1 по зборот „извршениот“ се додаваат зборовите „посреден или непосреден“, а по точката, се додава нова реченица којашто гласи: „Записникот од извршениот непосреден надзор се изготвува при
вршење на надзорот кај овластениот менувач или во
просториите на Народната банка.

Бр. 42 - Стр. 31

По ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3 коишто
гласат:
„Записникот кој се изготвува при вршење на надзорот кај овластениот менувач ги содржи најмалку следниве елементи:
- место и датум на изработка;
- име и седиште на овластениот менувач;
- адреса на менувачкото место;
- лица коишто го вршат надзорот;
- име и презиме, матичен број, број на лична карта
и живеалиште на лицето овластено за вршење на менувачки работи;
- број и датум на решението на гувернерот врз основа на кое овластениот менувач врши менувачки работи и број на писмениот белег – налепницата издаден
за менувачкото место;
- законски прописи во кои е предвиден предметот
на надзорот;
- наод од извршениот надзор;
- рок во кој овластениот менувач може да поднесе
приговор на записникот;
- одредба дека записникот од извршениот надзор
претставува класифицирана информација;
- број на примероци во кои е составен записникот;
- место и датум кога овластеното лице го примило
записникот;
- потпис на овластеното лице;
- потпис на лицата коишто го извршиле надзорот.
Во ситуации кога менувачкото место е затворено,
иселено, кога е затекнато неовластено лице или кога се
работи за оневозможен надзор, записникот се изготвува во просториите на Народната банка. Овој записник
ги содржи следниве битни елементи:
- место и датум на изработка на записникот;
- број и датум на решението на гувернерот врз основа на кое овластениот менувач врши менувачки работи;
- лица коишто го вршат надзорот;
- адреса на менувачкото место;
- наод од извршениот надзор;
- рок во кој овластениот менувач може да поднесе
приговор на записникот;
- одредба дека записникот од извршениот надзор
претставува класифицирана информација;
- број на примероци во кои е составен записникот;
- потпис на лицата коишто го извршиле надзорот.“.
Ставовите 2, 3 и 4 стануваат ставови 4, 5 и 6.
9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
О бр.02-15/II-4/2016
25 февруари 2016 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народна банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.
_________

1113.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12,
43/14, 153/15 и 6/16) и член 23 став 2 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11,
135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16), Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе

Стр. 32 - Бр. 42

3 март 2016

ОДЛУКА
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ РЕЗИДЕНТИТЕ КОИШТО НЕ СЕ ОВЛАСТЕНИ БАНКИ,
МОЖАТ ДА ОТВОРААТ И ДА ИМААТ СМЕТКИ
ВО СТРАНСТВО
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Со оваа одлука се определуваат начинот и условите под кои резидентите коишто не се овластени
банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство.
Сметките од став 1 на оваа точка се отвораат:
- кај странски банки како трансакциски сметки;
- кај небанкарски странски организации како евиденциски сметки за порамнување на меѓусебните побарувања и обврски со нерезиденти (во натамошниот
текст: евиденциски сметки); и
- кај странски електронски сервиси за платежни
трансакции.
Странска банка е правно лице регистрирано и со седиште надвор од Република Македонија коешто добило овластување за вршење банкарски активности од
надлежен орган на земјата.
II. НАЧИН И УСЛОВИ ПОД КОИ РЕЗИДЕНТИТЕ КОИШТО НЕ СЕ ОВЛАСТЕНИ БАНКИ, МОЖАТ ДА ОТВОРААТ И ДА ИМААТ СМЕТКИ КАЈ СТРАНСКИ
БАНКИ И КАЈ СТРАНСКИ ЕЛЕКТРОНСКИ СЕРВИСИ
2. Резиденти коишто можат слободно да отвораат и
да имаат сметки кај странски банки се:
2.1. Дипломатски, конзуларни и други претставништва на Република Македонија во странство коишто
се финансираат од Буџетот на Република Македонија
(во натамошниот текст: дипломатско претставништво).
Сметката кај странската банка врз оваа основа може
да се отвори само во земјата каде што е отворено дипломатското претставништво и може да се користи за
трансфер на средства во и од странство.
2.2. Физички лица со постојано место на живеење
во Република Македонија, коишто привремено престојуваат во странство повеќе од 3 (три) месеци, за време
на нивниот престој во странство.
Привремениот престој во странство се докажува со
важечки документ за регулиран престој повеќе од 3
(три) месеци.
За важечки документ за престој во странство се
смета документот издаден од надлежен орган во државата со којшто се регулира престојот во таа земја.
Сметката кај странската банка врз оваа основа може
да се отвори само во земјата од којашто е издаден важечкиот документ за престој и може да се користи само за трансфер на средства од странство.
2.3. Физички лица со постојано место на живеење
во Република Македонија, коишто привремено престојуваат во странство 6 (шест) месеци или повеќе, за време на нивниот престој во странство.
Привремениот престој во странство се докажува со
важечки документ за престој во траење од 6 (шест) месеци или повеќе.
За важечки документ за престој во странство се
смета документот издаден од надлежен орган во државата со којшто се регулира престојот во таа земја.

Сметката кај странската банка врз оваа основа може
да се отвори само во земјата од којашто е издаден важечкиот документ за престој и може да се користи за
трансфер на средства во и од странство.
2.4. Физички лица со постојано место на живеење
во Република Македонија, коишто привремено престојуваат во странство, за време на нивниот престој во
странство, а имаат важечки документ за работа.
Под важечки документ за работа се подразбира договор за работа склучен со странски работодавач или
друг документ за вработување издаден од надлежен орган на странската држава, вклучително и работна виза
содржана во патната исправа, во коишто е наведен периодот на кој се однесуваат.
Сметката кај странската банка врз оваа основа може
да се отвори само во земјата каде што е седиштето на
странскиот работодавач и во земјата каде што има негови организациски делови или каде што е седиштето
на надлежниот орган којшто го издал документот за
вработување и може да се користи само за трансфер на
средства од странство.
2.5. Физички лица со постојано место на живеење
во Република Македонија, коишто привремено престојуваат во странство како вработени во дипломатското
претставништво во странство и членови на нивни потесни семејства, за време на нивниот престој во странство, а имаат важечки документ за работа во дипломатското претставништво во странство.
Под важечки документ за работа во дипломатско
претставништво се подразбира дипломатска патна исправа, документ издаден од надлежен орган во државата со којшто се регулира престојот во таа земја или
писмена изјава на амбасадорот, конзулот или друго лице коешто раководи со претставништвото, со која изјавува дека физичкото лице е вработено во дипломатското претставништво, односно дека е член на потесното
семејство на лице вработено во дипломатското претставништво.
Сметката кај странската банка врз оваа основа може
да се отвори само во земјата во којашто е седиштето на
дипломатското претставништво и може да се користи
за трансфер на средства од странство.
2.6. Странски физички лица кои привремено престојуваат во Република Македонија.
Привремениот престој во Република Македонија се
докажува врз основа на важечка виза за престој или важечка работна виза во траење од најмалку 6 (шест) месеци.
Сметката кај странската банка врз оваа основа може
да се користи за трансфер на средства во и од странство.
2.7. Физички лица со постојано место на живеење
во Република Македонија коишто во странство се стекнале со право на: лична пензија, пензија од починат
брачен другар, социјална помош, детски додаток, школарина на дете поради починат родител и премија/штета од осигурување на животот. Стекнатото право се докажува со соодветна документација издадена од надлежниот орган во странство, а за исплата на премија/штета од осигурување на животот и доказ дека договорот за осигурување на животот не е склучен во
спротивност со прописите во Република Македонија
(доказ дека физичкото лице во моментот на склучувањето на договорот имало статус на нерезидент или било во работен однос кај странски работодавач).
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Сметката кај странската банка отворена врз оваа основа може да се отвори во земјата каде што се стекнати
правата и може да се користи само за трансфер на
средства од странство врз основа на наведените стекнати права.
2.8. Физички лица со постојано место на живеење
во Република Македонија, а во исто време имаат и важечка странска патна исправа со податоци за адресата
на живеење во странство.
Сметката кај странската банка врз оваа основа може
да е отворена само во земјата каде што е издадена важечката патна исправа и може да се користи за трансфер на средства во и од странство.
3. Резидентот физичко лице може средствата од
сметката отворена согласно со точка 2 од оваа одлука
да ги пренесе во Република Македонија и по истекот
на рокот на важност на документот за престој или за
работа во странство, како и документот за стекнати
права.
За потребите на точка 2 од оваа одлука, земјите коишто се дел од Единствената област за плаќања во евра
(СЕПА), се сметаат како единствена земја.
4. Резидентите, правни и физички лица, можат слободно да отвораат и да имаат кориснички сметки кај
странски електронски сервиси за платежни трансакции
само заради комерцијални цели, односно за купување/продавање стоки и услуги по електронски пат.
Народната банка на Република Македонија ќе ги
извести овластените банки за глобалните електронски
сервиси за платежни трансакции каде што резидентите,
правни и физички лица, ќе можат да отвораат кориснички сметки.
5. Останатите резиденти коишто не се овластени
банки, може да отвораат и да имаат сметки кај странски банки, само врз основа на одобрение издадено од
Народната банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народната банка).
Народната банка му издава одобрение за отворање
и имање сметки кај странски банки на резидент:
- којшто има склучено договор за изведување инвестициски работи во странство;
- којшто ќе отвори претставништво во странство
што е составен дел на трговското друштво;
- којшто врши услуги во меѓународниот транспорт
на стоки и патници;
- којшто врши работи во областа на научната дејност;
- за наплата на побарувања врз основа на судска одлука донесена од надлежен суд во странство или вонсудска спогодба склучена во странство;
- за наплата на побарувања врз основа на продажба
на недвижен имот во странство;
- за наплата на побарувањата врз основа на закуп на
недвижен имот во странство;
- за наплата на побарувањата врз основа на дивиденда или продажба на стекнати хартии од вредност во
странство, како и за камата или друг принос врз основа
на стекнати хартии од вредност;
- за наплата на побарувања во странство остварени
врз основа на поврат на данок на додадена вредност од
трговски трансакции;
- за наплата на побарувања во странство остварени
врз основа на испорака на стоки или извршени услуги
по добиени меѓународни тендери.
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6. Народната банка го издава одобрението од точка
5 став 1 на оваа одлука врз основа на образложено барање и соодветна документација којашто резидентот ја
прилага кон барањето.
Одобрението од точка 5 став 1 на оваа одлука се издава најдолго за една година, а кај договорите за изведување инвестициски работи, до времетраењето на договорот.
Барањето на резидентот од став 1 на оваа точка треба да е образложено и да содржи: податоци за подносителот на барањето, основа, износ и вид на валута, намена на средствата, назив на земјата и странската банка
кај која се отвора сметката.
7. Одобрението од точка 5 став 1 на оваа одлука, се
издава под следниве услови:
7.1. За изведување инвестициски работи во странство, до 20% од вредноста на склучениот договор.
Доколку е договорена гаранција во вид на депозит
помеѓу инвеститорот и изведувачот за квалитетно и
навремено извршување на договорената работа, се издава одобрение во висина на депозитот и до истекот на
гарантниот рок.
Доколку, за времетраењето на инвестициските работи во странство, договорните страни го изменат рокот за изведување на работите, резидентот е должен во
рок од пет работни дена од склучувањето на анексот на
договорот да ѝ достави на Народната банка барање за
промена на важноста на одобрението.
Доколку по завршувањето на работите на проектот
во странство надлежните органи не го пресметале данокот, а тоа е одредено со пропис на државата, резидентот може да ги задржи средствата потребни за плаќање на данокот на сметката кај странската банка до
дефинитивното плаќање на данокот.
7.2. За плаќање на трошоците за работа на претставништвото, до висината на планираните месечни трошоци за период од една година.
7.3. За плаќање на трошоците за употреба на транспортните средства (експлоатациски трошоци) на резиденти што даваат услуги во меѓународниот транспорт,
до висината на планираните месечни трошоци за период од една година.
7.4. За плаќање на трошоците за извршување работи во странство во областа на научната дејност, до висината на планираните месечни трошоци за период од
една година.
7.5. За наплата на побарувањата врз основа на судска одлука донесена од надлежен суд во странство или
врз основа на вонсудска спогодба склучена во странство, до висината на износот во одлуката, односно спогодбата.
7.6. За наплата на побарувањата врз основа на продажба на недвижен имот во странство, во случај тој да
е стекнат на начин којшто не е во спротивност со прописите во Република Македонија, до висината на износот од купопродажниот договор.
7.7. За наплата на побарувањата врз основа на закуп на недвижен имот во странство, во случај тој да е
стекнат на начин којшто не е во спротивност со прописите во Република Македонија, до висината на износот
на закупнината утврдена со договорот за закуп.
7.8. За наплата на побарувањата врз основа на дивиденда или продажба на хартии од вредност во странство, како и за камата или друг принос врз основа на
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стекнати хартии од вредност во случај тие да се стекнати на начин којшто не е во спротивност со прописите
во Република Македонија, до висината на пресметаната
дивиденда, до висината на износот од извештајот за
склучената трансакција од брокерска куќа, до висината
на пресметаната камата или до висината на пресметаниот принос.
7.9. За наплата на побарувањата во странство остварени од поврат на данок на додадена вредност од трговски трансакции, во согласност со даночните прописи на земјата во која се отвора сметката, до висината на
износот за поврат на данокот на додадена вредност.
7.10. За наплата на побарувањата во странство остварени врз основа на испорака на стоки или извршени
услуги по добиени меѓународни тендери, до висината
на износот утврден во договорот за испорака на стоки
или за извршени услуги склучен врз основа на добиениот тендер.
8. Салдото на сметката на резидентот кај странската
банка не смее да го надминува износот утврден со
одобрението од точка 5 став 1 од оваа одлука, а средствата на сметката кај странската банка резидентот може да ги употреби само за намената за која е издадено
одобрението од точка 5 став 1 на оваа одлука.
9. Доколку резидентот, пред истекот на рокот определен во одобрението, не поднесе барање да му се одобри да има сметка кај истата банка и во наредниот период, тој е должен да ја затвори сметката и средствата
од сметката да ги внесе во Република Македонија, во
рок од 30 дена од денот на престанокот на важноста на
одобрението, односно од денот на престанувањето со
работа на дипломатското претставништво.
По затворањето на сметката, резидентот од точка 5
на оваа одлука е должен да ја извести Народната банка
во рок од десет дена.
III. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈАШТО СЕ ПОДНЕСУВА ДО
НАРОДНАТА БАНКА ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ
10. Резидентите коишто не се овластени банки, до
Народната банка со барањето ја доставуваат следнава
документација:
10.1. За издавање одобрение за отворање и имање
сметка кај странска банка врз основа на инвестициски
работи:
- доказ дека резидентот е запишан во трговскиот регистар и регистарот на други правни лица за вршење
дејности коишто опфаќаат изведување инвестициски
работи во странство. Изводот од трговскиот регистар и
регистарот на други правни лица треба да биде издаден
од надлежен орган и да не е постар од 3 (три) месеци и
- примерок од договорот склучен со странскиот
партнер за изведување инвестициски работи.
Доколку се бара продолжување на рокот на важноста на одобрението поради продолжување на рокот за
изведување на инвестициските работи, се доставува
примерок од анексот на договорот, со кој се продолжува рокот.
Доколку по завршувањето на работите на проектот
во странство не е платен данокот, се доставува примерок од соодветниот пропис на земјата со кој се докажува обврската за плаќање на данокот и доказ за износот
на неплатениот данок.
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10.2. За издавање одобрение за отворање и имање
сметка кај странска банка врз основа на плаќање на
трошоците за работа на претставништвото:
- доказ дека резидентот е запишан во трговскиот регистар и регистарот на други правни лица. Изводот од
трговскиот регистар и регистарот на други правни лица
треба да биде издаден од надлежен орган и да не е постар од 3 (три) месеци;
- примерок од документот на соодветниот орган на
странската држава со кој се докажува дека претставништвото е регистрирано во странство и
- пресметка на планираните месечни трошоци за период од една година.
10.3. За издавање одобрение за отворање и имање
сметка кај странска банка за плаќање на трошоците за
употреба на транспортните средства (експлоатациски
трошоци):
- доказ дека резидентот е запишан во трговскиот регистар и регистарот на други правни лица за вршење
дејности коишто опфаќаат меѓународен транспорт. Изводот од трговскиот регистар и регистарот на други
правни лица треба да биде издаден од надлежен орган
и да не е постар од 3 (три) месеци. Доколку за вршење
на дејноста е потребна согласност, дозвола или друг
акт на државен орган, треба да се достави доказ за добиената согласност, дозвола или друг акт на државен
орган согласно со закон;
- пресметка на планираните месечни трошоци за период од една година и
- доказ за поседување сопствени транспортни средства или транспортни средства под закуп, лизинг или
на користење.
Во случаите кога резидентот ја извршува услугата
со транспортни средства земени под закуп, лизинг или
на користење, се приложува примерок од договорот за
закуп, лизинг, односно примерок од договорот за користење на транспортните средства.
10.4. За издавање одобрение за отворање и имање
сметка кај странска банка за плаќање на трошоците за
извршување работи во странство во областа на научната дејност:
- доказ дека резидентот е запишан во трговскиот регистар и регистарот на други правни лица за вршење
дејности коишто опфаќаат работи во областа на научната дејност. Изводот од трговскиот регистар и регистарот на други правни лица треба да биде издаден од
надлежен орган и да не е постар од 3 (три) месеци;
- примерок од договорот склучен со нерезидент за
работи во странство во областа на научната дејност и
- пресметка на планираните месечни трошоци за период од една година.
10.5. За издавање одобрение за отворање и имање
сметка кај странска банка за наплата на побарувања врз
основа на судска одлука донесена од надлежен суд во
странство или врз основа на вонсудска спогодба склучена во странство:
- доказ дека друштвото е запишано во трговскиот
регистар и регистарот на други правни лица. Изводот
од трговскиот регистар и регистарот на други правни
лица треба да биде издаден од надлежен орган и да не е
постар од 3 (три) месеци и

3 март 2016

- примерок од судската одлука донесена од надлежен суд во странство или примерок од вонсудската
спогодба склучена во странство.
10.6. За издавање одобрение за отворање и имање
сметка кај странска банка заради наплата на побарување од продажба на недвижен имот:
- доказ дека друштвото е запишано во трговскиот
регистар и регистарот на други правни лица. Изводот
од трговскиот регистар и регистарот на други правни
лица треба да биде издаден од надлежен орган и да не е
постар од 3 (три) месеци. Доколку се работи за резидент физичко лице, се доставуваат податоци за физичкото лице (име и презиме, место и датум на раѓање, адреса на живеење, матичен број и број на лична карта),
преземени од личната карта. Во прилог кон податоците
за лицето преземени од личната карта се доставува изјава од лицето дека се тоа негови и точни податоци, заверена од овластено лице (нотар);
- доказ за начинот на стекнување на сопственоста
на недвижниот имот во странство, којшто нема да биде
во спротивност со прописите во Република Македонија;
- доказ дека недвижниот имот стекнат во странство
е пријавен во Централниот регистар и
- договор за купопродажба на недвижниот имот.
10.7. За издавање одобрение за отворање и имање
сметка кај странска банка заради наплата на побарување врз основа на закуп на недвижен имот:
- доказ дека друштвото е запишано во трговскиот
регистар и регистарот на други правни лица. Изводот
од трговскиот регистар и регистарот на други правни
лица треба да биде издаден од надлежен орган и да не е
постар од 3 (три) месеци. Доколку се работи за резидент физичко лице, се доставуваат податоци за физичкото лице (име и презиме, место и датум на раѓање, адреса на живеење, матичен број и број на лична карта),
преземени од личната карта. Во прилог кон податоците
за лицето преземени од личната карта се доставува изјава од лицето дека се тоа негови и точни податоци, заверена од овластено лице (нотар);
- доказ за начинот на стекнување на сопственоста
на недвижниот имот во странство, којшто нема да биде
во спротивност со прописите во Република Македонија;
- доказ дека недвижниот имот стекнат во странство
е пријавен во Централниот регистар и
- договор за закуп на недвижниот имот заверен од
овластено лице (нотар). Доколку законодавството на
земјата каде што се склучува договорот за закуп поинаку ја регулира заверката на договорот за закуп, потребно е да се приложи соодветен документ или правно
мислење од адвокат, со што ќе може да се потврди разликата во регулативата.
10.8. За издавање одобрение за отворање и имање
сметка кај странска банка заради наплата на побарување врз основа на исплата на дивиденда или продажба
на стекнати хартии од вредност во странство или исплата на камата или друг принос врз основа на стекнати хартии од вредност:
- доказ дека друштвото е запишано во трговскиот
регистар и регистарот на други правни лица. Изводот
од трговскиот регистар и регистарот на други правни
лица треба да биде издаден од надлежен орган и да не е
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постар од 3 (три) месеци. Доколку се работи за резидент физичко лице, се доставуваат податоци за физичкото лице (име и презиме, место и датум на раѓање, адреса на живеење, матичен број и број на лична карта),
преземени од личната карта. Во прилог кон податоците
за лицето преземени од личната карта се доставува изјава од лицето дека се тоа негови и точни податоци, заверена од овластено лице (нотар);
- доказ за начинот на стекнување на хартиите од
вредност во странство, којшто нема да биде во спротивност со прописите во Република Македонија и
- доказ за висината на пресметаната дивиденда или
пресметаната камата или друг принос или извештај за
склучена трансакција од брокерска куќа.
10.9. За издавање одобрение за отворање и имање
сметка кај странска банка заради наплата на побарувања во странство остварени од поврат на данок на додадена вредност од трговски трансакции:
- доказ дека резидентот е запишан во трговскиот регистар и регистарот на други правни лица. Изводот од
трговскиот регистар и регистарот на други правни лица
треба да биде издаден од надлежен орган и да не е постар од 3 (три) месеци и
- документација од надлежна институција во странство со која ќе се докаже дека настанало побарување
врз основа на поврат на данок на додадена вредност,
како и за износот (висината) на побарувањето.
10.10. За издавање одобрение за отворање и имање
сметка кај странска банка заради наплата на побарувања во странство остварени врз основа на испорака на
стоки или извршени услуги по добиени меѓународни
тендери:
- доказ дека резидентот е запишан во трговскиот регистар и регистарот на други правни лица. Изводот од
трговскиот регистар и регистарот на други правни лица
треба да биде издаден од надлежен орган и да не е постар од 3 (три) месеци и
- примерок од договорот за испорака на стоки или
извршени услуги склучен со нерезидент, врз основа на
добиен меѓународен тендер.
11. Документацијата којашто е потребна за издавање одобрение за отворање и имање сметка кај странска
банка, согласно со оваа одлука, треба да биде доставена во оригинал или заверена фотокопија од страна на
овластено лице (нотар), а доколку не е напишана на македонски јазик, треба да биде доставена и во превод извршен од страна на овластен судски преведувач.
За одлучување во врска со барањето за издавање
одобрение на резидент за отворање и за имање сметка
кај странска банка, Народната банка може да побара
дополнително појаснување за доставената документација или доставување дополнителна документација.
Народната банка одлучува во врска со барањето за
издавање одобрение за отворање и имање сметка кај
странска банка во рок од 30 дена од денот на доставувањето на уредно барање. Доколку барањето не ги содржи податоците содржани во точка 6 став 3 и/или не е
доставена документацијата определена во точка 10 од
оваа одлука, односно не се исполнети условите од точка 7 од оваа одлука, Народната банка со решение го одбива барањето за издавање одобрение за отворање и
имање сметка кај странска банка.
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IV. УСЛОВИ И НАЧИН ПОД КОИ РЕЗИДЕНТИТЕ
КОИШТО НЕ СЕ ОВЛАСТЕНИ БАНКИ, МОЖАТ ДА
ОТВОРААТ И ДА ИМААТ СМЕТКИ КАЈ НЕБАНКАРСКИ СТРАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
12. Резидентите правни лица коишто не се овластени банки може да отвораат и да имаат сметки кај небанкарски странски организации, како евиденциски
сметки за порамнување на меѓусебните побарувања и
обврски со нерезидентите, во следниве случаи:
- учесници во меѓународни системи на порамнување врз основа на склучени договори и конвенции;
- за услуги коишто ги вршат во меѓународниот стоковен и патнички промет;
- врз основа на осигурување и
- врз основа на договори за долгорочна производна
соработка.
Под долгорочна производна соработка, за потребите на оваа одлука, се подразбира долгорочна производна соработка на домашно и странско трговско друштво
(договорни страни), во заедничко планирање, развој и
производство на производи во сите фази од производството, како и меѓусебна размена и испорака на репроматеријали, полупроизводи, делови и готови производи
од ист вид, заради специјализација на производството.
Пред отпочнувањето со работа преку евиденциски
сметки, резидентите се должни да ја впишат евиденциската сметка кај Народната банка.
Со барањето за упис во евиденцијата, резидентот
приложува договор или друг документ за работа со
евиденциска сметка во оригинал или заверена фотокопија од страна на овластено лице (нотар).
Резидентите се должни да ја известат Народната
банка за престанувањето на работата со евиденциски
сметки во рок од 5 (пет) работни дена од денот на затворањето на евиденциската сметка.
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
13. Одобренијата коишто Народната банка ги издала врз основа на Одлуката за начинот и условите под
кои резидентите кои не се овластени банки, можат да
отвораат и да имаат сметки во странство („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 165/11, 46/12,
87/12, 50/13 и 116/14) остануваат во важност до рокот
за кој се издадени.
14. Евиденциските сметки што се запишани во регистарот на Народната банка врз основа на Одлуката за
начинот и условите под кои резидентите кои не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во
странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 165/11, 46/12, 87/12, 50/13 и 116/14), со денот
на влегувањето во сила на оваа одлука, се сметаат за
евиденциски сметки впишани кај Народната банка и за
нив нема потреба повторно да се поднесува барање.
15. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот и условите под коишто резидентите кои не се овластени банки, можат да
отвораат и да имаат сметки во странство („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 165/11, 46/12,
87/12, 50/13 и 116/14).
16. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
О бр.02-15/II-5/2016
25 февруари 2016 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народна банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

1114.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12,
43/14, 153/15 и 6/16) и член 4 став 4 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11,
135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16), Советот на Народната банка на Република Македонија, донесе
ОДЛУКА
ЗА НАЧИНОТ НА КОЈ РЕЗИДЕНТИТЕ
ОТВОРААТ ДЕВИЗНИ СМЕТКИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Со оваа одлука се пропишува начинот на кој банката може да им отвори девизна сметка на резиденти.
За потребите на оваа одлука, под банка се подразбира банка којашто согласно со Законот за банките,
може да врши платен промет со странство.
За потребите на оваа одлука, под девизна сметка се
подразбира трансакциска сметка на резидент правно
или физичко лице, преку која се вршат наплати и плаќања со нерезиденти и со резиденти во девизи, пренос
на средства од/на девизен депозит, како и уплати и исплати во ефективни странски пари, согласно со Законот за девизното работење и другите подзаконски акти
донесени врз основа на овој закон (во понатамошниот
текст: сметката).
За потребите на оваа одлука, под резидент се подразбира лицето коешто е определено како резидент,
согласно со Законот за девизното работење.
II. НАЧИН НА КОЈ БАНКАТА МОЖЕ ДА ОТВОРИ
ДЕВИЗНА СМЕТКА НА РЕЗИДЕНТ
2. Банката може да отвори сметка на барање на резидентот, законскиот застапник на резидентот или на
друго лице овластено од резидентот или законскиот
застапник.
3. Пред да отвори сметка, банката задолжително го
утврдува идентитетот на резидентот, неговиот законски застапник или на лицата овластени од нив за отворање/работење со сметката, врз основа на документацијата пропишана со оваа одлука.
4. Банката го идентификува резидентот - правно лице или резидентот - физичко лице коешто врши регистрирана дејност, врз основа на следнава документација:
- решение за упис или тековна состојба од трговскиот регистар и регистарот на други правни лица, односно од регистарот на надлежниот орган на Република Македонија ако уписот во регистарот е пропишан со
закон, не постаро од три месеци;
- акт од надлежен орган за основање, ако резидентот - правно лице или резидентот - физичко лице коешто врши регистрирана дејност нема обврска за запишување во регистар;
- извод од закон, ако резидентот - правно лице или
резидентот-физичко лице коешто врши регистрирана
дејност, е основан согласно со закон, или
- решение од надлежниот суд за отворање стечајна
постапка или известување од Централниот регистар на
Република Македонија до банките за отворање стечајна
постапка.
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Покрај документацијата од ставот 1 од оваа точка,
резидентот - правно лице или резидентот - физичко лице коешто врши регистрирана дејност во согласност со
законските прописи на Република Македонија до банката доставува и име и презиме на лицата овластени за
работење со сметката, со потпис од овие овластени лица со кои ќе се заверуваат документите во платниот
промет и документ за идентификација на овие овластени лица.
5. Банката го идентификува резидентот - физичко
лице, врз основа на важечка лична или патна исправа
од која се утврдува постојаното место на живеење во
Република Македонија.
Банката ги идентификува странските физички лица
кои привремено престојуваат во Република Македонија, врз основа на важечка виза за престој, односно
работна виза во траeње од најмалку шест месеци.
6. Законскиот застапник или лицата овластени за
отворање/работење со сметката на резидентот се идентификуваат врз основа на:
- важечки документ како доказ дека лицето е законски застапник на резидентот и документ за лична идентификација на законскиот застапник;
- писмен акт донесен од законскиот застапник на
резидентот – правно лице и документ за лична идентификација за лицата што се овластуваат за отворање/работење со сметката;
- писмено овластување потпишано од резидентот –
физичко лице или од неговиот законски застапник потврдено од овластено лице (нотар);
- ако овластеното лице се појавува во банката во отсуство на имателот на сметката, односно законскиот
застапник) и документ за лична идентификација на лицето што се овластува за отворање/работење со сметката.
7. При отворањето на сметката, банката може да побара од резидентот и друга документација согласно со
своите интерни акти, како и податоци за контакт со резидентот.
8. Документацијата потребна за идентификација на
резидентот од точките 4 и 5 од оваа одлука се доставува во оригинал или во копија заверена од нотар.
Банката задолжително задржува копија од доставената документација.
9. Документите од точката 4 став 1 алинеја 1 од
оваа одлука може да се обезбедат и во електронска
форма од Централниот регистар на Република Македонија, согласно со правилата за користење на е-системите на Централниот регистар на Република Македонија.
10. Банката може да отвори повеќе сметки на еден
резидент, без разлика дали станува збор за едновалутна
или повеќевалутна сметка.
Банката е должна да има електронски систем преку
кој во секој момент ќе има пристап до сите сметки на
резидентот, преку повикување матичен број, даночен
број или идентификациски број на резидентот.
11. Банката не смее на физичко лице коешто има
статус на резидент и има отворено денарска и/или девизна сметка, во исто време, да му отвори и/или да води девизна и/или денарска сметка со статус на нерезидент.
Доколку настанат услови за промена на статусот од
резидент во нерезидент, банката е должна да изврши
промена на резидентскиот статус на физичкото лице.
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Од денот на промената на статусот, физичкото лице во
платниот промет во земјата и странство ќе настапува
со статус на нерезидент.
12. При отворање сметка на резидент, банката е
должна да склучи договор со клиентот. Со договорот
задолжително се регулираат најмалку следниве аспекти:
- начинот на отворање, водење и затворање на сметката;
- начинот на прием и извршување на налозите за
плаќање и наплата;
- начинот на известување за направените приливи и
одливи на сметката;
- начинот на кој задолжително се врши ажурирање
на документацијата на резидентот;
- видот на трошоците, провизиите или други надоместоци поврзани со работењето на сметката коишто
клиентот има обврска да ѝ ги плаќа на банката и начинот на известување во случај на нивна промена.
Договорот од ставот 1 од оваа точка го потпишуваат резидентот и банката, односно лицата овластени за
нивно застапување или лицата коишто тие ќе ги овластат. Договорот за отворање сметка со резидент може да
биде потпишан и со квалификуван сертификат, издаден
од овластен издавач во земјата или странство.
Доколку банката и резидентот се договорат за отворање повеќе сметки, тие се должни да склучат посебни
договори за секоја сметка.
13. Банката е должна, на лесно достапен начин, да
ги објавува видот и висината на трошоците, надоместоците и провизиите поврзани со работењето на сметката.
14. Банката е должна да воспостави интерни акти во
кои ќе бидат уредени динамиката и потребната документација за ажурирање на податоците за резидентот,
начинот на објавување на видот и висината на трошоците, надоместоците и провизиите поврзани со работењето на сметките и начинот на известување за нивната
промена, како и начинот на воспоставување и водење
евиденција за неажурираните сметки.
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
15. За девизните сметки отворени до датумот на
влегување во сила на оваа одлука, банката е должна,
најдоцна до 1 јули 2016 година, да обезбеди услови за
соодветно известување на резидентите за начинот на
објавување на видот и висината на трошоците, надоместоците и провизиите поврзани со работењето на
сметките и за начинот на известување во случај на нивна промена.
16. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот на отворање девизни
сметки на резиденти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 41/07, 105/07 и 15/09).
17. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се применува од 1 мај 2016 година.
О бр.02-15/II-6/2016
25 февруари 2016 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народна банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

Стр. 38 - Бр. 42
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1115.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12,
43/14, 153/15 и 6/16) и член 24 став 3 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11,
135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОТВОРАЊЕ И
ВОДЕЊЕ СМЕТКИ НА НЕРЕЗИДЕНТИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Со оваа одлука се пропишуваат начинот и условите под кои банката може да отвори и да води сметки
на нерезиденти во странска валута и во денари.
За потребите на оваа одлука, под банка се подразбира банка којашто согласно со Законот за банките може да врши платен промет со странство.
За потребите на оваа одлука, под поимот сметка се
подразбира трансакциска сметка на нерезидент правно
или физичко лице, преку која се вршат наплати и плаќања од трансакции со резиденти, пренос на средства
со нерезиденти, како и уплати и исплати во ефективни
странски и домашни пари, согласно со Законот за девизното работење и други подзаконски акти донесени
врз основа на овој закон.
За потребите на оваа одлука, под нерезидент се
подразбира лицето коешто е определено како нерезидент, согласно со Законот за девизното работење.
II. НАЧИН И УСЛОВИ ЗА ОТВОРАЊЕ СМЕТКИ
НА НЕРЕЗИДЕНТИ
2. Банката може да отвори сметка на барање на нерезидентот, законскиот застапник на нерезидентот или
на друго лице овластено од нерезидентот или законскиот застапник.
3. Пред да отвори сметка, банката задолжително го
утврдува идентитетот на нерезидентот, неговиот законски застапник или на лицата овластени од нив за отворање/работење со сметката, врз основа на документацијата пропишана со оваа одлука.
Банката ги идентификува лицата од ставот 1 од
оваа точка врз основа на следнава документација:
3.1. Нерезидент правно лице:
- за правно лице и неговиот законски застапник извод од трговскиот регистар или друг регистар каде
што се води евиденцијата за правните лица во земјата
во која е регистриран субјектот не постар од три месеци, од кој може да се утврди датумот на неговото основање, називот, адресата, седиштето, законскиот застапник и дејноста којашто ја врши;
- за нерезидент дипломатско претставништво на
странска земја или претставништво на меѓународна организација и нивниот законски застапник - документ
издаден од Министерството за надворешни работи на
Република Македонија или решение за упис или теков-

на состојба од трговскиот регистар и регистарот на
други правни лица од регистарот на Централниот регистар на Република Македонија;
- за лицата овластени за отворање/работење со
сметката на нерезидентот од алинеја 1 и 2 од оваа потточка - документ за лична идентификација и писмено
овластување потпишано од законскиот застапник заверено на нотар.
По исклучок на став 1 алинеја 3 од оваа потточка,
за лицата овластени за отворање/работење со сметката
на нерезидентот странска банка, не е потребно доставување документ за лична идентификација и писмено овластување потпишано од законскиот застапник.
3.2. Нерезидент физичко лице:
- за сопственикот на сметката - важечка патна исправа или важечка лична карта ако лицето доаѓа од
држава членка на Европската Унија или од држава со
која Република Македонија има склучено билатерална
спогодба за прекугранично патување на државјани на
двете земји, од кои се утврдува постојаното место на
живеење во странство. Доколку во патната исправа или
во личната карта не е наведено постојаното место на
живеење во странство, банката е должна да го обезбеди
овој податок преку сигурни и независни извори или
преку изјава потпишана од нерезидентот во која е наведено постојаното место на живеење во странство.
Писмената изјава не се прифаќа за нерезиденти од соседните земји на Република Македонија.
- за законскиот застапник - важечки документ за
лична идентификација, како и доказ дека лицето е законски застапник;
- за лицата овластени за отворање/работење со
сметката на нерезидентот - важечки документ за нивна
лична идентификација; писмено овластување потпишано од нерезидентот или неговиот законски застапник
заверено на нотар (ако овластеното лице се појавува во
банката во отсуство на имателот на сметката или неговиот законски застапник).
При отворањето на сметка на нерезидентот физичко лице од став 1 од оваа потточка, банката е должна
да го информира физичкото лице за добивањето третман на резидент согласно со регулативата во Република Македонија којашто се однесува на странски физички лица кои во Република Македонија престојуваат
привремено со работна виза или виза за престој од најмалку шест месеци. Странско физичко лице коешто се
идентификува со документ издаден од Министерството
за надворешни работи (дипломат) има статус на нерезидент.
4. При отворањето на сметката, банката може да побара од нерезидентот и друга документација согласно
со своите интерни акти, како и податоци за контакт со
нерезидентот.
5. Документацијата потребна за идентификација на
нерезидентот од точката 3 од оваа одлука се доставува
во оригинал или во фотокопија заверена од овластено
лице (нотар).
Банката задолжително задржува копија од доставената документација.
6. При отворање девизна или денарска сметка на
нерезидент, банката е должна да склучи договор со
клиентот. Со договорот задолжително се регулираат
најмалку следниве аспекти:
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- начинот на отворање, водење и затворање на сметките;
- начинот на кој задолжително се врши ажурирање
на документацијата за нерезидентот;
- начинот на прием и извршување на налозите за
плаќање и наплата;
- известувањето за направените приливи и одливи
на сметките;
- видот на трошоците, провизиите или други надоместоци поврзани со работењето на сметката коишто
клиентот има обврска да ѝ ги плаќа на банката и начинот на известување во случај на нивна промена.
Договорот од ставот 1 од оваа точка го потпишуваат нерезидентот и банката, односно лицата овластени
за нивно застапување или лицата коишто тие ќе ги овластат. Договорот за отворање сметка со нерезидент
може да биде потпишан и со квалификуван сертификат
издаден од овластен издавач во земјата или странство.
Доколку банката и нерезидентот се договорат за отворање повеќе сметки, тие се должни да склучат посебни договори за секоја сметка.
III. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА СМЕТКИТЕ
НА НЕРЕЗИДЕНТИТЕ
7. Банката може да отвори повеќе сметки во странска валута или во денари на еден нерезидент без разлика дали станува збор за едновалутна или повеќевалутна
сметка.
Банката е должна да има електронски систем преку
кој во секој момент ќе има пристап до сите сметки на
нерезидентот, преку повикување на идентификацискиот број на нерезидентот.
Банката не смее на физичко лице коешто има статус
на нерезидент и има отворено денарска и/или девизна
сметка, во исто време, да му отвори и/или да води девизна и/или денарска сметка со статус на резидент.
Доколку настанат услови за промена на статусот од
нерезидент во резидент, банката е должна да изврши
промена на нерезидентскиот статус на физичкото
лице. Од денот на промената на статусот, физичкото
лице во платниот промет во земјата и странство ќе настапува со статус на резидент.
8. Банката е должна да врши ажурирање на документацијата за идентификација на нерезидентите.
Банката не може да му дозволи на нерезидентот да
врши одлив преку сметката, сѐ до ажурирањето на потребната документација согласно со оваа одлука (ограничена сметка).
9. Банката е должна, на лесно достапен начин, да ги
објавува видот и висината на трошоците, надоместоците и провизите поврзани со работењето со сметката.
10. Банката е должна да воспостави интерни акти во
кои ќе бидат уредени динамиката и потребната документација за ажурирање на податоците за нерезидентот, начинот на објавување на видот и висината на трошоците, надоместоците и провизиите поврзани со работењето на сметките и начинот на известување за нивната промена, како и начинот на воспоставување и водење евиденција за ограничените сметки.
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11. Со средствата на сметките на нерезидентот
правно лице располага законскиот застапник, или лицето овластено од него. Со средствата на сметките на
нерезидентот физичко лице располага сопственикот на
сметката, законскиот застапник или лицето овластено
од нив.
12. Наплата на и плаќања од сметките на нерезидентот за намирување на побарувањата и обврските врз
основа на трансакции со резиденти, како и преносот на
средства меѓу нерезиденти се вршат согласно со прописите коишто го регулираат платниот промет со
странство.
13. Банката може да прима уплати во ефективни
странски пари на нерезидентните сметки. При уплатувањето согласно со прописите во Република Македонија, се поднесува и образец за пријавување ефективни
странски и домашни пари и чекови коишто резидентите и нерезидентите ги внесуваат или ги изнесуваат од
Република Македонија, издаден од Царинската управа
на Република Македонија.
Образецот од став 1 на оваа точка може да се употреби повеќе пати во рок од пет работни дена. Банката
ја евидентира секоја уплата на ефективните странски
пари на нерезидентна сметка, како и на оригиналниот
образец и задржува фотокопија од него во својата евиденција.
За целите на спроведувањето на оваа одлука, образецот од ставот 1 на оваа точка важи пет работни дена
од датумот на неговото издавање.
Банката може да прима уплати на ефективни странски пари на нерезидентна сметка во странска валута
без да се поднесе образецот од ставот 1 на оваа точка,
во следниве случаи:
- во текот на еден месец, најмногу до износот за кој,
согласно со прописите, при влегувањето во Република
Македонија не се издава задолжително писмена потврда;
- ако средствата потекнуваат од непотрошените
ефективни странски пари претходно повлечени од неговите сметки, во период од три месеци од денот на
повлекувањето;
- ако средствата потекнуваат од продажба на производи на патници во авион. Овие средства може да се
уплатат на сметката во странска валута од страна на
авиокомпанијата нерезидент којашто превезува патници од или во Република Македонија, или од друг нерезидент врз основа на соодветен договор за преземање
ефектива од оваа авиокомпанија и нејзина уплата на
сметка.
14. Банката може да прима уплати на ефективни денари на денарски сметки на нерезиденти во случај кога
тие потекнуваат од:
- продадени сопствени превозни документи од
претставништва на странски лица коишто во Република Македонија вршат агенциски работи во воздушниот
сообраќај, врз основа на склучени меѓудржавни спогодби за редовен воздушен сообраќај;
- непотрошените ефективни денари претходно повлечени од неговите сметки во период од три месеци од
денот на повлекувањето;
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- продажба на производи на патници во авион. Овие
средства може да се уплатат на сметката во домашна
валута од страна на авиокомпанијата нерезидент којашто превезува патници од или во Република Македонија, или од друг нерезидент врз основа на соодветен
договор за преземање ефектива од оваа авиокомпанија
и нејзина уплата на сметка;
- во текот на еден месец, најмногу до износот за кој,
согласно со прописите, при влегувањето во Република
Македонија е дозволено слободно внесување ефективни домашни пари.
15. Ограничувањата за уплата во ефективни странски и домашни пари од точките 13 и 14 на оваа одлука
не се однесуваат на дипломатските претставништва на
странски земји, претставништвата на меѓународните
организации од потточка 3.1 став 1 алинеја 2 на оваа
одлука, како и на странските физички лица идентификувани со документ издаден од Министерството за надворешни работи.
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
16. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот и условите за отворање и водење на сметки на нерезиденти („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 41/07, 105/07,
78/08, 139/08 87/12 и 87/14).
17. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се применува од 1 мај 2016 година.
О бр.02-15/II-7/2016
25 февруари 2016 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народна банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.
_________

1116.
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12,
43/14, 153/15 и 6/16) и член 27 став 1 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11,
135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ РЕЗИДЕНТИТЕ МОЖАТ ДА ВРШАТ НАПЛАТА И ПЛАЌАЊЕ
ВО ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ ВО ТРАНСАКЦИИТЕ СО НЕРЕЗИДЕНТИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Со оваа одлука се определуваат начинот и условите под кои трговските друштва, трговците поединци
и подружниците на странски правни лица во Република
Македонија (во понатамошниот текст: резидентите),
можат да вршат наплати и плаќања во ефективни

странски пари во трансакциите со нерезиденти и документацијата којашто се поднесува до овластените банки за вршење платен промет со странство (во понатамошниот текст: овластената банка).
2. При вршењето наплати и плаќања во ефективни
странски пари во трансакциите со нерезиденти, овластените банки од точка 1 на оваа одлука и резидентите
кои согласно со закон имаат обврска да превземаат
мерки и дејствија за спречување на перење пари и финансирање тероризам, се должни да се придржуваат
кон прописите со кои се регулира спречувањето на перење пари и финансирањето тероризам.
II. НАЧИН И УСЛОВИ ПОД КОИ РЕЗИДЕНТИТЕ МОЖАТ ДА ВРШАТ НАПЛАТА И ПЛАЌАЊЕ ВО ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ ВО ТРАНСАКЦИИТЕ СО
НЕРЕЗИДЕНТИ
3. Резидентите можат да вршат наплата во ефективни странски пари од нерезиденти само врз основа на:
3.1. Извоз на стоки и извоз на услуги дадени во меѓународниот транспорт.
3.2. Продавање домашна и странска стока на физички лица во слободна царинска продавница.
3.3. Снабдување странски воздухопловни летала со
гориво и мазиво.
3.4. Продавање производи и давање услуги во возовите, колите за спиење и вагон-рестораните.
3.5. Приредување игри на среќа во казино на нерезидентите физички лица.
3.6. Продавање прехранбени и други производи на
патниците во воздухопловните летала.
3.7. Вршење аеродромски услуги.
3.8. Давање услуги и вршење наплата врз основа на
друмски такси и патарини, гранично осигурување и дезинфекција на моторни возила од странски физички
лица.
3.9. Продавање стоки и услуги на физички лица во
продавница лоцирана во меѓуграничниот простор на
аеродромот или меѓу царинските испостави на влез и
излез во Република Македонија.
4. Резидентите се должни да ги внесат ефективните
странски пари наплатени според основите од точка 3
на оваа одлука, на својата девизна трансакциска сметка
во овластена банка, во рок од два работни дена од приемот на ефективата.
5. Резидентите можат да подигаат ефективни странски пари од своите трансакциски сметки во девизи за
потребите од службени патувања во странство.
По исклучок на ставот 1 од оваа точка, резидентите
приредувачи на игри на среќа во казино можат да подигаат ефективни странски пари од своите посебни девизни сметки за исполнување на обврските кон учесниците во игрите на среќа – нерезиденти физички лица.
6. По исклучок на точките 4 и 5 од оваа одлука, резидентите кои вршат услуги во меѓународниот транспорт, можат во благајната да држат ефективни странски пари во висина на просечните месечни трошоци од
претходната година утврдени врз основа на книговодствени податоци и нив можат да ги користат за службените патувања на работниците во странство, како и за
плаќање други трошоци во врска со транспортното
средство или за предвидените месечни трошоци за тековната година.
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III. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈАШТО СЕ ПОДНЕСУВА
ДО ОВЛАСТЕНАТА БАНКА
7. Овластената банка ќе ги прими ефективните
странски пари наплатени врз основа на точка 3 на оваа
одлука, по доставувањето на следнава документација:
7.1. За извоз на стоки: единствен царински документ
за извоз или склучен договор за извоз којшто предвидува авансна наплата.
7.2. За извоз на услуги дадени во меѓународниот
транспорт: фактура за извршена услуга или склучен
договор за давање услуга на нерезидент, како и важечка лиценца за вршење јавен превоз во меѓународниот
сообраќај издадена од Министерството за транспорт и
врски.
7.3. За вршење на активностите од потточките 3.2 и
3.6: одобрение од Царинската управа на Република Македонија за отворање слободна царинска продавница
или за продажба во воздухопловни летала на прехранбени производи и други потребни производи на патниците во воздухопловното летало.
7.4. За вршење на активностите од потточка 3.3:
единствен царински документ со вид на трансакција
снабдување превозни средства во меѓународниот сообраќај.
7.5. За вршење на активностите од потточка 3.4: доказ за сопственост или за закуп или користење шински
возила со коли за спиење и вагон-ресторани.
7.6. За вршење на активностите од потточка 3.5: лиценца за приредување игри на среќа во казино, издадена од Владата на Република Македонија.
7.7. За вршење на активностите од потточка 3.7: документ за извршена услуга.
7.8. За вршење на активностите од потточка 3.8:
- договор со надлежен државен орган или друга
надлежна државна институција со кој резидентот се овластува да врши наплата на друмски такси и патарини,
односно наплата врз основа на дезинфекција на моторни возила;
- за вршење активности за гранично осигурување,
решение за упис или тековна состојба од трговскиот
регистар и регистарот на други правни лица, којшто
треба да биде издаден со датум не постар од 1 година,
во кој е наведено дека трговското друштво има дејност
за вршење работи на осигурување.
7.9. За вршење на активностите од потточка 3.9: записник склучен меѓу резидентот и надлежната царинска подружница во чиј состав ќе работи продавницата,
за уредување на начинот на снабдување на продавницата со стоки, асортиманот на стоките коишто ќе се
продаваат и нивната контрола и евиденција.
8. Овластената банка ќе му исплати ефективни
странски пари на резидентот, врз основа на одредбите
од точката 5 на оваа одлука, по доставувањето на следнава документација:
8.1. За службени патувања во странство: барање
(налог) за плаќање во странство врз основа на службено патување во странство.
8.2. За исплата на обврска кон учесниците на игра
на среќа - нерезиденти физички лица, врз основа на
приредување игри на среќа во казино:
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- лиценца за приредување игри на среќа во казино,
издадена од Владата на Република Македонија;
- дневна пресметка во која се прикажани обврските
за плаќање кон учесниците на игрите и состојбата на
приходите од игрите на среќа, потврдена од одговорното лице на друштвото.
9. Овластената банка ќе му исплати на резидентот
ефективни странски пари од својата сметка на месечна
основа, врз основа на одредбите од точка 6 на оваа одлука, врз основа на следнава документација:
- пресметка за просечните месечни трошоци од
претходната година, утврдени врз основа на книговодствените податоци, потребни за службените патувања
на работниците во странство, како и за плаќање други
трошоци во врска со транспортното средство, односно
пресметка на предвидени месечни трошоци за тековната година;
- соодветно образложение за зголемениот износ за
исплата на ефективни странски пари, доколку друштвото почнува за првпат со таа дејност или друштвото
создало технички или други предуслови за зголемени
активности или потреби од зголемен износ на ефектива;
- важечка лиценца за вршење јавен превоз во меѓународниот сообраќај издадена од Министерството за
транспорт и врски.
10. Документацијата којашто е потребна за внесување или подигање на ефективните странски пари и којашто, според оваа одлука, се доставува кај овластените банки, треба да биде доставена во оригинал или заверена фотокопија од страна на овластено лице (нотар),
а доколку не е напишана на македонски јазик, треба да
биде доставена во превод од страна на овластен судски
преведувач.
По исклучок на ставот 1 од оваа точка, документите
од потточките 7.1 и 7.2 од оваа одлука, за поединечно
внесување на ефективни странски пари во противвредност до 15.000 евра, на овластената банка треба да ѝ се
приложат во оригинал, од којшто банката прави копија
за сопствени потреби, а оригиналот му го враќа на резидентот.
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
11. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за условите и начинот
под кои резидентите можат да вршат наплата и плаќање во ефективни странски пари во трансакциите со
нерезиденти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/06, 42/11, 72/13 и 151/13).
12. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“, а ќе се применува од 1 мај 2016 година.
О бр.02-15/II-8/2016
25 февруари 2016 година
Скопје

Гувернер и претседавач
на Советот на Народна банка
на Република Македонија,
Димитар Богов, с.р.

Стр. 42 - Бр. 42
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„Член 9 - а
За користење податоци од Графичкиот регистар за
градежно земјиште во електронска форма се наплаќа
надоместок за:

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ
1117.
Врз основа на член 37 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република
Македонија“ број 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15 и
192/15), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на
недвижности, донесе
ТАРИФНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА
КОРИСТЕЊЕ И УВИД НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ГЕОДЕТСКО-КАТАСТАРСКИОТ ИНФОРМАЦИОНЕН
СИСТЕМ
Член 1
Во Тарифникот за висина на надоместокот за користење и увид на податоците од Геодетско-катастарскиот информациски систем („Службен весник на Република Македонија број 116/14 и 1/15) во членот 2 во
табелата по редниот број 5 се додаваат четири нови
редни броеви 6, 7, 8 и 9 кои гласат:
„
6

7

8

9

забрзување на силата на земјината тежа за точка од основната
гравиметриска мрежа
забрзување на силата на земјината тежа за детаљна гравиметриска точка
опис на положбата со податок за
забрзување на силата на земјината тежа, за точка од основната
гравиметриска мрежа
опис на положбата со податок за
забрзување на силата на земјината тежа, за детална гравиметриска точка

1 точка

500

1 точка

100

1 точка

600

1 точка

150

“
Член 2
Во членот 3 во табелата по редниот број 5 се додаваат четири нови редни броеви 6, 7, 8 и 9 кои гласат:
„
6
забрзување на силата на земјината тежа за точка од основната 1 точка 490
гравиметриска мрежа
7
забрзување на силата на земјината тежа за детаљна гравиметрис- 1 точка
90
ка точка
8
опис на положбата со податок за
забрзување на силата на земјина1 точка 590
та тежа, за точка од основната
гравиметриска мрежа
9
опис на положбата со податок за
забрзување на силата на земјина1 точка 140
та тежа, за детална гравиметриска точка
“
Член 3
По членот 9 се додаваат два нови члена 9 - а и 9 - б
кои гласат:

Член 9 - б
За користење податоци од Графичкиот регистар за
градежно земјиште во хартиена форма се наплаќа надоместок за:
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Член 4
Членот 11 се менува и гласи:
„За користење и увид на податоците од катастарот
на недвижности во електронска форма се наплаќа надоместок за:

Бр. 42 - Стр. 43

Стр. 44 - Бр. 42
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Член 6
Во членот 16 во табелата во редниот број 20 во колоната „вид на податоци“ зборовите: „граница за едно
населено место во векторски формат на ЦД - генерализирана“ се заменуваат со зборовите: „граница за една
единица на локалната самоуправа во векторски формат
на ЦД –генерализирана“.
Член 7
Во членот 17 во табелата редниот број 9 се менува
и гласи:
„
9
пристап до податоци преку WMS за еден 2045
сервис – за едно тематско ниво месец
(слој)
“
По редниот број 9 се додава нов реден реден број
10 кој гласи:
„
10
пристап до податоци преку за една
20450
WMS сервис – за едно те- година
матско ниво (слој)
“
Член 8
Во членот 18 во табелата по редниот број 7 се додаваат четири нови редни броеви 8, 9, 10 и 11 кои гласат:

Член 5
Во членот 13 во табелата по редниот број 5 се додава нов реден број 6 кој гласи:
„
6

карта во Р 1:200 000 во
векторска форма за територијата на Република
Македонија само за едно
тематско ниво на ЦД

едно тематско
ниво

2500

“

Член 9
Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање согласност од
Владата на Република Македонија.
Бр.0101-2786/1
19 февруари 2016 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Анета Јорданова, с.р.
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Бр. 42 - Стр. 45

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1118.
Советот на Јавните обвинители на Република Македонија, согласно член 19 ст. 1 од Законот за Јавното обвинителство („Службен весник РМ“ бр.150/07) на одржаната сто и деветта седница на ден 1.3.2016 година
донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ЗА ВРЕМЕНО
УПАТУВАЊЕ ВО ДРУГО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НАЈМНОГУ ДО 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦИ
I
Ненад Савески јавен обвинител во Основното јавно
обвинителство Скопје, ВРЕМЕНО СЕ УПАТУВА, да ја
врши должноста Јавен обвинител, за време најмногу
до 6 (шест) месеци во Основното јавно обвинителство
Гостивар, поради вонредно зголемениот обем на работата во Основното јавно обвинителство Гостивар, почнувајќи од 1.3.2016 до 31.8.2016 година.
II
Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното донесување на 1.3.2016 година.
Бр.08-86/1
1 март 2016 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Петар Аневски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1119.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16,
член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14,
151/14, 33/15 и 6/16) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен
весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи
по барањето на Друштвото за производство, трговија
на големо и мало, увоз - извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ - МЗТ – ХЕРЦ ДОО Битола, со седиште на
Климент Охридски бр. Пелагонка – ламела 2/6 Битола,
за влегување во сила на лиценца за производство на
електрична енергија на седницата одржана на ден
1.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Лиценцата на Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз - извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ - МЗТ – ХЕРЦ ДОО Битола, со седиште на
Климент Охридски бр. Пелагонка – ламела 2/6 Битола,
за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од мала хидроелектрана МХЕЦ „Шемница“ со реф. б. 267 издадена со Одлука УП1 бр. 07160/15 од 16.2.2016 година, („Службен весник на РМ“
бр. 29/16 од) влегува во сила.
2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага неговото извршување.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република
Македонија“.
УП1 Бр. 07-160/15
1 март 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.
Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство, трговија на големо и
мало, увоз - извоз и услуги ЕНЕРГОРЕМОНТ - МЗТ –
ХЕРЦ ДОО Битола, со седиште на Климент Охридски
бр. Пелагонка – ламела 2/6 Битола.
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија
3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 263.01.1/16
4. Датум на издавање
1.3.2016 година
5. Датум на важење
1.3.2041 година
6. Број на деловниот субјект – 6755194
7. Единствен даночен број – 4002012526455
8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се
врши
Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се
смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во
мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.
9. Локација на вршење на енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Шемница“
со реф. бр. 267 во општина Битола.
10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност
Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.
11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична
енергија
Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршeње на
енергетската дејност производство на електрична енер-
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гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,
како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика.
12. Права и обврски за носителот на лиценца
Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на
електрична енергија, правата и обврските на носителот
на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да:
- ги почитува законите, другите прописи и општи
акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата,
заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките
средства и опрема;
- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа
за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува
Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно
Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција
на електрична енергија;
- обезбеди достапност на планираната електрична
моќност и енергија до точката на прием во системот за
дистрибуција на електрична енергија;
- го достави Договорот за откуп на електрична
енергија до Регулаторната комисија за енергетика;
- се придржува кон склучениот Договор за откуп на
електрична енергија;
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост
до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
13. Планирање на одржување на производните
капацитети
Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на
производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и
функционална состојба.
Носителот на лиценцата е должен секоја година,
најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за
енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна
програма за реализација на планот, како и мислење за
услогласеност на Планот од носителот на лиценца за
вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.
Планот за одржување на производните капацитети
особено треба да содржи:
- опис на функционална состојба на производните
капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.
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14. Обврска за информирање
Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на
пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична
енергија во краен случај како и носителот на лиценца
за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните
правила.
15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција
Носителот на лиценцата е должен:
- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со
кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе
обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.
16. Доверливост на информациите
Носителот на лиценцата е должен во согласност со
закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на
енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.
17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната
година да достави годишен извештај за делокругот на
своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.
Годишниот извештај со сите прилози задолжително
се доставува и во електронска форма.
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:
1. обемот на производство на електрична енергија
во текот на претходната година, вкупно и за секој производен капацитет поодделно (вкупна количина на
произведената и испорачаната електрична енергија на
точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини,
како и за причините за нивно настанување);
2. финансиски извештај за енергетската дејност
производство на електрична енергија, составен од:
- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. преземени мерки во текот на претходната година
за:
- заштита на објектите и средствата преку кои се
врши енергетската дејност од надворешни влијанија и
хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
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- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано
и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на
кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;
4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;
5. извршување на програма за ремонти во претходната година;
6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската
дејност производство на електрична енергија;
7. извршени инспекциски надзори и контроли од
страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;
8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;
9. преземени мерки за подобрување на квалитетот
на услугата.
18. Обврска за доставување на други извештаи,
информации и податоци во врска со вршењето на
енергетската дејност
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната
комисија за енергетика да доставува:
- во писмена и/или електронска форма, месечни и
квартални извештаи за количините на произведената и
испорачаната електрична енергија на точка на прием
во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз
вршењето на енергетската дејност производство на
електрична енергија.
19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност
Мерење на произведената, односно испорачаната
електрична енергија во дистрибутивниот систем се
врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест
месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната
комисија за енергетика.
21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата
Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи
непосреден увид во целокупната документација, како и
пристап во објектите, деловните простории, простори,
инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
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22. Квалитет на услугата
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија,
согласно пропишаниот правилник за снабдување со
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
Носителот на лиценцата е должен да врши постојан
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.
23. Изменување и дополнување на лиценцата
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе
се врши во согласност со одредбите од Законот за
енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на
енергетски дејности.
24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува
обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.
Прилог 2
ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ШЕМНИЦА,
реф. бр. 267
1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ
Шемница со реф. бр.267 со инсталирана моќност од
784 kW;
2. општи податоци:
- година на почеток на градба - 2015 година,
- година на завршеток на градба - 2016 година,
- година на почеток на работа - 2016 година,
- проценет животен век на хидроелектрична централа - 40 години.
3. податоци за турбина:
- тип, производител и номинални податоци – Пелтон вертикална, Ваптех Р. Бугарија;
- Номинални податоци:
- Моќнoст: 786 kW,
- Номинален проток: 0,6 m3/s,
- Номинален нето пад: 154,8 m,
- Номинална брзина: 750 min -1
4. Податоци за генератор:
- Номинални податоци:
- Моќнoст привидна: 980 kVA,
- Моќнoст активна: 784 kW,
- Номинален напон: 0.4 kV,
- Номинална брзина: 750 min -1
- Номинален фактор на моќност: 0,8
5. Податоци за трансформатор:
- Номинални податоци:
- Моќнoст привидна: 1000 kVA,
- Номинален напон: 04/10(20) kV/kV
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1120.
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став (1) точка 16 од
Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14,
151/14, 33/15 и 06/16) и член 50 став (1) алинеја 1 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), на барање на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕФТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје на седницата одржана на 1.3.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕФТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, му престанува
лиценцата за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија, издадена од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија со Одлука УП1 бр. 07-200/13 од 14 ноември 2013 година и објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/13.
2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
УП1 Бр. 07-200/13
1 март 2016 година
Скопје
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