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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2686. 

Вра основа на членот 9 од Законот за воздухоплов-
ство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
14/2006, 24/2007, 103/2008 и 67/10), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 4 октом-
ври  2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНО-
ВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА 

ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
 
I. За претседател на Управниот одбор на Агенцијата 

за цивилно воздухопловство се именува, Драги Стоја-
носки.  

II. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за 
цивилно воздухопловство се именуваат: 

1. Фахрудин Хамиди и 
2. Драган Китановски. 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07- 4079/1                             Претседател 

4 октомври 2010 година     на Собранието на Република 
     Скопје                               Македонија, 
                                            Трајко Вељаноски, с.р.  

___________ 
2687. 

Врз основа на  членот 15 став (1) точка в) од Зако-
нот за електронските комуникации („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 13/2005, 14/2007, 
55/2007, 98/2008 и 83/10), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 4 октомври 2010 
година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН НА КО-
МИСИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ 

 
1. Од функцијата член на Комисијата за електрон-

ски комуникации се разрешува Бардил Јашари. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07- 4080/1                            Претседател 

4 октомври 2010 година     на Собранието на Република 
     Скопје                              Македонија, 
                                            Трајко Вељаноски, с.р.  

___________ 
2688. 

Врз основа на  членот 12 став (1) од Законот за еле-
ктронските комуникации („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007, 
98/2008 и 83/10), Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 4 октомври 2010 година, 
донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ 

 
1. За член на Комисијата за електронски комуника-

ции се именува Бесим Велиу, дипломиран економист 
од с. Зајас. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07- 4081/1                           Претседател 

4 октомври 2010 година     на Собранието на Република 
     Скопје                             Македонија, 
                                            Трајко Вељаноски, с.р.  

___________ 
2689. 

Врз основа на член 37 став 2 од Законот за заштита 
на личните податоци („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 7/2005, 103/2008 и 124/2010), Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одржана 
на 4 октомври 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА 
ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 

 
1. За директор на Дирекцијата за заштита на лични-

те податоци се избира Димитар Ѓеорѓиевски, директор 
на Државниот управен инспекторат. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07- 4087/1                            Претседател 

4 октомври 2010 година     на Собранието на Република 
     Скопје                              Македонија, 
                                            Трајко Вељаноски, с.р.  

___________ 
2690. 

Врз основа на член 4 став (3) од Законот за државната 
ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
66/2010), Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 4 октомври 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИК НА ГЛАВНИОТ ДРЖАВЕН 
РЕВИЗОР НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА 

 
1. За заменик на главниот државен ревизор на Др-

жавниот завод за ревизија се избира Насер Адеми, ра-
ководител на Секторот за финансии и локален економ-
ски развој во општина Чаир. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07- 4088/1                           Претседател 

4 октомври 2010 година     на Собранието на Република 
     Скопје                             Македонија, 
                                            Трајко Вељаноски, с.р.  

___________ 
 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2691. 
И С П Р А В К А 

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА – ПРИЛЕП 

 
Во Решението за именување членови на Управниот 

одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Општа бол-
ница – Прилеп („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 129/2010) во точка 1 алинеја 2 наместо „Пе-
треска“ треба да стои „Переска“. 

 
  Од Владата на Република Македонија 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2692. 
Врз основа на член 45 став (2) од Законот за ветери-

нарно-медицински препарати („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.42/2010), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ПО ОДНОС НА ПРО-
СТОРОТ, ОПРЕМАТА И КАДАРОТ ШТО ТРЕБА 
ДА ГИ ИСПОЛНУВА ВЕТЕРИНАРНАТА АПТЕКА 

И НАЧИНОТ НА РАБОТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-

лови по однос на просторот, опремата и кадарот што 
треба да ги исполнуваат  ветеринарната аптека, како и 
начинот на работа.  

 
Член 2 

Ветеринарната аптека треба да има соодветен про-
стор - објект кој е: 

- изграден од цврст материјал, градежно технички 
погоден за намената за која е определен, со ѕидови, по-
дови и плафони со мазни површини и изработени од 
материјал погоден за лесно чистење, а по потреба и за 
дезинфицирање; 

- поврзан со комунална инфраструктура (водовод, 
канализација и електрична мрежа), а доколку објектот 
нема можност да се приклучи на постојнатa инфра-
структура треба да има соодветен начин на водоснаб-
дување и прифаќање на отпадните води и обезбедува-
ње на електрична енергија; 

- заштитен од влијанијата на надворешната средина 
и соодветно климатизиран; 

- обезбеден со соодветен пристап за прием и испо-
рака на ветеринарно-медицински препарати; и 

- да има функционална поврзаност на просториите 
(хоризонтална и/или вертикална) за непречена работа 
во сите фази на прием, сместување, чување и испорака 
без ризик и можности за замена или мешање на ветери-
нарно-медицинските препарати. 

 
Член 3 

Во објектот на ветеринарната аптека треба да има: 
- просторија за издавање на ветеринарно-медицин-

ски препарати (oficina); 
- просторија за сместување и чување на ветеринар-

но-медицински препарати со соодветен режим на чува-
ње согласно матичното упатство за употреба на ветери-
нарно-медицинските препарати; 

- посебно обезбедена просторија или простор 
за сместување и чување на ветеринарно-медицин-
ските препарати под посебни услови на чување и 
контрола;  

- санитарни простории; и 
- гардероби. 

 
Член 4 

(1) Заради обезбедување на соодветно сместување и 
чување на препарати во согласност со барањата на 
Фармакопеја и декларираните услови на чување, вете-
ринарната аптека, треба да има соодветна опрема, и 
тоа: 

- полици (отворени и затворени) изработени од ма-
теријал што лесно се чисти и дезинфицира; 

- дрвени палети; 
- метален ормар со клуч за чување на опојни дроги 

и на препарати  што содржат опојни дроги; 
- ладна комора и/или ладилник за чување на препа-

рати со посебен деклариран температурен режим на 
чување; 

- метални ормари за чување на запаливи и експло-
зивни материи; 

- термометар со отчитувач на температурата во се-
која просторија одделно и за ладната комора односно 
ладилникот, и 

- друга опрема и прибор потребна за соодветно сме-
стување и чување на ветерианрно-медицинските препа-
рати. 

(2) Ако ветеринарнатата аптека врши промет на ма-
ло само со определена група на препарати, односно дел 
од препарати треба да обезбеди соодветна опрема од 
став (1) на овој член, во зависност од видот на препара-
тот. 

 
Член 5 

Ветеринарната аптека  доколку има потреба, покрај 
носителот на дејност -  доктор по ветеринарна медици-
на, може да има вработено и ветеринарен техничар за 
вршење на техничките работи во аптеката. 

 
Член 6 

При вршење на дејноста ветеринарната аптека тре-
ба да има воведено систем на квалитет и организирани 
процеси на работа во согласност со начелата на добра-
та пракса на складирање.  

 
Член 7 

(1) Ветеринарната аптека редовно води и чува еле-
ктронска или документирана евиденција за активно-
стите поврзани со видот и количината на секој ветери-
нарно-медицински препарат, негова иденификација, 
датумот на прием, потекло и доколку е соодветно, крај-
ниот корисник. 

(2) Начинот на водење на евиденцијата треба да 
овозможи следливост на ветеринарно-медицинските 
препарати како и да овозможи нивно итно повлекување 
од промет доколку е потребно. 

 
Член 8 

(1) Ветеринарната аптека треба да води евиденција 
за набавените и издадените ветеринарно-медициснки 
препарати, како и евиденцијата на ветеринарно-меди-
цинските препарати кои се издаваат само на рецепт, за 
секоја влезна и излезна трансакција со следните пода-
тоци: 

(a) датум; 
(б) точен идентитет на ветеринарно-медицинските 

препарати; 
(в) број на серија на ветеринарно-медицинските 

препарати; 
(г) примена или испорачана количина; 
(д) име и адреса на добавувачот (веледрогерија) или 

примателот; и 
(е) име и адреса на дипломираниот ветеринарен до-

ктор кој го препишал ветеринарно-медицинскиот пре-
парат и копија од рецептот. 

(2) Најмалку двапати годишно во ветеринарната ап-
тека треба да се изврши ревизија на влезните и излезни 
податоци при што да се споредат со залихите во мага-
цинот и да се забележат сите отстапувања. 

(3) Евиденцијата е достапна на надлежниот орган за 
инспекција, согласно закон. 

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.  

 
   Бр. 11-3695/1       

27 септември 2010 година                     Министер, 
        Скопје                     Љупчо Димовски, с.р. 
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Врз основа на член 15 став (6) од Законот за ветеринарно медицински препарати („Службен весник на 
Република Македонија” бр.42/2010), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува 

 
Л И С Т А 

НА ФАРМАКОЛОШКИ СУПСТАНЦИИ ОДОБРЕНИ ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАРНАТА  
МЕДИЦИНА 

2693. 
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Стр. 8 - Бр. 133 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 6 октомври 2010 
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Стр. 10 - Бр. 133 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 6 октомври 2010 
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Стр. 14 - Бр. 133 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 6 октомври 2010 
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Стр. 16 - Бр. 133 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 6 октомври 2010 
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Стр. 18 - Бр. 133 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 6 октомври 2010 
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          Бр. 11-3696/1 
27 септември 2010 година                         Министер, 
             Скопје                               Љупчо Димовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

2694. 
Врз основа на член 15 став (11) и член 17 став (11) 

од Законот за заштита од бучава во животната средина 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
79/07), министерот за животна средина и просторно 
планирање донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОБЛИСКАТА СОДРЖИНА НА СТРАТЕШКИ-
ТЕ КАРТИ НА БУЧАВА И АКЦИОНИТЕ ПЛАНО-
ВИ ЗА БУЧАВА, НАЧИНОТ НА ИЗРАБОТКАТА И 
НАЧИНОТ НА СОБИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА 
ИЗРАБОТКА НА СТРАТЕШКИ КАРТИ ЗА БУЧА-
ВА И АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ЗА БУЧАВА, КАКО И 
НАЧИНОТ НА НИВНОТО СОБИРАЊЕ, ЧУВАЊЕ  

И ЕВИДЕНТИРАЊЕ (∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува поблиската содр-

жина на стратешките карти на бучава и акционите пла-
нови за бучава, начинот на изработката и начинот на 
собирање на податоци за изработка на стратешки карти 
за бучава и акциони планови за бучава, како и начинот 
на нивното собирање, чување и евидентирање.    

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. Обврзник е орган на државна управа или локал-
на самоуправа, или правно лице кое е надлежно за 
изработка на стратешки карти за бучава и акциони пла-
нови за бучава. 

2. Стратешките карти на бучава за агломерации 
се карти кои содржат податоци за бучавата што се еми-
тува од патен сообраќај, железнички сообраќај, аеро-
дроми и од локации со индустриска активност, вклучу-
вајќи и пристаништа. 

3. Карта на разлика за бучава е карта која се изра-
ботува врз основа на изработената стратешка карта на 
бучава, а од која е видлива разликата меѓу постојното 
и/или предвиденото ниво на имисија на бучава и дозво-
леното ниво на бучава.  

 
Член 3 

 (1) Стратешката карта за бучава ја покажува со-
стојбата со нивото на бучава за период од пет кален-
дарски години кои и предходат на годината на израбо-
тка на стратешката карта  на бучава. 

(2) Стратешките карти за бучава треба да се во сог-
ласност со измените на просторните и урбанистичките 
планови и се ревидираат на секоја петта година. 

                                                                 
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Директивата  на 
Европскиот парламент и на Советот од 25.06.2002 година која се 
однесува на проценување и управување со бучавата во  
животната средина, ( 32002L0049). 

(3) За агломерациите, се изработуваат посебни 
стратешки карти на бучава за бучава од од патниот со-
обраќај, за бучава од железничкиот сообраќај, за буча-
ва од авиони и за индустриска бучава. Можат да се до-
дадат и карти за други извори. 

(4) Стратешката карта за бучава се изработува за 
временски период „ден“, „ноќ“ и „ден-вечер-ноќ“. 

 
Член 4 

(1) Стратешката карта на бучава се изработува со 
помош на софтверска програма. 

(2) Софтверската програма од став (1) на овој член 
треба да овозможи пресметување на нивото на бучава-
та со помош на индикатори за бучава согласно Правил-
никот за примената на индикаторите за бучава, допол-
нителните индикатори за бучава, начинот на мерење на 
бучавата и методите за оценување со индикаторите за 
бучава во животната средина и треба да бидат изедна-
чени со барањата утврдени во нормата  Нордест - “Рам-
ка за проверка на програмски пакет за пресметување на 
бучавата во животната средина“ , ACOU 107 (2001) 
(Nordtest Method »Framework for the Verification of 
Environmental Noise Calculation Software) Финска, 2001, 
ISSN:0283-7145 или со стандардот DIN 45687 “Акусти-
ка – Програмска подршка за пресметка на ширеше на 
звукот на отворено – Барања за квалитет и услови за 
испитување“, Германија 2006 (Acoustics – Software 
products for the calculation of the sound propagation 
outdoors – Quality requirements and test conditions - 
Beuth Verlag GmbH,).  

 
Член 5 

За целите на информирање на јавноста за состојбата 
со бучавата во животната средина и изработка на акци-
оните планови, стратешките карти за бучава треба да 
бидат во облик на; 

- графички прикази на индикатор за бучава; 
- карти кои ги покажуваат подрачјата со надмину-

вање на дозволените вредности; 
- карти на разлика во кои постоечката состојба се 

споредува со различни идни можни ситуации; и 
- карти кои ја покажуваат вредноста на индикатори-

те на бучава на висина од четири метри, на места каде 
што е соодветно. 

 
Член 6 

(1) Стратешките карти за бучава треба да содржат 
најмалку податоци за: 

- постоечка, претходна или предвидена состојба на 
бучава изразена преку индикатори за бучава, 

- надминување на дозволено ниво на бучава, 
- проценет број на станови, училишта, болници и 

објектите од слична цел во дадена зона, кои се изложе-
ни на одреден индикатор на ниво на бучава, и 

- проценет број на луѓе во зоната изложени на бучава. 
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(2) Стратешки карти за бучава се покажуваат на јав-
носта во печатена и/или електронска форма со: 

- графички приказ, и 
- нумерички податоци во табели. 
 

Член 7 
(1) Во отсуство на реални податоци потребни за 

изработка на стратешки карти за бучава или акциони 
планови за бучава, како замена за извор на податоци се 
користи најновата верзија на документот на Европска-
та комисија, на Работната група за процена на изложе-
ност на бучава – Почетна основа - Упатство за добра 
професионална пракса за изработка на стратешки кар-
ти за бучава и податоците поврзани со нив за изложе-
ност на бучава кој е достапен на web страната 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/noisedir/library.   

(2) При користењето на документот во став (1) на 
овој член, изработувачот на стратешки карти за бучава 
или акциони планови треба писмено да се согласи со 
условите на користење на замена на податоци. 

(3) Користењето на документи/податоци од став (1) 
на овој член треба да е документирано во писмена фор-
ма на стратешката карта за бучава или акциониот план 
за бучава. 

 
Член 8 

(1) За изработка на стратешките карти за бучава се 
користи три-димензионален топографски дигитален 
модел на зоната за која се изработува стратешката кар-
та за бучава. 

(2) Дигиталниот модел на зоната од став (1) на овој 
член треба да овозможи: 

- поврзување на ивиците на објектите  во затворени 
полигони заради правилно моделирање на објектите.  

- препознавање и отстранување на грешките во слу-
чај да се повторува еден ист објект, 

- поврзување на објектите за да се обезбеди целови-
тост на моделот,  

- корекција на полигоните за да се обезбеди упро-
стување на моделот и да се забрза пресметката , 

- прецизно и сигурно моделирање на најспецифич-
ните акустички ситуации како што се: вкрстување на 
патиштата на различни висински нивоа во непосредна 
близина на населеното место со сложена топографија 
на теренот,  

- автоматски да ги изземе сите извори на бучава кои 
незнатно допринесуваат во вкупното ниво на звукот на 
местата кои се од значење, 

- внес на податоци од најразлични формати како 
што се: GIS, AutoCAD (DXF), Microsoft® Access, Excel, 

- креирање 3D топографски модели со комбинира-
ње и оптимизација на податоци од различни извори, и 

- пресметка на нивоата на бучава во вертикални и 
хоризонтални рамнини, вклучувајќи го и нивото на бу-
чава на фасадите. 

 (3) Сите податоци кои се користени за креирање на 
дигитален модел на зоната за стратешки карти за буча-
ва треба да бидат дадени во текстуалниот дел на стра-
тешката карта за бучава со точно наведен извор на по-
датоци, како и година на изработка на податоците. 
 

Член 9 
(1) При изработката на стратешките карти на буча-

ва за главни патишта се користат официјалните подато-
ци од надлежните органи и институции во Република 
Македонија од областа на сообраќајот на патиштата.  

(2) При изработката на стратешките карти за бучава 
за главни железнички пруги се користат официјалните 
податоци од македонските железници. 

(3) При изработката на стратешките карти за бучава 
за главни аеродроми се користат официјалните подато-
ци од Агенцијата за цивилно воздухопловство. 

(4) Ако не постојат официјални податоци за сообра-
ќајот на патиштата, железничкиот и воздушниот соо-
браќај, се користат податоци согласно член 7 од овој 
правилник. 

 
Член 10 

(1) При изработка на стратешки карти за бучава за аг-
ломерации, населени места и подрачја од посебен интерес 
треба да се земе во предвид бучавата емитирана од: 

- патниот сообраќај, 
- железничкиот сообраќај, 
- воздушниот сообраќај и 
- индустриски области, вклучувајќи воден сообра-

ќај и пристаништа. 
(2) Стратешките карти за бучава од став (1) на овој 

член, опфаќаат најмалку карти за бучава на објекти, за 
кои согласно прописите од областа на животната сре-
дина се спроведува постапка за оценка на влијанието 
врз животната средина. 

 
Член 11 

Стратешкте карти за бучава се состојат од текстуа-
лен и графички дел. 

 
Член 12 

(1) Текстуалниот дел на стратешките карти за буча-
ва за агломерации,  населено место и подрачја од посе-
бен интерес, содржи најмалку: 

- детален опис на зоната за која се изработува кар-
тата на бучава (локација, големина, број на жители), 

- опис на мерките и програмите за заштита од буча-
ва, кои се применувале во последните десет години или 
се во тек, 

- методи кои се користени за изработката на страте-
шките карти за бучава, 

- попис на податоци за бучава за кои е применет 
акустичен модел на извор на бучава, 

- попис на метеоролошките податоци, 
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- проценет број на луѓе (заокружен со точност од 
сто), кои живеат во станови кои се изложени на секоја 
од следниве класи вредности Lden во dB (A) пресмета-
ни на висина на 4 метри над земјата: 55-59, 60-64, 65-
69, 70-74 > 75, на најизложената фасада посебно за бу-
чава од патен, железнички и воздушен сообраќај и од 
индустриски извори, вклучувајќи и воден сообраќај и 
пристаништа, и 

- проценет број на луѓе (заокружен со точност од 
сто), кои живеат во станови кои се изложени на секоја 
од следниве класи Lnight вредности во dB (A) пресме-
тани на висина од 4 метри над земјата: 45-49, 50-54, 55-
59, 60 - 64, 65-69 > 70, на најизложената фасада посеб-
но за бучава од патен, железнички и воздушен сообра-
ќај и од индустриски извори, вклучувајќи и воден соо-
браќај и пристаништа. 

(2) Кога постојат достапни информации, треба да се 
наведе колку луѓе живеат во становите со оценети ин-
дикатори за бучава Lden и Lnight кои имаат: 

- посебна звучна изолација, и/или 
- тивка фасада. 
(3) За податоците од став (2) на овој член треба да 

се определи колку од вкупниот број на луѓе придонесу-
ваат за метежот на патниот, железничкиот и воздушни-
от сообраќај и од индустриските извори, вклучувајќи 
воден сообраќај и пристаништа. 

(4) Графичкиот дел на картите на бучава се израбо-
тува на подлога од графичкиот дел на документите за 
просторно и урбанистичко планирање. 

(5) Во графичкиот дел се прикажува бучавата со по-
мош на  индикатори за бучава во форма на криви на 
исто ниво на бучава и/или класа на бучава во чекори од 
5 dB и со боја дадени во Прилог 1 кој е составен дел на 
овој правилник. 

(6) Графички дел од стратешките карти за бучава на 
населено место и подрачје од посебен интерес содржи 
најмалку графичко претставување на криви на еднакви 
нивоа на бучава индикатори и/или класи на бучава од 
45, 50, 55, 60, 65, 70 и 75 dB (A). 

 
Член 13 

(1) Текстуалниот дел на стратешките карти на буча-
ва за главните патишта, главните железнички пруги и 
главните аеродроми содржат најмалку: 

- општ опис на патишта, железници и аеродроми, 
вклучувајќи ја локацијата, големината, и податоци за 
сообраќајот од соодветната година,  

- опис на околните населени области, вклучително 
и податоци за намена на просторот како и податоци из-
вори на бучава, 

- опис на мерките и програмите за заштита од буча-
ва кои се спроведувале во последните десет или повеќе 
години или се во тек, 

- методи кои се користени за изработка на страте-
шките карти за бучава, 

- попис на податоци со кои е изработен акустички 
модел на извор на бучава,  

- листа на метеоролошките податоци, 
- проценет број на луѓе што живеат во станови кои се 

изложени на секоја од следниве вредности Lden во dB (A) 
пресметани на износот на четири метри над земјата: 55-
59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75, на најизложената фасада, 

- проценет вкупнен број на луѓе кои живеат во ста-
нови кои се изложени на секоја од следниве  вредности 
Lnight во dB (A) пресметани на висина од четири метри 
над земјата: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70, на 
најизложената фасада, 

- вкупна површина изразена во км2 која е изложена 
на вредност на индикатор на бучава Lden 55-64, 65-74, 
и повисок од 75 dB (A)  пресметани на висина на чети-
ри метри над земјата, вклучувајќи го проценетиот вку-
пен број на станови и процетиот вкупен број на луѓе 
кои живеат во секоја од наведените површини , 

- криви со еднакво ниво на бучава на 45, 50, 55, 60, 
65, 70 и 75 dB (A) со означени позиции на населените 
места, и 

- резиме на акциони планови, кои содржат подато-
ци од член 19 на овој правилник. 

(2) Кога постојат достапни информации, треба да се 
наведе колку луѓе живеат во становите со оценети ин-
дикатори за бучава Lden и Lnight кои имаат: 

- посебна звучна изолација, и/или 
- тивка фасада. 
(3) Графичкиот дел на картите на бучава се израбо-

тува на подлога од графичкиот дел на документите за 
просторно и урбанистичко планирање. 

(4) Во графичкиот дел се прикажуват индикатори за 
бучава во форма на криви на исто ниво на бучава и/или 
класа на бучава во чекори од 5 dB означени со боја да-
дена во Прилог 1  на овој правилник. 

(5) Графичкиот дел од стратешките карти на бучава 
за главните патишта, главните железнички и главните 
аеродроми вклучува најмалку графички криви на една-
кво ниво и/или класа на бучава од 45, 50, 55, 60, 65, 70 
и 75 dB (A). 

  
Член 14 

(1) При изработка на документите за просторно и 
урбанистичко планирање со цел управување со бучава-
та во животната средина надвор од населените места, 
стратешките карти за бучава се надоградуваат со карти 
на бучава која произлегува од  останатите извори на 
бучава, како на пример бучава предизвикана од места 
за паркирање, занаети, мали индустриски објекти, 
спортски објекти, ресторани, активности наменета за 
рекреација и забава и сл. 

(2) Картите на бучава на имисија од став (1) на овој 
член треба да содржат минимум графички приказ на 
соодветен индикатор на бучава во класа од 40-44, 45-
49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70 dB (A). 

 
Член 15 

 (1) Картата на разлика за бучава се изработува со 
софтверски техники, при што нивото на постоечкото 
и/или предвиденото ниво на бучава се одзема од  доз-
воленото ниво на бучава. 
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(2) Разликата на вредностите и измереното ниво на бу-
чава се прикажуваат во форма на криви на исто ниво на 
бучава и/или класа на бучава во чекори од 3 dB означено 
со боите кои се дадени во Прилог 1 на овој правилник. 

 
Член 16 

Стратешките карти за бучава и акционите планови 
за бучава во целост треба да бидат достапни на јавно-
ста, во согласност со прописите со кои се регулира  ин-
формирањето и учеството на јавноста во прашањата за 
животната средина. 

 
Член 17 

(1) Податоците кои се користат за изработка на 
стратешки карти и акциони планови за бучава се доста-
вуваат до Македонскиот информативен центар за жи-
вотна средина во органот на државната управа надле-
жен за работите од областа на животната средина (во 
натамошниот текст: министерството), на обрасците да-
дени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

(2) Евиденција за изработените стратешки карти за 
бучава и акционите планови за бучава како и податоци-
те кои се користат за изработка на стратешки карти за 
бучава и резимеа на акциони планови се водат од стра-
на на министерството. 

(3) Министерството ги евидентира податоците кои 
се користат за изработка на стратешки карти за бучава 
и резимеа на акциони планови, кои се дадени во При-
лог 3, кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 18 

(1) Акциониот план се изработува врз основа на 
стратешките карти за бучава. 

(2) Основа за изработка на акциони планови за  бу-
чава се: 

- Планот за мерки за заштита од бучава за намалу-
вање на нивото на бучавата во животната средина (пла-
нирање на просторот, планирање на сообраќајот, кори-
стење на земјиштето, техничките мерки на изворите на 
бучава, изборот на извори на бучава со пониска емиси-
ја на нивото, мерките за намалување на ширењето на 
бучавата на сообраќајот, регулаторни и/или економски 
мерки, итн ), 

- Стратегии во кои има делови за заштита од бучава 
како и мерки за намалување на нивоата на бучава за 
животната средина, 

- Проценката за трошоците за намалување на буча-
вата во одредената област, 

- Проценка на ефектите од намалување на бучавата 
во одредената зона, 

- Листа на обврзници на кои треба да им се покри-
јат трошоците за спроведените заштитни мерки за на-
малување на нивоата на бучава во животната средина и  

- Временски распоред за извршување на одредени 
активности во текот на спроведување на заштитата од 
бучава. 

 
Член 19 

(1) Акционите планови за бучава содржат најмалку: 
- Назив и дефинирана содржина; 
- Опис на агломерацијата, населените места, пати-

шта, железници, аеродроми и други извори на бучава 
кои се земени во предвид при изработката; 

- Податоци за нарачетелот за изработка на акциони-
от план и субјектот овластен за изработка на акциони-
от план; 

- Законската основа за имплементација на Акцио-
ниот план; 

- Законски дозволените нивоа на бучава; 
- Преглед на резултати од изработените стратешки 

карти за бучава; 
- Проценка на состојбата со бучава врз основа на 

проценетиот број на луѓе кои се изложени на одредени 
нивоа на бучава, како и идентификување на  проблеми 
и ситуации кои треба да се подобрат; 

- Краток преглед на јавна расправа; 
- Постојните и до сега планирани мерки  за заштита 

од бучава; 
- Акции од страна на обврзникот за изработка на 

акциони планови кои има намера да ги преземат во 
следните пет години, вклучувајќи ги и сите мерки за 
заштита на тивките области; 

- Долгорочна стратегија за заштита од бучава; 
- Елементи на оценување на имплементацијата на 

Акциониот план и 
- Проценка на можното намалување на бројот на лу-

ѓе изложени на бучава преку дозволено ниво на бучава. 
(2) Акциониот план треба да вклучува и финанси-

ски буџети, физибилити проценки, проценки на трошо-
ците и придобивките, доколку се располага со истите. 

 
Член 20 

(1) Стратешките карти за бучава и акционите пла-
нови за бучава се чуваат на начин кој подразбира до-
стапност за  разгледување и користење на податоците 
во секое време. 

(2) Стратешките карти за бучава и акционите пла-
нови за бучава се чуваат согласно прописите за чување 
на трајна архивска граѓа. 

 
Член 21 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
 Бр. 07-5586/5             Министер за животна средина 

31 август 2010 година      и просторно планирање, 
    Скопје                   д-р Неџати Јакупи, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ НА РМ 
2695. 

Врз основа на член 17 став (1) точка ж), а во врска со член 41 и 42 од Законот за електронските комуника-
ции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008 и 83/2010), директо-
рот на Агенцијата за електронски комуникации, на ден  17.09.2010 донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕЛЕВАНТНИ ПАЗАРИ ШТО СЕ ПОДЛОЖНИ  
НА ПРЕТХОДНА РЕГУЛАЦИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува релевентен географски пазар и релеванти пазари на производи и слуги на паза-
рот на електронски комуникации во Република Македонија што се подложни на претходна регулација. 

 
Член 2 

Релевантен географски пазар на пазарот на електронски комуникации е територијата на Република Ма-
кедонија. 

 
Член 3 

Релевантни пазари на производи и услуги на пазарот на електронски комуникации се: 
а) Релевантни пазари за продажба на производи и услуги на мало: 
1. Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници; 
2. Јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници; 
3. Минимален пакет на изнајмени линии. 
б) Релевантни пазари за продажба на производи и услуги на големо: 
4. Услуга за започнување на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација; 
5. Услуга за завршување на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација; 
6. Услуга за транзитирање во јавна фиксна телефонска мрежа; 
7. Физички пристап до мрежна инфраструктура (целосен или поделен разврзан пристап) на фиксна локација; 
8. Пристап до услуги со шиток опсег (broadband); 
9. Терминални (terminating) сегменти на изнајмени линии; 
10. Преносни (trunk) сегменти на изнајмени линии; 
11. Пристап до јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги за започнување на повик во јавни мобилни 

комуникациски мрежи; 
12. Услуги за завршување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи; 
13. Пренос на радиодифузни содржини до крајни корисници. 
 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на релевантни 

пазари број 13/34 од 17.08.2005 година, донесена од страна на Комисијата како орган на Агенцијата за еле-
ктронски комуникации. 

  
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ и на веб страната на Агенцијата за електронски комуникации 
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О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 
 
Во согласност со одредбите од членот 41 и членот 42 од Законот за електронските комуникации („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008 и 83/2010), а имајќи ги предвид спро-
ведените анализи на релевантните пазари, чии финални документи се објавени на веб страната на Агенцијата 
за електронски комуникации, во соработка со Комисијата за заштита на конкуренцијата, се утврди релевантни-
от географски пазар и релевантите пазари за продажба на производи и услуги на пазарот за електронските ко-
муникации како што е определено во членовите 2 и 3 на оваа одлука. При утврдувањето на релевантните паза-
ри беше земена предвид Препораката на Европската комисија за релевантни пазари на производи и услуги 
подложни на ex-ante регулација, објавена во службено гласило на Европската унија (ОЈ.L114 од 08.05.2003) и 
Препораката на Европската комисија за релевантни пазари на производи и услуги подложни на ex-ante регула-
ција, објавена во службено гласило на Европската унија (ОЈ.L 344 од 28.12.2007).  

Со оглед на ова, а врз основа на член 17 став (1) точка ж) од Законот за електронските комуникации 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008 и 83/2010), директорот на 
Агенцијата за електронски комуникации донесе одлука како во диспозитивот. 

  
    Бр. 02-5015/1  

23 септември 2010 година                                    Директор, 
        Скопје                                           Петар Иваноски, с.р. 

_____________ 
                      

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2696. 

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ” бр. 35/2005 и 50/2006), 
Комората на извршители на Република Македонија, на ден 4.10.2010 година, го донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 
 
На извршителот Крсте Трајковски, со живеалиште на ул. „Васил Главинов” бр. К-2/8-53 во Велес, именуван 

за подрачјето на Основниот суд Велес, Основниот суд Гевгелија, Основниот суд Кавадарци и Основниот суд Не-
готино, датумот 6.10.2010 година, му се определува како ден за отпочнување со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се достави до извршителот.  
Ова решение се објавува во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

Образложение  
 
На ден 17.08.2010 година лицето Крсте Трајковски беше именувано за извршител за подрачјето на Основниот суд 

Велес, Основниот суд Гевгелија, Основниот суд Кавадарци и Основниот суд Неготино, поради што Комората на извр-
шители на РМ, врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ” бр.35/2005 и 50/2006), 
одлучи како во изреката на ова решение. 

 
   Бр. 01-1514                                      Комора на извршители  

4 октомври 2010 година                          на Република Македонија 
     Скопје                                                  Претседател, 
                                             Антончо Коштанов, с.р.  
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