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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
860. 

Врз основа на член 257 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05, 4/08 и 
38/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.03.2010 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН 
 

Член 1 
Во Уредбата за спроведување на Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/05, 

73/06, 40/07, 62/07,42/09 и 38/2010), во членот 380 став (2) по зборот „стока“ се става точка, а зборовите до кра-
јот на реченицата се бришат. 

 
Член 2 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

                                      
Бр.51-1664/1                                       Претседател на Владата 

30 март 2010 година                                     на Република Македонија, 
   Скопје                                            м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
861. 

Врз основа на член 24 став 1 од Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.4/05, 13/07, 165/08 и 146/09), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 30.03.2010 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНА НА НАДОМЕСТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА  
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ШТО СЕ ПРИВАТИЗИРА, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА  
НАПЛАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

 
Член 1 

Во Уредбата за висина на надомест за приватизација на градежното земјиште што се приватизира, начинот 
и постапката за наплата на надоместот за приватизација на градежно земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.87/07, 26/08 и 115/09), Прегледот за висината на надоместот за приватизација на градежното 
земјиште, се заменува со нов Преглед кој е составен дел на оваа уредба. 

 
Член 2 

На постапките за приватизација на градежното земјиште започнати пред денот на влегување во сила на 
оваа уредба, ќе се применува висината на надоместокот определена со Прегледот кој е составен дел на оваа 
уредба. 

 
Член 3 

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

 
Бр.51-1977/1                                        Претседател на Владата 

30 март 2010 година                              на Република Македонија, 
   Скопје                                           м-р Никола Груевски, с.р. 
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862. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 
150/07) Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 30.03.2010 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО 
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

ЛОЗОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 

престанок и за давање на трајно користење на движна 
ствар на општина Лозово бр.51-1044/1 од 23.02.2010 
година ("Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 30/10). 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр.51-1044/2                      Заменик на претседателoт 

30 март 2010 година                на Владата на Република 
   Скопје                                     Македонија,  

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

863. 
Согласно член 18 од Законот за основање на Аген-

ција за енергетика на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.62/05), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 30.03.2010 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА 

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за работа на Агенцијата за енергетика на Република 
Македонија за 2010 година, донесена од Управниот од-
бор на Агенцијата, под бр.02-135/9. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
Бр.51-1326/1                      Заменик на претседателот 

30 март 2010 година                на Владата на Република 
   Скопје                               Македонија,  

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

864. 
Врз основа на член 11, точка 6 од Законот за јавни-

те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
30.03.2010 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕ-
ТКА ЗА 2009 ГОДИНА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2009 ГОДИНА НА ЈП СЛУЖ-
БЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка за 2009 година и Годишниот извештај за рабо-
тењето во 2009 година на ЈП Службен весник на Репуб-
лика Македонија, усвоени од Управниот одбор на ова 
јавно претпријатие, на седницата одржана на 
25.02.2009 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 51-1522/1                      Заменик на претседателот 

30 март 2010 година                на Владата на Република 
   Скопје                                Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

865. 
Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Законот 

за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен  весник на Република Македонија“ 
бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30.03.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ФОНДОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник ЈЗУ 
Здравствен дом Неготино – Градска аптека Неготино 
му престанува користењето на недвижна ствар и тоа 
дел од зграда 1 на приземје со површина од 205 м2, ло-
циран на КП. бр.4979 КО Неготино на ул. „Маршал Ти-
то“ бр.128 – Неготино, евидентиран во имотен лист 
бр.4979, сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
на трајно користење на Фондот за здравствено осигу-
рување на Македонија – Подрачна служба Неготино, 
без надоместок. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука ќе се изврши помеѓу ЈЗУ Здравствен 
дом Неготино и Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија – Подрачна служба Неготино, во рок од 30 
дена од денот на влегување во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

                                      
       Бр.51-1632/1                     Заменик на претседателот 
30 март 2010 година                на Владата на Република 

    Скопје                                  Македонија,  
    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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866. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија" бр.8/05 и 
150/07) Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 30.03.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕНЕСУВА-
ЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ДВИЖНИ 
СТВАРИ НА ОПШТИНИТЕ ЗАЈАС, ЛИПКОВО, 
ЖЕЛИНО, КОНЧЕ, КАРБИНЦИ, МОГИЛА, НО-
ВАЦИ, ЈЕГУНОВЦЕ, ЧАШКА И ГРАДОТ СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Во Одлуката за пренесување на правото на сопстве-
ност на движни ствари на општините Зајас, Липково, Же-
лино, Конче, Карбинци, Могила, Новаци, Јегуновце, Ча-
шка и Градот Скопје („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр.70/09), во член 1 во став 1 во алинејата 10, 
бројот „VF7YEDMMC11591408" се заменува со бројот 
„VF7YEDMFC11591408" и бројот „DММ/10А2060928120" 
се заменува со бројот „А206 0928120 111 666 84". 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр.51-1750/1                      Заменик на претседателoт 

30 март 2010 година               на Владата на Република 
   Скопје                                     Македонија,  

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

867. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 
5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 30.03.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО ЦРНА ГОРА 

 
1. За учество во ПзМ вежбовна активност 

„MEDCUER” (во натамошниот текст: вежбовна актив-
ност), која ќе се одржи во Подгорица, Црна Гора, во 
период од 8 до 22 септември 2010 година, се испраќа 
единица на Армијата на Република Македонија во со-
став од 10 (десет) припадници на постојaниот состав на 
Армијата. 

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност во кои влегуваат транспортот, сме-
стувањето и исхраната на учесниците во вежбовната 
активност ги обезбедуваат Соединетите Американски 
Држави, преку Амбасадата во Република Македонија, а 
финансиските трошоци за дневници на учесниците во 
вежбовната активност се на товар на Министерството 
за одбрана на Република Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството 
за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја.“ 

 
Бр. 51-1797/1                     Заменик на претседателот 

30 март 2010 година                 на Владата на Република 
   Скопје                                Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

868. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 
5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 30.03.2010 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО СР ГЕРМАНИЈА 

 
1. За учество во вежбовната активност „COMBINED 

ENDEAVOUR" (во натамошниот текст: вежбовна актив-
ност), која ќе се одржи во Графенвор, Сојузна Република 
Германија, во периодот од 3 до 16 септември 2010 година, 
се испраќа единица на Армијата на Република Македони-
ја во состав од 18 (осумнаесет) припадници на постојани-
от состав на Армијата. 

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност во кои влегуваат транспортот, сме-
стувањето и исхраната на учесниците во вежбовната 
активност ги обезбедуваат Соединетите Американски 
Држави, преку Амбасадата во Република Македонија, а 
финансиските трошоци за дневници на учесниците во 
вежбовната активност се на товар на Министерството 
за одбрана на Република Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството 
за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја". 

 
Бр.51-1798/1                      Заменик на претседателoт 

30 март 2010 година               на Владата на Република 
   Скопје                                     Македонија,  

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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869. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 42/01, 
5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 30.03.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО  
ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО КИЕВ, УКРАИНА 

 
1. За учество во ПзМ вежбовна активност „RAPID 

TRIDENT“ (во натамошниот текст: вежбовната актив-
ност), која ќе се одржи во Киев, Украина во период од 
4 до 19 септември 2010 година, се испраќа единица на 
Армијата на Република Македонија во состав од 10 
(десет) припадници на постојаниот состав на Армијата. 

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност во кои влегуваат транспортот, сме-
стувањето и исхраната на учесниците во вежбовната 
активност ги обезбедуваат Соединетите Американски 
Држави, преку Амбасадата во Република Македонија, а 
финансиските трошоци за дневници на учесниците во 
вежбовната активност се на товар на Министерството 
за одбрана на Република Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството 
за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

   
Бр.51-1799/1                      Заменик на претседателот 

30 март 2010 година                на Владата на Република 
    Скопје                                  Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

870. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 
5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 30.03.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО ЛОГИСТИЧКА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО 

РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 
 
1. За учество во НАТО во логистичка вежбовна 

активност “Steadfast Move” (во натамошниот текст: 
вежбовната активност), која ќе се одржи во Измир, Ре-
публика Турција, во период од 20 до 28 мај 2010 годи-
на, се испраќа единица на Армијата на Република Ма-
кедонија во состав од 4 (четири) припадници на посто-
јаниот состав на Армијата – офицери. 

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност во кои влегуваат транспортот, сме-
стувањето и исхраната на учесниците во вежбовната 
активност ги обезбедува Министерството за одбрана на 
Република Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството 
за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја.“ 

 
      Бр. 51-1800/1                     Заменик на претседателот 
30 март 2010 година                на Владата на Република 

   Скопје                                  Македонија, 
    м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
871. 

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 
5/03, 58/06 и 110/08), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 30.03. 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО РЕПУБЛИКА 

ИТАЛИЈА 
 
1. За учество во НАТО вежбовна активност 

„Steadfast  Juno 10 “ (во натамошниот текст: вежбовна-
та активност), која ќе се одржи во Неапол,  Република 
Италија, во периодот од 3 до 16 декември 2010 година, 
се испраќа единица на Армијата на Република Македо-
нија во состав од 4 (четири) припадници на постојани-
от состав на Армијата  – офицери.  

2. Финансиските трошоци за реализација на веж-
бовната активност, во кои влегуваат транспортот, сме-
стувањето и исхраната на учесниците во вежбовната 
активност ги обезбедува Министерството за одбрана на 
Република Македонија. 

3. Подготовките и организацијата на учесниците во 
вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството 
за одбрана. 

4. По завршувањето на вежбовната активност, Ми-
нистерството за одбрана поднесува извештај пред Вла-
дата на Република Македонија. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

  
Бр. 51-1801/1                     Заменик на претседателот   

30 март 2010 година               на Владата на Република 
    Скопје                                Македонија,  

                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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872. 
Врз основа на член 2, став 3 од Законот за издавање 

на обврзници на Република Македонија за денациона-
лизација ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.37/02, 89/08 и 161/09), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 30.03.2010 година до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДЕВЕТТА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ  
ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА 

 
1. Република Македонија врши Деветта емисија на 

обврзници за денационализација. 
2. Емисијата на обврзниците се врши во износ од 

30.000.000,00 ЕВРА. 
3. Со емисијата на обврзниците од точка 2 на оваа 

одлука, опфатени се сите правосилни решенија за дена-
ционализација заклучно со 31.12.2009 година во кои 
како надомест се даваат обврзници. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
Бр.51-1833/1                      Заменик на претседателoт 

30 март 2010 година               на Владата на Република 
   Скопје                                      Македонија,  

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

873. 
Врз основа на член 20, став 1 и член 27а од Законот 

за користење и располагање со стварите на државните 
органи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 30.03.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТ-

РОНСКИ КОМУНИКАЦИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Агенцијата за електронски кому-

никации се дава недвижна ствар – земјиште во вкупна 
површина од 387 м2, лоциран на Катастарска парцела 
бр. 13829/6, Катастарска општина Центар 1, евиденти-
рано во Имотен лист бр. 55643, сопственост на Репуб-
лика Македонија на трајно користење, без надоместок. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 51-1914/1                 Претседател на Владата 

30 март 2010 година              на Република Македонија, 
         Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

_________ 
874. 

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија на седница-
та одржана на 30.03.2010 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВО-
ТО ЗА ФИНАНСИИ-БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерството за транспорт и врски му престанува кори-
стењето на движната ствар книга - учебник во тираж од 
еден примерок и тоа: 

ФИДИК книга составена од 28 брошури - Договори  
и Спогодби од областа  на градежните работи и кон-
султанстките услуги 

- Автори: консултанти-инженери од Меѓународна 
Федерација на консултанти -инженери 

- Издавач: Меѓународна Федерација на консултан-
ти-инженери 

- Страници: 3058 стр. 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на 

трајно користење на Министерството за финанси - Би-
рото за јавни набавки, без надомест. 

 
Член 3 

Министерот за транспорт и врски, склучува дого-
вор со министерот за финансии со кој се уредуваат 
правата и обврските за движната ствар од член 1 од 
оваа одлука која се дава на трајно користење. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 51-1932/1                    Заменик на претседателот 

30 март 2010 година               на Владата на Република   
    Скопје                                 Македонија,  

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
___________ 

875. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08 и 10/10),  Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 30.03.2010 годи-
на, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУ-
ВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИ-
ЦИ ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНОТО КООРДИ-
НАТИВНО ТЕЛО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКЦИ-
ОНИОТ ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И СПРАВУВА-
ЊЕ СО СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕЦА И  

ПЕДОФИЛИЈА 2009-2012 ГОДИНА 
 
1. Во Решението за именување на претседател, чле-

нови и заменици членови на  Националното координа-
тивно тело за спроведување на Акциониот план за пре-
венција и справување со сексуална злоупотреба на деца 
и педофилија 2009-2012 година бр. 19-2309/2 од 
2.06.2009 година („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.70/09), во точка 1 став 1, зборовите: ,,Ду-
шко Миновски“ се заменуваат со зборовите: „Марјанчо 
Тодоровски,“. 
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во ,,Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр.51-1676/1                       Заменик на претседателот 

30 март 2010 година                на Владата на Република 
    Скопје                                      Македонија, 

    м-р Зоран Ставрески, с.р.       
___________ 

876. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 30.03.2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВА-
ЊЕ НА РАКОВОДИТЕЛ, ЗАМЕНИК–РАКОВОДИ-
ТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА КООРДИНАТИВ-
НОТО ТЕЛО ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ 

 
1. Во Решението за именување на раководител, за-

меник – раководител, секретар и членови на Координа-
тивното тело за интелектуална сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 56/07, 116/07, 
32/08, 3/09 и 32/09), во точката 1, потточка в) алинеја 1 
се менува и гласи: 

„- Виктор Дерменџиев, вршител на должност дире-
ктор на Државниот пазарен инспекторат при Мини-
стерство за економија. “ 

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

   
Бр. 51-1776/1                Заменик на претседателот 

30 март 2010 година                на Владата на Република 
   Скопје                                Македонија,  

    м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

877. 
Врз основа на член 57 став 2 од Закон за ветеринар-

ното здравство („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 113/207), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 30.03.2010 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА  
БРУЦЕЛОЗА КАЈ ОВЦИТЕ И КОЗИТЕ 

 
Член 1 

Предмет и цели на Програмата за сузбивање и иско-
ренување на Бруцелоза кај овците и козите 

 
Целта на оваа програма e заштита на здравјето на 

животните и луѓето преку намалување на бројот на за-
болени одгледувалишта и бројот на заболени овци и 
кози и обезбедување основни предуслови за непречена 
трговија со живи животни и производи од животинско 
потекло и извоз за период од 2010-2015 година.  

 
Член 2 

Мерки за контрола и сузбивање на Бруцелозата кај 
овците и козите 

 
(1) Мерките за контрола и сузбивање на Бруцелоза-

та кај овци и кози се применуваат во сите одгледували-
шта за овци и кози (во натамошниот текст: одгледува-
лишта) на територијата на Република Македонија.  

(2) Во зависност од присутноста на Бруцелозата кај 
овците и козите како и ризикот за проширување на бо-
лест се спроведуваат заштитни мерки во одредени епи-
зоотиолошки целини определени од страна на директо-
рот на Управата за ветеринарство согласно член 55 
став (5) од Закон за ветеринарното здравство (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 113/07). 

(3) Во епизоотиолошките целини во кои присутно-
ста на болеста на ниво на стадо е од 0-2% и/или каде 
ризикот за проширување на болеста во одгледували-
штата е низок, на годишно ниво ќе се спроведува те-
стирање на сите животни постари од 6 месеци со дијаг-
ностичките тестови утврдени во Прилог бр. 1 кој е со-
ставен дел на оваа програма. 

(4) Во епизоотиолошките целини во кои присутно-
ста на болеста на ниво на стадо е од 2-10% и/или каде 
ризикот за проширување на болеста во одгледували-
штата е низок, на годишно ниво ќе се спроведуваат 
следните мерки:  

1. Вакцинација на животните наменети за одгледу-
вање со старост од три до шест месеци со Rev 1 вакци-
на аплицирана коњуктивално. Вакцинацијата треба да 
се изврши што е можно порано во временската рамка 
дадена во оваа точка. Животни постари од шест месеци 
не се вакцинираат. 

2. Вакцинираните животни се обележуваат со ушни 
маркици кои се означени со знак за вакцинација и го-
дината на вакцинација.  

3. Прометот со вакцинирани животни не се врши 
четири недели по вакцинацијата. 

4. Вакцинираните животни не се колат три месеци 
по вакцинацијата. Доколку се колат животните треба 
да се заколат одвоено од другите животни и задолжи-
телно се прегледуваат пред колењето. При колењето на 
ваквите животни треба да се преземат сите неопходни 
мерки на претпазливост за да се избегне контаминаци-
јата на другите трупови, линијата на колење и вработе-
ните. Вимето, генителниот тракт и крвта се прогласу-
ваат за негодни за човечка исхрана и треба нештетно 
да се отстранат. 

5. Сите невакцинирани животни и животни кои би-
ле вакцинирани до најмногу шест месечна возраст кои 
се постари од 18 месеци, се испитуваат серолошки со 
дијагностичките тестови утврдени во Прилог бр. 1 кој е 
составен дел на оваа програма. Јагнињата и јарињата 
со старост помала од три месеци ќе се вакцинираат ко-
га ќе ги исполнат условите од точка 1 од овој став.  

6. Вакцинацијата на овци и кози кои не се опфатени 
со точка 1 од овој став не се врши. 

(5) Во епизоотиолошките целини во кои присутно-
ста на болеста на ниво на стадо е поголема од 10% 
и/или каде ризикот за проширување на болеста во одг-
ледувалиштата е висок, ќе се спроведува следново:  

1. Масовна вакцинација на сите овци и кози поста-
ри од три месеци со Rev 1 вакцина аплицирана коњу-
ктивално. Вакцинацијата на возрасните животни треба 
да се врши во период после јагнењето до пред припу-
стот или во последните две недели од гравидитетот.  

2. Вакцинирањето на животните кои не ги исполну-
ваат условите пропишани во точка 1 од овој став не 
смее да се врши. Вакцинираните животни се обележу-
ваат со ушни маркици кои се означени со знак за вак-
цинација и годината на вакцинација. 
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3. Ново внесените  животни кои не се вакцинирани 
треба да се вакцинираат кога ќе ги исполнат условите 
од овој став. 

4. Прометот на вакцинирани животни четири неде-
ли по вакцинацијата несмее да се врши. Вакцинирани-
те животни не треба да се колат три месеци по вакци-
нацијата. Доколку се колат животните треба да се зако-
лат одвоено од другите животни и задолжително се 
прегледуваат пред колењето. При колењето на ваквите 
животни треба да се превземат сите неопходни мерки 
на претпазливост за да се избегне контаминацијата на 
другите трупови, линијата на колење и вработените. 
Вимето, генителниот тракт и крвта се прогласуваат за 
негодни за човечка исхрана и треба нештетно да се от-
странат. Доколку при пост-морталниот преглед се 
откриени лезии кои укажуваат на акутна инфекција, 
трупот се прогласува за негоден за човечка исхрана.  

5. Јагнињата и јарињата со старост помала од три 
месеци ќе се вакцинираат кога ќе наполнат 3 месечна 
возраст; и 

6. Во наредните години после спроведената масов-
на вакцинација во одгледувалиштето ќе се врши вакци-
нација на животните наменети за одгледување со ста-
рост од три до шест месеци со Rev 1 вакцина аплицира-
на коњуктивално.  

(6) Подетални упатства за спроведувањето на 
одредбите од оваа програма се даваат од страна на 
Управата за ветеринарство.  

(7) Проценка на ефикасноста во спроведувањето на 
оваа програма се дава на Управата за ветеринарство 
најмалку еднаш годишно. 

(8) Дијагностичките тестови за потврдување на 
Бруцелоза кај овци и кози се дадени во Прилог бр. 1 од 
оваа програма. 

 
Член 3 

Мерки кои се применуваат во одгледувалиштата при 
поставувањето на сомнеж на присуство на болеста 

 
(1) Секоја овца или коза која покажува знаци за 

можно присуство на Бруцелоза кај овци и кози или за 
кое постои потврдена епидемиолошка врска со потвр-
ден извор на инфекција а за кое немало официјално ис-
питување кое го потврдува или отфрла присуството на 
болеста се прогласува како сомнителен случај.  

(2) Сомнителниот случај треба да биде пријавен на 
ветеринарниот инспектор од страна на лицето од кое 
потекнува ова сомневање. 

(3) Ветеринарниот инспектор веднаш превзема служ-
бена истрага со цел потврдување или отфрлање на при-
суството на болеста во сите одгледувалишта во кои има 
сомнителни животни на Бруцелоза кај овците и козите.  

(4) До добивање на резултатите од службената 
истрага во одгледувалиштето се превземаат следните 
мерки: 

1. Одгледувалиштето се става под службен надзор. 
2. Внесување и изнесување на животни од одгледу-

валиштето не смее да се врши, освен доколку се испра-
ќаат директно на колење. 

3. Сомнителните животни се изолираат во самото 
одгледувалиште и 

4. Млекото од сомнителните животни може да слу-
жи само за исхрана на животните од истото одгледува-
лиште по соодветното термичко третирање и не може 
да се користи за човечка исхрана. 

Член 4 
Потврден случај на Бруцелоза кај овци и кози 

 
(1) Како позитивни ќе се сметаат животни чиј се-

рум тестиран со тестот на врзување на реакција на вр-
зување на комплементот (РВК) содржи 20 или повеќе 
ИЕ во 1 мл (милилитар), животно кое ќе даде позити-
вен резултат согласно критериумите на користениот 
ЕЛИСА тест (Enzyme Immunosorbent Assay) односно 
животно каде ќе се докаже присуство на предизвикува-
чот на болеста. 

(2) Доколку во одгледувалиште со (РВК) реакција 
на врзување на комплементот се добиени позитивни 
резултати кај повеќе од 20% од животните во одгледу-
валиштето, од страна на комисија формирана од дире-
кторот на Управата за ветеринарство се врши проценка 
на епидемиолошката состојба.  

 
Член 5 

Мерки кои се применуваат на одгледувалишта со 
позитивни животни 

 
По официјалното потврдување на Бруцелозата кај 

овци и кози во заболеното одгледувалиште се примену-
ваат следните мерки: 

1. Одгледувалиштето се става под службен надзор. 
2. Внесување и изнесување на сите приемчиви жи-

вотни во и од одгледувалиштето несмее да се врши. 
3. Oвците и козите кај кои Бруцелозата официјално 

е потврдена како и сите животни кои согласно оваа 
програма може да се прогласат за заболени се изолира-
ат, а позитивните животни видливо се означуваат. 

4. Животните кај кои Бруцелозата кај овците и ко-
зите е официјално потврдена  како и сите животни кои 
согласно оваа програма може да се прогласат за забо-
лени се колат под службен надзор во што е можно по-
краток временски рок, најдоцна за 30 дена од денот на 
кој сопственикот на животното или одговорното лице е 
известено за присуството на болеста и обврската за за-
должително колење согласно програмата.  

5. По исклучок од точка 2 од овој член, приемчиви-
те животни кои дале негативен резултат на дијагно-
стичките тестови може да се испратат директно на ко-
лење по претходно одобрување од ветеринарниот инс-
пектор.  

6. Млекото од позитивните животни треба нештет-
но да се одстрани или може да служи за исхрана на жи-
вотните од истото одгледувалиште по соодветното тер-
мичко третирање. Млекото од позитивните животни не 
се користи за човечка исхрана. Млекото од животните 
кои дале негативен резултат и млекото од вакцинирани 
животни согласно оваа програма може да се користи за 
човечка исхрана согласно одредбите од ветеринарното 
законодавство. 

7. Нештетно одстранување на абортирани фетуси, 
мртво родени јагниња и јариња и плаценти. 

8. Секојдневно собирање на ѓубрето и постелката и 
нивно закопување или дезинфицирање. Ѓубрето и по-
стелката не се изнесуваат најмалку три недели од нив-
ното собирање. 

9. Сеното, постилката и сите други предмети кои 
биле во контакт со позитивните животни, фетуси или 
плацента се закопуваат со претходно натопување со де-
зинфициенс. 
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10. Објектите и просторот во кој престојувале жи-
вотните треба темелно да се исчистат и потоа да се де-
зинфицираат со дезинфициенс кој е регистриран за 
употреба во Република Македонија. Концентрацијата 
на дезинфициенсот треба да биде соодветна за површи-
ните кои се дезинфицираат.  

11. Предметите кои биле во контакт со заболените 
животни темелно се чистат и дезинфицираат. Доколку 
тоа не е возможно, истите се уништуваат. 

12. Во случај на целосна депопулизција на одгледу-
валиштето, повторното населување може да се изврши 
по поминати четири недели по извршената дезинфек-
ција.   

13. Спроведување на епидемиолошко испитување 
со цел одредување на изворот, времето и начинот на 
инфекцијата и претходното и понатамошното ширење 
на инфекцијата и  

14. Повторно тестирање на животните најмалку 15 
а најдоцна 30 дена по изнесувањето на заболените жи-
вотни и извршената дезинфекција. Доколку животните 
дадат негативен резултат, истите се испитуваат уште 
два пати со негативен резултат, така што првото испи-
тување треба да биде еден месец по последниот негати-
вен резултат, а второто три месеци подоцна.   

 
Член 6 

Внесување на животни во одгледувалишта негатив-
ни на Бруцелоза кај овци и кози 

 
(1) Во одгледувалиште каде за време на редовното 

годишното тестирање сите животни дале негативен ре-
зултат може да се внесат овци и кози само доколку:  

1. Животните доаѓаат од одгледувалишта со ист 
здравствен статус; и 

2. Животните се индивидуално обележани; и 
3. Потекнуваат од одгледувалишта каде сите живот-

ни приемчиви на Бруцелоза (B.melitensis) не покажале 
клинички или други знаци на болеста во последните 12 
месеци; и 

4. Животните не се вакцинирани.  
(2) По исклучок од претходниот став, животни кои 

се вакцинирани може да се внесат во одгледувалиште-
то од став (1) од овој член доколку потекнуваат од одг-
ледувалиште со ист здравствен статус и се исполнети 
следните услови:  

1. Животните се индивидуално обележани; и 
2. Потекнуваат од одгледувалишта каде сите живот-

ни приемчиви на Бруцелоза (B.melitensis) не покажале 
клинички или други знаци на болеста во последните 12 
месеци; и 

3. Животните биле изолирани на одгледувалиштето 
од кое потекнуваат под ветеринарна контрола во кој 
период во интервал од најмалку шест недели биле те-
стирани два пати со негативен резултат со тестовите во 
согласност со Прилог број 1 од оваа програма.  

4. Доколку животните не биле вакцинирани, истите 
ќе бидат вакцинирани во согласност со член 2 став (5) 
од оваа програма. 

 
Член 7 

Внесување на животни во одгледувалишта каде е 
извршена масовна вакцинација на животните 
 
Во одгледувалиште во кое е извршено масовна вак-

цинација на животните може да се внесат животни са-
мо доколку ги исполнуваат условите пропишани во 
член 6  став (2) од од оваа програма.  

Член 8 
Финансиски средства 

 
Финансиските средства за спроведување на оваа 

програма се обезбедуваат со Програмата за користење 
на средства за здравствена заштита на животните. 

 
Член  9 

Престанок на важење 
 
Со денот на влегување во сила на оваа програма 

престанува да важи „Програма за сузбивање и искоре-
нување на Бруцелоза кај овците и козите” („Службен 
весник на Република Македонија “ бр. 59/2008). 

 
Член 10 

Влегување во сила 
 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр.51-1878/1                       Претседател на Владата 

30 март 2010 година               на Република Македонија, 
   Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 
 
 

Прилог бр. 1 
 
 

Дијагностички тестови 
 
(1) Дијагностичкото испитување на Бруцелоза кај 

овците и козите се врши со серолошко испитување со 
примена на тестот брза аглутинација-Розе бенгал тест 
(РБТ). Доколку сите животни на одгледувалиштето да-
дат негативен резултат на овој тест, негативниот резул-
тат се смета како конечен.  

Доколку со серолошкото испитување на крвта на 
животните со РБТ се добие позитивен резултат кај по-
малку од 5% од животните во одгледувалиштето, пози-
тивните проби се испитауваат со тестот на врзување на 
комплемент (РВК). Доколку со РВК тестот се потврдат 
позитивните резултати, во тој случај сите животни од 
одгледувалиштето треба да бидат испитани со истиот 
тест. 

Доколку со серолошкото испитување на крвта на 
животните со РБТ се добие позитивен резултат кај по-
веќе од 5% од животните во одгледувалиштето, во тој 
случај крвта од сите животни од одгледувалиштето 
треба да се испита со тестот РВК. 

Само доколку крвта донесена на серолошко испиту-
вање е некомплементарна за испитување со РВК тестот 
истата ќе биде испитана со ЕЛИСА тестот. 

(2) Антигенот кој се употребува треба да биде стан-
дардизиран согласно меѓународниот стандарден серум 
на Светската организација за здравствена заштита на 
животните-OIE (OIEISS). 
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878. 
Врз основа на член 5, став 4  од Законот за даноци-

те на имот („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.61/04, 92/07 и 102/08), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 30.03.2010 година, 
донесе 

 
М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА  ПАЗАРНАТА ВРЕДНОСТ НА 

НЕДВИЖНИОТ ИМОТ 
 

Член 1 
Во Методологијата за утврдување на пазарната 

вредност на недвижниот имот („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 50/05 и 40/10) во член 10, 
став 3 по зборовите „деловните простории“ се додаваат 
зборовите „и згради за одмор и рекреација (одморали-
шта, хотели, мотели, ресторани, кафеани и кафулиња)“. 

 
Член 2 

Оваа методологија влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“.  

 
Бр.51-2022/1                       Претседател на Владата 

30 март 2010 година               на Република Македонија, 
   Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
879. 

По извршеното проверување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за престанок и 
давање на трајно користење на движна ствар на Факул-
тетот за ветеринарна медицина, објавена во („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 142/09), направе-
на е техничка грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА 
ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА 
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 

 
Во член 1 зборовите: „производство 1986“ треба да 

се заменат со зборовите: „производство 1987“. 
 

    Бр. 19-5283/2-09           
1 април 2010 година                  Од Владата на Република 
           Скопје           Македонија 

__________ 
880. 

По извршеното проверување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за давање во 
закуп дел од недвижна ствар со непосредна спогодба 
на Амбасадата на Народна Република Кина во Репуб-
лика Македонија – Скопје (објавена во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 28/2010), направена 
е техничка грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП ДЕЛ ОД 
НЕДВИЖНА СТВАР СО НЕПОСРЕДНА СПОГОД-
БА НА АМБАСАДАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
КИНА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ 

 
- Во насловот на Одлуката пред зборот „од“ треба 

да стои зборот „дел“ и пред зборот „Република“ треба 
да стои зборот „Народна“. 

- Во член 2 стои зборот „Република“, а треба да сто-
јат зборовите: „Народна Република“. 

 
      Бр. 51-1172/2            
1 април 2010 година                  Од Владата на Република 
           Скопје              Македонија 

__________ 
881. 

По извршеното проверување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Лиценцата за постојано 
приредување на посебни игри на среќа во автомат 
клуб, објавена објавена во („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 4/2010), направена е техничка 
грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕ-
ДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО  

АВТОМАТ КЛУБ 
 
Во точка 1 од Лиценцата наместо зборот „ДООЕЛ“ 

треба да стои зборот „ДОО“. 
 

      Бр. 51-1665/1            
31 март 2010 година                  Од Владата на Република 
           Скопје                Македонија 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
882. 

Врз основа на член 58 од Законот за акцизите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
32/2001, 50/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 
38/2005, 88/2008, 105/2009 и 34/2010), министерот за 
финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за спроведување на Законот за ак-
цизите („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 40/2001, 72/2001, 89/2001, 50/2002, 86/2002, 
19/2003, 54/2003, 6/2004, 6/2005, 44/2006,137/2006, 
25/2008, 54/2008, 125/2008, 53/2009, 94/2009 и 
122/2009), Образецот „АКЦ-ПА“ се заменува со нов 
образец кој е даден во прилог и е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја”. 

 
     Бр. 20-10885/1 
29 март 2010 година                Министер за финансии, 

   Скопје                     м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

883. 
Врз основа на член  47  од Законот за безбедност и 

здравје при работа („Службен  весник на Република 
Македонија” бр.  92 /07), министерот за труд и социјал-
на политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МИНИМАЛНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА НА ВРАБОТЕНИ ОД 
РИЗИЦИ ПОВРЗАНИ СО ИЗЛОЖУВАЊЕ НА  

ХЕМИСКИ СУПСТАНЦИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат минималните 

барања за обезбедување на здравјето на вработените од 
ризиците поврзани со влијанието на хемиските суп-
станци кои се присутни во работната средина или кои 
се резултат на било која  дејност која вклучува хемиски 
супстанци.  

 
Член 2 

Одредбите на овој правилник се применуваат и на  
вработените кои се изложени или би можеле да бидат 
изложени на канцерогени, мутагени и супстанци со то-
ксични ефекти на репродукцијата, транспортот на 
опасни хемиски супстанци, доколку не се во спротив-
ност со прописите што регулираат повисоки стандарди 
за безбедност и здравје при работа на вработените од 
овие супстанци, со исклучок на работи при кои врабо-
тените се изложени само на јонизирачко зрачење.  

 
Член 3 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следново значење: 

1. "Хемиска супстанца" e секој хемиски елемент 
или неговите соединенија во природна состојба или ко-
ја се произведува, употребува или се ослободува, вклу-
чувајќи го нејзиното ослободување како отпад при би-
ло која работна активност, без разлика дали се произве-
дени намерно или ненамерно и без разлика на тоа дали 
се пласира на пазарот или не.  

2. "Опасна хемиска супстанца" e: 
- хемиска супстанца која согласно со критериумите 

за класификација претставува опасна супстанца и во 
согласност со постојните прописи, освен оние супстан-
ци кои се соодветни на критериумите за класификација 
како опасни за животната средина.  

-  хемиска супстанца која согласно со критериумите 
за класификација се третира како опасна смеса, во сог-
ласност со прописите од оваа област, освен оние смеси 
кои се во согласност со критериумите за класификаци-
ја како опасни за животната средина.  

- хемиска супстанца, која иако не претставува опас-
на супстанца согласно алинеите 1 и 2 на оваа точка,  
поради своите физичко-хемиски, хемиски и токсиколо-
шки својства и начинот како се употребува или на ка-
ков начин е присутна во работната средина може да 
претставува ризик за безбедност и здравје при работа 
на вработените, вклучително и хемиска супстанца на 
која í се определени граничните вредности за професи-
онална изложеност, во согласност со член 4 од овој 
правилник.  

3. "Дејноста која ги вклучува хемиските супстанци" 
е секоја работа кај која хемиските супстанци се употре-
буваат или се планира да се употребат, вклучувајќи го 
производството, ракувањето, складирањето, транспор-
тот, отстранувањето или преработката или кои се ре-
зултат од таква работа.  

4. "Гранична вредност на професионална изложе-
ност", е просечна концентрација на опасни хемиски 
супстанци во воздухот во работно место во зоната на 
дишење, која вообичаено не му штети на работникиот 
ако тој работи во услови на  концентрација на опасни 
супстанци во воздухот на работна средина, која е пома-
ла или еднаква на граничната вредност на опасните хе-
миските супстанци, за осумчасовна дневна работа/ че-
тириесет часа неделно полно работно време, во нор-
мални микроклиматски услови и во услови на лесна 
физичка работа.  

Граничната вредност е дефинирана за осумчасовна 
изложеност. 

Граничната вредност за опасни супстанци во возду-
хот во работната просторија дефинирана е при темпе-
ратура 20ºC и притисок 1, 013×10 Pa. 

5. „Биолошка гранична вредност“ е индикативно 
ниво на опасни хемиски супстанци и нејзините метабо-
лити во ткивата, телесните течности или издишување-
то во воздух, независно од тоа дали опасните хемиски 
супстанци се внесени во организмот преку вдишување, 
консумирање или преку кожа.  

6. „Следење на здравствената состојба“ е проценка 
на поединечниот вработен, со цел да се утврди здрав-
ствената состојба на тој поединец во однос на изложе-
носта на специфични хемиски супстанци при работа. 

7. „Опасност“ е карактеристика на хемиската суп-
станца која може потенцијално да предизвика штета. 

8. „Ризик“ е веројатност да дојде до штетни влија-
нија при употребата и/или изложеноста на вработениот 
на хемиски супстанци.     

 
Член 4 

(1) Обврзувачките гранични вредности за професи-
онална изложеност се дадени во Прилог бр. 1, кој е со-
ставен дел на овој правилник. 

(2) Обврзувачките биолошки гранични вредности и 
мерките за следење на здравствената состојба се даде-
ни во Прилог бр.2,  кој е составен дел на овој правил-
ник.  
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Член 5 
(1) Пред почетокот на изведувањето на секоја рабо-

та од страна на  работодавачот се утврдува дали во ра-
ботната средина има опасни хемиски супстанци, а до-
колку се утврди дека има, треба да се изврши проценка 
на ризик по безбедноста и здравјето на вработените од 
тие супстанци.  

(2) Од страна на работодавачот при проценката на  
ризик треба да се имаат предвид: 

- Опасните својства на хемиските супстанци; 
- Податоците за безбедноста и здравјето кои ги 

обезбедува добавувачот; (на пример, безбедносен 
лист); 

- Нивото, видот и траењето на изложеност; 
- Количините на хемиските супстанци, како и дру-

гите околности при работа со хемиски супстанци; 
- Граничните вредности за професионална изложе-

ност или биолошки гранични вредности; 
- Ефектот на превентивните мерки кои се или ќе би-

дат преземени; 
- Достапните наоди на веќе спроведеното следење 

на здравствената состојба.  Добавувачот на хемиските 
супстанци на барање на работодавачот треба да даде 
дополнителни информации кои се потребни за процен-
ката на ризиците и доколку е тоа можно и специфична 
проценка на ризик за корисниците.  

(3) Документираната проценка на ризик треба да се 
наоѓа кај работодавачот. Врз основа на оваа проценка 
работодавачот треба да утврди кои мерки од членовите 
6 и 7 од овој правилник биле преземени. Проценката на 
ризик треба да ја вклучи и  оправданоста на работода-
вачот дека поради природата и обемот на ризикот во 
врска со хемиските супстанци понатамошна детална 
проценка на ризикот не е потребна.  

(4) Работодавачот треба проценката на ризик посто-
јано да ја дополнува, а особено ако е дојдено до значи-
телни промени поради кои оваа проценка на ризик не е 
соодветна или кога тоа го бараат наодите од следењето 
на здравствената состојба.  

(5) При проценката на ризик работодавачот треба 
да ги има предвид и останатите активности во работна-
та средина како на пример, одржувањето, ракувањето, 
складирањето, внатрешниот транспорт од кои може да 
се очекува зголемена изложеност, како и други причи-
ни поради кои може да дојде до штетни влијанија по 
безбедноста и здравјето на вработените и покрај сите 
превземени и изведени технички мерки.   

(6) При активностите од кои може да дојде до из-
ложување на повеќе опасни хемиски супстанци рабо-
тодавачот треба да ја процени опасноста која произ-
легува како комбинација од сите присутни хемиски 
супстанци.  

(7) Во случај на нови активности кои вклучуваат 
опасни хемиски супстанци може да се отпочне со рабо-
та дури откако ќе биде проценета опасноста и откако 
ќе се предвидат и спроведат мерките на заштита.  

 
Член 6 

(1) Од страна на работодавачот во рамките на свои-
те надлежности за сите свои дејности кои вклучуваат 
опасни хемиски супстанци треба да се обезбеди без-
бедност и здравје на вработените со примена на по-
требни превентивни мерки во согласност со прописите 
за безбедност и здравје при работа, како и мерките кои 
се пропишани со овој правилник.  

(2) Ризиците за безбедност и здравје на вработените 
при работа, кои ги вклучуваат и опасните хемиски суп-
станци, работодавачот треба да ги отстрани или да ги 
намали на најниско можно ниво на следниот начин:  

- со проектирање и организирање на системи на ра-
бота на работно место; 

- набавка на соодветна опрема за работа со хемиски 
супстанци и постапки за одржување кои ги гарантираат 
безбедноста и здравјето на вработените при работа; 

- сведување на минимум на бројот на вработени кои 
се изложени или кои би можеле да бидат изложени; 

- сведување на минимум на времетраењето и на ин-
тензитетот на изложеноста; 

- соодветни хигиенски мерки; 
- намалување на количеството на хемиските суп-

станци присутни во работната средина на минимум кој 
се бара за видот на работата;   

- соодветни работни постапки, вклучувајќи ги и по-
стапките за безбедно ракување, складирање, внатрешен 
транспорт на опасни хемиски супстанци и на отпад кој 
содржи такви хемиски супстанци во работната средина.   

(3) Кога резултатите од проценката на ризикот од 
член 5 став 1 од овој правилник ќе покажат ризик за 
безбедноста и здравјето на вработените се применуваат 
посебни заштитни мерки, превентивни мерки и мерки 
за набљудување пропишани со членовите 7,8 и 11 од 
овој правилник.  

(4) Кога резултатите од проценката на ризикот од 
член 5 став 1 од овој правилник ќе покажат дека, пора-
ди количината на опасна хемиска супстанца присутна 
во работната средина постои само мал ризик по безбед-
носта и здравјето на вработените од опасност на хеми-
ските супстанци и дека мерките преземени во соглас-
ност со ставовите 1 и 2 од овој член се доволни за на-
малување на тој ризик, не се применуваат одредбите од 
членовите 7, 8 и 11 од овој правилник.  

 
Член 7 

(1) Ризикот од опасни хемиски супстанци по без-
бедноста и здравјето на вработените од страна на рабо-
тодавачот, треба да се отстрани или да се сведе на нај-
ниско можно ниво.  
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(2) Опасната хемиска супстанца или процесот со 
хемиска супстанца од страна на работодавачот треба да 
се замени со хемиска супстанца или процес кој не е 
опасен или е помалку опасен по безбедноста и здравје-
то на вработените, ако е тоа технички возможно. До-
колку поради видот на работата не е можно ризикот да 
се отстрани со замена на опасните хемиски супстанци 
или процесите со хемиски супстанци по безбедноста и 
здравјето на вработените, од страна на  работодавачот 
треба да се обезбеди, ризикот да се намали на најниско 
можно ниво со примена на заштитни и превентивни 
мерки соодветни на проценката на ризикот согласно 
член 5 од овој правилник. Овие мерки треба да се пре-
земаат по следниов редослед: 

а) проектирање на соодветни работни процеси и 
технички направи за регулирање и употреба на соод-
ветна работна опрема и материјали со цел да се спречи 
или што е можно повеќе да се намали ослободувањето 
на опасни хемиски супстанци кои би можеле да прет-
ставуваат ризик по безбедноста и здравјето на вработе-
ните во работната средина; 

б) примена на колективни заштитни мерки на поче-
токот на местото каде што настанува ризикот, како што 
е соодветна вентилација и соодветни организациски 
мерки;  

в) кога изложеноста не може да се спречи со други 
средства, да се користат поединечни заштитни мерки, 
вклучувајќи ја и опремата за лична заштита; 

(3) Во зависност од степенот и видот на ризикот ра-
ботодавачот треба да обезбеди следење на здравствена-
та состојба во согласност со член 11 од овој правилник.  

(4) Редовно и кога ќе дојде до промена на условите 
кои можат да влијаат на изложеноста на вработените 
на хемиски супстанци од страна на работодавачот тре-
ба да се извршат мерења на концентрацијата на хеми-
ските супстанци кои би можеле да претставуваат ризик 
по здравјето на вработените во работното место при 
тоа да се имаат во предвид граничните вредности за 
професионална изложеност.  

(5) За да се поправи состојбата кога една гранична 
вредност на професионална изложеност е надмината, 
од страна на  работодавачот се земаат предвид резулта-
тите од постапките од став 4 од овој член и во секој 
случај кога ќе се утврди дека граничните вредности на 
професионалната изложеност се пречекорени, работо-
давачот треба веднаш да ги примени сите превентивни 
заштитни и контролни мерки, а при тоа да ја согледа 
причината за зголемените гранични вредности.  

(6) Врз основа на севкупната оценка и на општите 
принципи за спречување на ризиците наведени во чле-
новите 5 и 6 од овој правилник, работодавачот ги пре-
зема техничките и/или организациските мерки соодвет-
ни на природата на работењето, вклучувајќи и склади-
рање, ракување и разделување на некомпатибилните 

хемиски супстанци, обезбедувајќи заштита на вработе-
ните од опасностите кои произлегуваат од физичко-хе-
миските карактеристики на хемиските супстанци. Сог-
ласно со редоследот на приоритети работодавачот тре-
ба да ги преземе следниве мерки: 

а) треба да спречи присуство на опасни концентра-
ции на запаливи супстанци или опасни количества на 
хемиски нестабилни супстанци на работната средина, 

б) доколку природата на работата не дозволува 
спроведување на мерката пропишана во точката а на 
овој став работодавачот треба да избегнува присуство 
на запаливи извори кои би можеле да предизвикаат по-
жар и експлозија, или да избегнува неповолни услови 
кои би можеле да предизвикаат хемиски нестабилните 
супстанци или мешавини на супстанци да создадат 
штетни физички ефекти, 

в) треба да ги намали штетните влијанија по здрав-
јето и безбедноста на вработените во случај на пожар 
или на експлозија поради палење на запаливи супстан-
ци, или на штетните физички последици кои произле-
гуваат од хемиски нестабилни супстанци или мешави-
ни на супстанци.  

(7) Работната опрема и сигурносните системи за 
безбедност на вработените од страна на работодавачот 
треба да се обезбедени, да се проектирани, произведе-
ни и изработени и набавени во согласност со прописи-
те за безбедност за опрема, машини и производи (CE).  

(8) Од страна на работодавачот треба да се презе-
мат организациските и техничките мерки во согласност 
со прописите за опрема и заштитни системи кои се на-
менети за потенцијално експлозивни атмосфери.  

(9) Од страна на работодавачот терба да се презе-
мат мерки за да се обезбеди задоволителна контрола на 
средствата и опремата за работа или за обезбедување 
опрема за спречување на експлозии или подготвителни 
мерки за ослободување на притисокот од експлозии.  

 
Член 8 

(1) За да се обезбеди безбедноста и здравјето на 
вработените од несреќи, инциденти или од вонредни 
ситуации поврзани со присуство на опасни хемиски 
супстанци во работната средина, од страна на работо-
давачот се утврдуваат постапки (акциски планови) кои 
треба да се применат во случај да дојде до таков на-
стан, за да се преземе соодветна активност. Овие мерки 
ги вклучуваат и сите практични безбедносни вежби 
кои редовно се спроведуваат во одредени интервали и 
обезбедување на соодветни средства за прва помош.  

(2) Во случај на појава на настан од став 1 од овој 
член, од страна на  работодавачот веднаш се преземаат 
мерки за ублажување на последиците од настанот и се 
информираат засегнатите вработени за настанот. За да 
се врати состојбата во нормала работодавачот треба: 
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- да ги спроведе соодветните мерки за да ја поправи 
ситуацијата колку што е можно поскоро, 

- да им дозволи работа во погодената област само 
на оние вработени кои се неопходни за извршување на 
поправките и за другите потребни работи. 

(3) На вработените на кои им е дозволено да рабо-
тат во погодената област им се обезбедува соодветна 
заштитна облека, лична заштитна опрема, специјализи-
рана безбедносна опрема и друга опрема, која тие тре-
ба да ја користат сè додека трае ситуацијата. Таа ситуа-
ција не треба да биде трајна. На незаштитени лица не 
им се дозволува да останат во погодената област.  

(4) Од страна на работодавачот се преземаат сите 
потребни мерки за обезбедување на системи за преду-
предување и други системи за известување, кои се по-
требни за сигнализирање на зголемениот ризик по без-
бедноста и здравјето, за да се овозможи соодветен од-
зив и да се спроведат соодветни мерки, помош, итни 
излези и евакуација.   

(5) Работодавачот треба да обезбеди достапност до 
сите информации за мерките кои ќе ги преземе во пог-
лед на работа со опасни хемиски супстанци. Пристапот 
до овие информации треба да биде обезбеден за реле-
вантните внатрешни и надворешни служби, кои се над-
лежни за спроведување на мерки во случај на несреќи 
и вонредни ситуации.  

(6) Информациите од став (5) на овој член ги опфа-
ќаат следните работи: 

- Претходно известување за опасностите при рабо-
та, мерки за идентификација на опасноста, безбедносни 
мерки и постапки за претпазливост, кои ќе им овозмо-
жат на службите надлежни за постапување во случај на 
криза да подготват сопствени постапки за одговор и 
мерки за претпазливост; 

- Сите достапни информации за посебните опасно-
сти кои настануваат, или за кои постои опасност да на-
станат за време на несреќа или вонредна ситуација, 
вклучувајќи и информации за подготвените постапки 
според овој член.  

 
Член 9 

(1) Од страна на работодавачот, треба да се обезбе-
дат за своите работници и/или нивните претставници: 

- податоци за проценка на ризикот и информации за 
сите позначајни промени на работната средина кои до-
ведуваат до измена на проценките на ризикот;  

- известувањата за опасните хемиски супстанци, 
кои се појавуваат на работната средина, видот на тие 
супстанци, ризиците по безбедноста и здрјавето, соод-
ветни гранични вредности на професионална изложе-
ност и други релевантни податоци кои се однесуваат на 
овие супстанци.  

- обука и информирање за соодветните мерки на 
претпазливост и активности кои треба да ги преземат 
за да се заштитат себе си и другите вработени во работ-
ната средина;  

- пристап до сите безбедносни листови обезбедени 
од добавувачот (производителот, дистрибутерот и ис-
порачувачот). 

(2) Од страна на работодавачот документите и по-
датоците од став 1 на овој член редовно се дополнуваат 
во согласност со проценката на ризик и при тоа се сог-
ледуваат сите околности и се проследуваат до вработе-
ните усно, преку индивидуална обука или оспособува-
ње, а поткрепено со пишани податоци, зависно од ви-
дот и степенот на ризикот, на начин разбирлив за вра-
ботените.  

(3) Кога садовите и цевките кои се употребуваат за 
опасни хемиски супстанци при работа не се означени 
во согласност со прописите за означување на хемиски 
супстанци и со пропишаните знаци за безбедност на 
работната средина, работодавачот треба да обезбеди 
јасно утврдена содржина на садовите и цевките, видот 
на содржината и можните опасности.  

(4) На барање на работодавачот, од страна на доба-
вувачот или производителот треба да се  достават сите 
информации за опасните хемиски супстанци, кои се 
потребни за проценка на ризикот.  

 
Член 10 

(1) За да се спречи изложеноста на вработените од 
ризици по здравјето кои произлегуваат од одредени хе-
миски супстанци и/или одредени дејности, се забрану-
ва производството, преработката или користењето на 
хемиски супстанци и дејности кои вклучуваат хемиски 
супстанци од Прилог бр. 3,  кој е составен дел  на овој 
правилник.  

(2) По исклучок од став (1) на овој член, забранети-
те хемиски супстанци и/или дејности од Прилог бр. 3 
на овој правилник можат да се употребат во следните 
случаи:  

- со цел за научни истражувања и тестирања, вклу-
чувајќи и анализа;  

- за активности наменети за отстранување на хеми-
ските супстанци кои се присутни во форма на споредни 
или отпадни производи;  

- за цели на производството на хемиски супстанци, 
наведени во став 1 од овој член, кои се користат како 
полупроизводи и за таква употреба.  

(3) Од страна на работодавачот треба да се спречи 
изложеноста на вработените на хемиските супстанци 
од став (1 ) на овој член, така што ќе обезбеди произ-
водството и колку е можно побрзо употребата на та-
квите хемиски супстанци како полупроизводи да се вр-
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ши во затворен систем од кој може да се отстранат хе-
миските супстанци од Прилог бр.3 од овој правилник, 
само доколку тоа е потребно за контрола на процесот и 
следење или сервисирање на системот. 

(4) Работодавачот кој сака да произведува, да упо-
требува и изработува хемиски супстанци од Прилог бр. 
3 на овој правилник треба да го извести органот на др-
жавната управа надлежен за работите на инспекција на 
трудот најмалку 15 дена пред да се почне со произве-
дување, употреба и изработка на хемиски супатнци. 
Известувањето треба да ги содржи следните информа-
ции: 

- причините за производство, изработка и употреба; 
- количината на хемиските супстанци која ќе се ко-

ристи на годишно ниво; 
- активностите и/или реакциите или процесите; 
- бројот на вработените кои можат да бидат вклуче-

ни; 
- мерките на претпазливост предвидени за безбед-

носта и здравјето на вклучените вработени; 
- техничките и организациските мерки преземени за 

спречување на изложеноста на вработените.  
 

Член 11 
(1) Работодавачот треба да обезбеди следење на 

здравствената состојба на оние вработени за кои резул-
татите на проценка на ризикот од член 5 од овој пра-
вилник, укажуваат дека постои ризик по нивното 
здравје. Следењето на здравствената состојба со презе-
мање на  превентивните мерки на работната средина се 
изведува во согласност со медицинските принципи за 
откривање на показателите на заболување и други 
штетни последици по здравјето во случаи кога: 

- изложеноста на вработените на опасни хемиски 
супстанци е таква што утврденото заболување или не-
гативните последици по здравјето на вработените може 
да се поврзат со изложеноста; 

- кога постои веројатност заболувањето или после-
диците да се појават под определени услови на работа 
на вработениот; и  

- дијагностичката постапка да е со низок ризик по 
вработените. 

(2) Кога е утврдена обврзувачка биолошка гранична 
вредност, заштитата на здравјето при работа со опасни 
хемиски супстанци се обезбедува во согласност со по-
стапките кои се пропишани во Прилог бр. 2 од овој 
правилник.  

(3)Пред да бидат вработените распоредени на ра-
ботната задача позврзана со ризик од изложување на 
опасни хемиски супстанци, работодавачот треба да ги 

информира тие вработени за резлутатите од проценка-
та на ризикот и за барањата за заштитата на здравјето 
со биолошко набљудување.  

(4) Податоците за секој вработен за кој се обезбеду-
ва здравствена заштита во согласност со став 1 на овој 
член се чуваат согласно прописите кои се однесуваат 
на заштитата на личните податоци.  

(5) Ако при здравствениот преглед се утврди дека 
вработениот боледува од спрецифична болест или дека 
има последици по здравјето за кои лекарот по медици-
на на трудот од овластената здравствена установа сме-
та дека се резултат на изложеноста на опасна хемиска 
супстанца на работа, или дека дошло до пречекорување 
на биолошките гранични вредности лекарот го известу-
ва вработениот за неговите лични резултати, информа-
ции и му дава совети за секаков вид здравствена зашти-
та, која би требало врз него да се изврши по завршува-
њето на изложувањето. Во тој случај од страна на  ра-
ботодавачот:  

- се испитува проценката на ризикот извршена сог-
ласно со член 5 од овој правилник; 

- се испитуваат мерките за безбедност за отстрану-
вање или намалување на ризиците согласно член 6 и 7 
од овој правилник; 

- се земаат предвид советите дадени од лекарот по 
медицина на трудот, односно од овластената здравстве-
на установа, вклучувајќи ја и можноста да се назначи 
вработениот на друга соодветна работа, каде не постои 
ризик за понатамошна изложеност; и 

- се обезбедуваат здравствени прегледи на сите дру-
ги вработени кои биле на слична изложеност.  

 
Член 12 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за периодичните ис-
питувања на орудијата за работа и уредите, хемиските 
и биолошките штетности и микроклимата ("Службен 
лист на СФРЈ" бр.26/67).   

 
Член 13 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во "Службен весник на Република 
Македонија", а ќе отпочне да се  применува од 31 де-
кември 2011 година, освен  одредбите од член 10, член 
11 став 2, Прилог бр.2 и Прилог бр.3, кои ќе отпочнат 
да се  примeнуваат од 31 декември 2013 година. 

 
  Бр. 07-2623/1 

19 февруари 2010 година                       Министер, 
       Скопје                        Џељаљ Бајрами, с.р. 
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884. 
Врз основа на член 139-а став 6 Законот за пензи-

ското и инвалидското осигурување (“Службен весник 
на Република Македонија” бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71,96, 
32/97, 24/00, 96/00, 50/01, 85/03, 50/04, 4/05, 84/05, 
101/05, 70/06,  153/07, 152/08, 161/08,81/09 и 156/09), 
министерот за труд и социјална политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, СОСТАВОТ И НАЧИНОТ 
НА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕВИЗИЈА НА 
НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА  
ИНВАЛИДНОСТ, ОДНОСНО НЕСПОСОБНОСТ 

ЗА РАБОТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се уредува организацијата, со-

ставот и начинот на работа на Комисијата за ревизија 
на наод, оцена и мислење за утврдена инвалидност, од-
носно неспособност за работа (во натамошниот текст: 
Комисија за ревизија). 

 
Член 2 

(1) Комисијата за ревизија, врши ревизија на наод, 
оцена и мислење за утврдена инвалидност, односно 
неспособност за работа врз основа на кои се остварува 
право на пензија, донесени од Комисијата за оцена на 
работната способност на Фондот за пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија. 

(2) Комисијата за ревизија врши ревизија и на наод, 
оцена и мислење со кои не е утврдена инвалидност, од-
носно неспособност за работа, донесени од Комисијата 
за оцена на работната способност, како и на наодите 
донесени од Комисијата за задолжителен контролен 
преглед, по случаен избор. 

 
Член 3 

(1) Комисијата за ревизија образувана од министе-
рот за труд и социјална политика е составена од 21 
член, истакнати медицински стручњаци, од кои 15 чле-
на од следната специјалност: специјалист хирург (три 
члена), специјалист интернист (три члена), специјалист 
психијатар (три члена) специјалист по трудова медици-
на  (три члена) и специјалист ортопед (три члена). 

(2) Комисијата од став (1) на овој член, работи во 
состав од седум члена кои се избираат по електронски 
пат, од кои пет члена треба да се од следната специјал-
ност: специјалист хирург, специјалист интернист, спе-
цијалист психијатар, специјалист по трудова медицина 
и специјалист ортопед.  

 (3) Комисијата од став (1) на овој член избира три 
претседатели кои раководат со работата на составот. 
Изборот се врши на првата седница по образувањето на 
Комисијата. 

(4) Покрај специјалноста на медицинските стручња-
ци од став (1) на овој член, во работата на Комисијата 
учествуваат медицински стручњаци и од други специ-
јалности. 

Член 4 
(1) Комисијата за ревизија од член 3 став (1) од овој 

правилник  се образува за период од една година. 
(2)  Евиденција за работата на Комисијата од аспект 

на дадени  мислења, подготвување извештаи и водење 
евиденција за дијагнозите на болести кои влијаат на ра-
ботната способност на осигуреникот се водат од страна 
на лекар -аналитичар определен од страна на министе-
рот за труд и социјална политика. 

 
Член 5 

(1) Комисијата за оцена на работната способност во 
рок од два дена  по донесувањето на наодот, оцената и 
мислењето со кои е утврдена инвалидност односно 
неспособност за работа, заедно со целокупната меди-
цинска и друга документација врз основа на која е до-
несен наодот, оцената и мислењето ги доставува до Ко-
мисијата за ревизија. 

(2) Наодот, оцената и мислењето со кои не е утвр-
дена инвалидност односно неспособност за работа до-
несени од Комисијата за оцена на работната способ-
ност заедно со целокупната медицинска и друга доку-
ментација се доставуваат на увид и мислење на Коми-
сијата за ревизија, по случаен избор, кој го врши соста-
вот на Комисијата за ревизија на последната седница 
во месецот за предметите кои ќе се доставуваат на мис-
лење наредниот месец. 

(3) Комисијата за задолжителен контролен преглед 
по извршениот контролен преглед, наодите и целокуп-
ната медицинска и друга документација ги става на 
увид и мислење на Комисијата за ревизија, по случаен 
избор, кој го врши составот на Комисијата за ревизија 
на последната седница во месецот за предметите кои ќе 
се доставуваат на мислење наредниот месец. 

 
Член 6 

(1) Комисијата за ревизија дава мислење врз основа 
на медицинската и друга документација содржана во 
предметот што и е доставен што е од влијание за утвр-
дување на инвалидност односно неспособност за рабо-
та. 

(2) По извршената ревизија, Комисијата за ревизија 
може да го потврди или да не се согласи со наодот и 
оценката и мислењето донесени од Комисијата за оце-
на на работната способност. Доколку Комисијата за ре-
визија не се согласи, во мислењето задолжително го 
образложува своето мислење. 

(3) Забелешките дадени во мислењето од став (2) на 
овој член се задолжителни за Комисијата за оцена на 
работната способност и по истите донесува нов наод, 
оценка и мислење. 

(4) Ако Комисијата за ревизија утврди дека предме-
тот треба да се докомплетира со соодветна медицинска 
документација донесува мислење во кој ќе ја наведе 
потребната медицинска документација и рокот за до-
ставување. По комплетирање со потребната медицин-
ска документација Комисијата за оцена на работната 
способност предметот повторно го доставува на реви-
зија.   
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 (5) Мислењето на Комисијата за ревизија треба да 
е јасно, образложено и да ги содржи сите факти кои од 
медицинско гледиште се од значење за донесување на 
оцена и мислење. 

(6) Мислењето на Комисијата за ревизија се донесу-
ва на седницата на која се разгледува  предметот што е 
доставен за ревизија. 

 (7) При вршењето на ревизијата, Комисијата за 
ревизија непосредниот лекарски преглед на осигуре-
никот, може да го изврши во време што таа го опреде-
лила. 

 
Член 7 

(1) Изборот на составот на Комисијата по електрон-
ски пат од член 3 став (2) на овој Правилник преку 
програмата “the hаt” се врши од административно тех-
нички лица определени од министерот за труд и соци-
јална политика, ден пред одржувањето на седницата и 
за истиот се води евиденција.  

(2) Претседателот на составот на Комисијата од 
член 3 став (3) на овој правилник се избира по еле-
ктронски пат преку програмата “the hаt” од админи-
стративно технички лица определени од министерот за 
труд и социјална политика, ден пред одржувањето на 
седницата и за истиот се води евиденција. За изврше-
ниот избор се известуваат претседателот и членовите 
на составот на Комисијата за ревизија. 

 
Член 8 

(1) Комисијата за ревизија работи во полн состав и 
донесува мислење со мнозинство гласови од вкупниот 
број членови на Комисијата.  

(2) Членот на Комисијата за ревизија што не се сог-
ласува со мислењето на мнозинството дава издвоено 
мислење со образложение. 

(3) Комисијата за ревизија може да работи и кога се 
присутни повеќе од половината од нејзините членови и 
донесува мислење со мнозинство гласови од вкупниот 
број на членови, во кој случај еден од членовите треба 
да е од областа соодветна на главната болест наведена 
во наодот, оцената и мислењето.  

(4) Комисијата за ревизија одржува седници два па-
ти во текот на една работна недела. 

(5) Претседателот и членот на Комисијата за реви-
зија учествува најмногу до три седници на Комисијата 
во текот на еден месец. 

             
Член 9 

(1) Комисијата за ревизија мислењето го донесува 
на денот на седницата кога го разгледува предметот 
што и е доставен. 

(2) Комисијата за ревизија по извршената ревизија 
во законски утврдениот рок во член 139-а став 4 од За-
конот за пензиското и инвалидското осигурување, ме-
дицинската и друга документација, заедно со својата 
оцена и мислење ги доставува до Комисијата за оцена 
на работната способност.  

Член 10 
Кога Комисијата за оцена на работната способност 

и Комисијата за задолжителен контролен преглед по-
стапуваат по забелешките дадени во постапка на реви-
зија и донесуваат нов наод, оцена и мислење, копија од 
новиот наод, оцена и мислење задолжително го доста-
вуваат до Комисијата за ревизија. 

 
Член 11 

Комисијата за ревизија дава мислење нa Прилог бр. 
1 и бр. 2 кои се составен дел на овој правилник.    

  
Член 12 

(1) Административно-техничките работи на Коми-
сијата за ревизија и евиденцијата за извршената реви-
зија и дадените дадените мислења ги води и координи-
ра Министерството за труд и социјална политика. 

(2) Административно -техничките работи опфаќа-
ат:прием и распределување на предметите, средување 
на медицинската документација, подготвување мисле-
ње за извршена ревизија, припрема и преглед на  пред-
метите и актите за доставување по извршена ревизија, 
подготвување на списоци и службени преписки. 

(3) Евиденцијата за извршената ревизија опфаќа: 
реден број и број на предмет; датум на доставување на 
предметот; име и презиме на осигуреникот;  матичен 
број на осигуреникот; мислење дадено во постапка на 
ревизија; датум на решавање на предметот во постапка 
на ревизија; поранешна оценка, односно наод, оцена и 
мислење од Комисијата за оцена на работната способ-
ност односно Комисијата за задолжителен контролен 
преглед. 
 

Член 13 
Комисијата за ревизија, за својата работа, најмалку 

еднаш годишно поднесува извештај до Министерот за 
труд и социјална политика. 

 
Член 14 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за организацијата, со-
ставот и начинот на работа на Комисијата за ревизија 
на наод, оцена и мислење со кој е утврдена инвалид-
ност, односно неспособност за работа („Службен вес-
ник на Република Македонија “бр.48/08). 

 
Член 153 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во “Службен весник на Република Македони-
ја”. 

 
Бр. 09-2699/1                               Министер 

6 април 2010 година         за труд и социјална политика, 
     Скопје                            Џељаљ Бајрами, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

885. 
Врз основа на член 29, став 9 од Законот за живот-

ната средина („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08 и 83/09), министе-
рот за животна средина и просторно планирање донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ КОИШТО ТРЕБА ДА СЕ 
ИСПОЛНАТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЕКОЛОШКА ОЗ-
НАКА ЗА БОИ И ЛАКОВИ КОИ СЕ КОРИСТАТ ВО  

ЗАТВОРЕН ПРОСТОР 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат критериумите 

коишто треба да се исполнат за добивање на еколошка 
ознака за бои и лакови кои се користат во затворен 
простор, како и начинот и постапката за нивното утвр-
дување. 

 
Член 2 

Одредени изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. „Бои и лакови кои се користат во затворен про-
стор“ е група на производи кои вклучуваат декоратив-
ни бои и лакови кои се користат во затворен простор, 
лакови за дрво и нивни сродни производи кои ги кори-
стат аматери поединци и кои примарно се произведува-
ат за користење во затворен простор и како такви се 
пуштаат на пазарот. Групата на производи вклучува и 
бои и лакови за подови, производи кои се бојадисани 
од страна на дистрибутерите по барање на аматери или 
професионални декоратери, системи за бојадисување, 
декоративни бои во течна форма, или во форма на па-
ста кои претходно може да се прилагодени, обоени или 
подготвени од производителот, за да ги исполнат бара-
њата на потрошувачите, вклучително и основни бои и 
основни слоеви на боја на таквите производни системи.  

2. „Боја“ е пигментиран прекривен материјал, во 
течна форма, во форма на паста или во прав, кој кога ќе 
се примени на супстрат, формира рапав филм кој има 
заштитни, декоративни или специфични технички ка-
рактеристики. 

3. „Лак“ е бистар прекривен материјал кој кога ќе 
се примени на супстрат формира цврст проѕирен филм 
кој има заштитни, декоративни или специфични тех-
нички карактеристики. 

4. „Декоративни бои и лакови“ се бои и лакови кои 
се применуваат на градби, нивните декорации и вна-
трешни делови, за декоративни и заштитни цели, се на-
несуваат на самото место и имаат заштитна улога. 

5. „Лак за дрво“ е прекривна супстанција која соз-
дава проѕирен или полупроѕирен филм за декорација и 
заштита на дрвото од временските услови, што овозмо-
жува лесно одржување. 

6. „Системи за бојадисување“ е метод за подготву-
вање на бои во боја преку мешање на „основа“ со обое-
ни бои. 

7. „Барател“ е правно или физичко лице кое подне-
ло барање до органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на животната средина 
за добивање на еколошка ознака за бои и лакови кои се 
користат во затворен простор. 

 
Член 3 

Во групата на производи од член 2 точка 1  од овој 
правилник не се опфатени следните производи: 

- aнтикорозивни покривни слоеви; 
- покривни слоеви против замастување; 
- производи за заштита на дрво; 
- покривни слоеви за конкретни индустриски и про-

фесионални употреби, вклучително и индустриски по-
кривни слоеви; 

- фасадни покривни слоеви и 
- кои било производи кои се примарно изработени 

за употреба на отворено и како такви се пуштени на па-
зарот. 

 
Член 4 

Критериумите коишто треба да ги исполнуваат бои-
те и лаковите кои се користат во затворен простор, се 
дадени во Прилогот, кој е составен дел на овој правил-
ник.  

 
Член 5 

Одредбите на овој правилник имаат за цел да се 
обезбеди: 

- ефикасно користење на производите и минимиза-
ција на создавањето на отпадот;  

- намалување на ризиците по животната средина и 
останатите ризици (како на пример тропосферскиот 
озон) со намалување на емисиите од растворувачите; 

- намалување на испуштањата на отровните или 
останатите супстанции кои ги загадуваат водите.  

Критериумите се одредени на начин со кој се про-
мовира означување на боите и лаковите кои се кори-
стат во затворен простор, кои имаат мало влијание врз 
животната средина.  

 
Член 6 

Секој критериум содржи специфични барања за 
проценка и верификација. 

За одредени случаи, покрај методите на тестирање 
утврдени со критериумите од овој правилник може да 
се употребат и други методи, доколку органот на др-
жавната управа надлежен за вршење на работите од об-
ласта на животната средина (во понатамошниот текст: 
надлежен орган) прифати дека тие се еквивалентни на 
предвидените за секој критериум. 

Доколку за верификацијата не се потребни тестови, 
надлежниот орган треба да ја заснова одлуката на изја-
ви и документација обезбедена од страна на барателот 
и/или од независни верификации. 

Во определени случаи, кога е тоа потребно, надлеж-
ниот орган може да бара дополнителна документација 
и може да изврши независна верификација. 
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Надлежниот орган ги зема во предвид признатите 
системи за управување со животната средина како што 
се ЕМАS или ISО 14001 при оценувањето на барањето 
и исполнувањето на критериумите. 

 
Член 7 

Барателот кој ги исполнува критериумите за доби-
вање на еколошка ознака за бои и лакови кои се кори-
стат во затворен простор на пакувањата на боите и ла-
ковите кои се користат во затворен простор може да 
стави еколошка ознака, каде во текстуалниот дел на оз-
наката го става текстот: БОИ И ЛАКОВИ КОИ СЕ КО-
РИСТАТ ВО ЗАТВОРЕН ПРОСТОР.  

 
Член 8 

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

 
Бр. 07-3232/3               Министер за животна средина 

25 март 2010 година              и просторно планирање, 
   Скопје                       д-р Неџати Јакупи, с.р. 
 
  

ПРИЛОГ  
 
ЕКОЛОШКИ КРИТЕРИУМИ 
 
Сите критериуми освен критериумот од точка 3 на 

овој прилог кој се однесува на граничните вредности 
на испарливите органски соединенија  (VOC), треба да 
се применува на боја или лак во нивното пакување. Во 
согласност со Директивата 2004/42/ЕЗ, (во натамошни-
от текст VOC диркетива) граничните вредности на ис-
парливите органски соединенија се однесуваат на про-
извод спремен за употреба и така максималната содр-
жина на испарливите органски соединенија треба да се 
пресмета врз основа на било кој препорачан додаток 
како обојувач и/или разредувачи. За оваа пресметка се 
бараат податоци доставени од страна на набавувачите 
на суровини за содржаните цврсти материи, VOC содр-
жината и густина на производот.  

Критериумите од точка  1 и 2 на овој прилог се при-
менуваат само за бели и светли бои (вклучувајќи ги за-
вршните премази, основните премази, подлогите и/или 
меѓуслоевите). 

Кај системите за боење, критериумите од точка  1 и 
2 на овој прилог се однесуваат само за бела основа (ко-
ја содржи најмногу TiO2). Во случаи каде што белата 
основа не може да се постигне условот од најмалку 8 
квадратни метри за литар од производот со покривна 
моќ од 98% според критериумот од точка 7а на овој 
прилог, критериумите треба да се исполнат после бое-
ње на подлогата со стандардна боја RAL 9010.  

Критериумите од точка  1 и 2 на овој прилог не се 
применуваат на транспарентни прекривки. 

За состојките кои се наведени во овие еколошки 
критериуми, кои се однесуваат на супстанции и препа-
рати, ќе се применуваат дефинициите кои се утврдени 
во Законот за хемикалии усогласени со REACH регула-
тивата 1907/2006. 

Точната формулација на производот треба да се до-
стави до надлежниот орган за сите вклучени супстан-
ции кои се користат од страна на барателот. Секоја 
супстанција, вклучувајќи ги и нечистотиите присутни 
во концентрации поголеми од 0,01% (m/m) треба да би-
де наведена во барањето, освен ако пониската концен-
трација е наведена на друго место во критериумите. 

За боите и лаковите кои се двокомпоненти по со-
став кои имаат реактивни  својства, а се наменти за 
специфична крајна употреба треба: 

(а) двете компоненти поединечно да ги исполнуваат 
еколошките критериуми, со исклучок на критериумот 
за испарливи органски соединенија; 

(б) да се придружени со информација, дека индиви-
дуалните компоненти не смеат да се користат одвоено 
или во смеша со други производи; 

(в) финалниот производ подготвен за употреба, да 
ги исполни еколошките критериуми, вклучувајќи го и 
критериумот за испарливи органски соединенија. 

 
1. Бели пигменти 
Содржина бели пигменти (бели неоргански пиг-

менти со рефрактивен индекс повисок од 1,8): Боите 
треба да содржат бели пигменти помалку или еднакво 
на 36 грама по квадратен метар на сув филм, со 98% 
непроѕирност. Ова барање не е применливо за лакови и 
лакови за дрво.  

Проценка и верификација: Барателот треба или 
да обезбеди изјава дека производот не содржи бели 
пигменти, или да обезбеди документација која ја пока-
жува содржината на белите пигменти и стапката на на-
несување, заедно со деталната пресметка кои ќе пока-
жат дека го исполнува овој критериум.  

 
2. Титаниум диоксид 
Титаниум диоксид: Емисиите и испуштањата на 

отпади од производството на било кои пигменти од ти-
таниум диоксид нема да надминуваат:  

- емисии на SOx (изразени како SО2): 252 mg/m2 
сув филм (98% непроѕирност),  

- отпад од сулфати: 18 gr/m2  сув филм (98% непро-
ѕирност),  

- отпад од хлориди: 3,7, 6,4 и 11,9 gr/m2  сув филм 
(98% непроѕирност), соодветно за природни прекри-
вки, синтетички прекривки и згури од руди.  

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди изјава за некористење, или да обезбеди до-
полнителна документација во која се наведени однос-
ните нивоа на емисии и испуштања на отпади за овие 
параметри, содржината на титаниум диоксид во произ-
водот, стапката на нанесување согласно  барањето во 
критериумот, заедно со деталните пресметки кои ќе по-
кажат дека го исполнуваат овој критериум. 
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3. Испарливи органски соединенија (VОCs)  
Содржината на испарливи органски соединенија не 

треба да ги надминува граничните вредности дадени во 
Табела 1: 

 
Табела 1 
 

Класификација на производи 
(Директива 2004/42/EЗ) 

Гранични вредности 
за VOC 

(g/l вклучувајќи и вода) 
 

Внатрешни, мат (ѕидови/та-
ван) (сјај<25 во 60°)  15 

Внатрешни, сјајни (ѕидо-
ви/таван) (сјај<25 во 60°) 60 

Бои за внатрешни производи 
од дрво и метал вклучувајќи 
ја и подлогата 

90 

Лакови за  внатрешни произ-
води и премази вклучувајќи 
и непроѕирни премази 

75 

Минимум внатрешни вграде-
ни премази 75 

Основна боја 15 
Поврзани основни бои 15 
1 пакување за извршување 
на обложување 100 

Двојно пакување на прекрив-
ки со реактивни својства за 
крајно специфично обложува-
ње кое се користи за подови 

100 

Обложување со декоративен 
ефект 90 

 
Во оваа смисла, испарливо органско соединение 

(VOC) е кое било органско соединение, кое во услови 
на нормален притисок, има точка на вриење (или по-
четна точка на вриење) пониска или еднаква на 250 �С 
и стандарден притисок од 101,3 kPa. 

Подкатегориите за бои и лакови од VOC директива-
та се користат за дефинирање на граничните вредности 
на VOC. Во Табелата 1 се прикажани само категориите 
релевантни за внатрешни облоги. 

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди изјава дека го исполнува овој критериум. За 
сите производи барателот треба да ја наведе содржина-
та на VOC.  

 
4. Испарливи ароматски јаглеводороди (VАH)  
Испарливите ароматични јаглеводороди (во понта-

мошниот текст: VAH)  не смеат да бидат директно до-
дадени на производот пред или за време на боењето 
(каде што е применливо), сепак во состојките кои содр-
жат VAH може да се додадат до такво ограничување 
што содржината на VAH во крајниот производ нема да 
ја надмине вредноста од 0,1 % (m/m).  

Во оваа смисла VAH е секој јаглеводород кој во ус-
лови на стандарден притисок од 101,1 kPa има точка на 
вриење  пониска или еднаква на 250 °C и има барем ед-
но ароматско јадро во неговата  развиена структурна 
формула.  

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди изјава дека го исполнува овој критериум и де-
ка не се додадени поинакви VAH во преработените со-
стојки и каде е применливо да обезбеди изјава од наба-
вувачите на состојки за нивната содржина на VAH.  

 
5. Тешки метали  
Следните тешки метали или нивни соединенија не-

ма да се користат како состојки во производот или бо-
јата за нијансирање (ако е применливо) (било како суп-
станција или како дел од некој препарат кој се кори-
сти): кадмиум, олово, хром VI, жива, арсен, бариум, (не 
вклучувајќи ги бариум сулфатите), селен, антимон. 

Исто така, кобалт не треба да се додава како состој-
ка, со исклучок на кобалтни соли кои се користат како 
средство за сушење во алкидни бои, но не смеат да ја 
наминат вредноста од 0.05 % (m/m) во крајниот произ-
вод мерено како метал кобалт. Кобалтот во пигменти 
исто така е изземен од ова барање. 

Состојките може да содржат траги од овие метали 
до 0.01 % (m/m) доклку трагите произлегуваат од нечи-
стотијата на суровините.  

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди изјава дека го исполнува овој критериум, ка-
ко и изјава од набавувачите на состојки (каде е примен-
ливо). 

 
6. Опасни супстанции 
а) Производ. Во согласност со Законот за хемика-

лии и директивата 1999/45/ЕЗ, производот не треба да 
се класифицира како многу отровен, отровен, опасен 
по животната средина, канцероген, отровен за репро-
дукцијата, штетен, корозивен, мутаген или иритирачки 
(само кога ова е предизвикано со присуство на состој-
ката означена со R43).  

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди изјава дека го исполнува овој критериум, за-
едно со листата на податоци за безбедност на материја-
лите од производот кои ги исполнуваат барањата од За-
конот за хемикалии усогласени со Анекс II од REACH 
регулативата.  

б) Состојки (многу отровни, отровни, канцероге-
ни, мутагени, отровни за репродукцијата): Ниту ед-
на супстанција или препарат нема да се користи, до-
колку за нив има доделено или во времето на барањето 
им се доделува некоја од следните фрази со кои се при-
кажува ризикот (или пак е нивна комбинација):  

- R 23 (отровни при инхалација) 
- R 24 (отровни при допир со кожата) 
- R 25 (отровни доколку се проголта) 
- R 26 (многу отровни при инхалација)   
- R 27 (многу отровни при допир со кожата) 
- R 28 (многу отровни доколку се проголта) 
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- R 33 (може да предизвика сериозни кумулативни 
ефекти) 

- R 39  (може да предизвика сериозни непоправливи 
ефекти) 

- R 40 (ограничен доказ за канцерогени ефект) 
- R 42 (може да предизвика чувствителност при ин-

халација) 
- R 45 (може да предизвика рак) 
- R 46 (може да предизвика наследни генетски 

оштетувања) 
- R 48 (може да предизвика опасност од сериозно 

оштетување на здравјето на луѓето при подолга изло-
женост) 

- R 49 (може да предизвика рак при инхалација) 
- R 60 (може да ја намали плодноста)  
- R 61 (може да предизвика оштетувања на плодот 

кај бремените жени) 
- R 62 (може да предизвика опасност за намалена 

плодност) 
- R 63 (може да предизвика опасност за оштетување 

на плодот  кај бремени жени) 
- R 68 ( може да предизвика опасност со неповрат-

ни ефекти), 
како што е наведено во Законот за хемикалии и ди-

рективата 67/548/ЕЕЗ или во директивата 1999/45/EЗ. 
Активните состојки користени како презервативи во 
формулата и на кои им се доделуваат некои од фразите 
за означување ризик, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, 
R 39, R 40 или R 48 (или пак нивни комбинации) може 
сепак да се користат со ограничување од 0,1 % (m/m) 
од вкупниот состав на бојата. 

Алтернативно, може да се земе предвид и глобал-
ниот хармонизиран систем (GHS) на класификација. 
Во овој случај состојките вклучувајќи ги и оние кори-
стени за боење (ако е применливо) може да се сметат, 
вклучувајќи ги и оние кои се користат во боење (ако е 
применливо), класифицирани како што следува (или 
комбинации од нив) не треба да се користат: 

- Акутна отровност (орални) - I, II, III категорија  
- Акутна отровност (дермални) - I, II, III категорија 
- Акутна отровност (вдишување) - I, II, III категорија 
- Респираторна чувствителност - I  категорија 
- Мутагени супстанции - I, II категорија 
- Канцерогени супстанции - I, II категорија  
- Супстанции токсични за репродукција - I, II кате-

горија 
- Систематска отровност за специфичен орган (еди-

нечна изложеност) - I, II категорија 
- Систематска отровност за специфичен орган (по-

вторена изложеност) - I, II категорија, 
како што е утврдено во ST/SG/AC.10/30 и повторе-

но во ST/SG/AC.10/34/Add.3 во согласност со Глобал-
ниот хармонизирам систем за класификација и означу-
вање на хемикалиите (во понатамошниот текст: GHS).  

Активните состојки користени како презервативи 
во формулата и кога им се доделени било која од след-
ниве категории GHS можат да се користат до лимит од 
0,1 % (m/m) од вкупната содржина на боја, и тоа: 

- Акутна отровност (орална, дермална, инхалација) 
- I, II, III (само орални и дермални),  

- Систематска отровност за специфичен орган (еди-
нечна и/или повторена изложеност) - I, II (или комби-
нации од нив) и,  

- Канцерогени - II, категорија. 
Метил етил кетоксим може да се користи во алкид-

ни бои до граница од 0,3% (m/m). 
Проценка и верификација: Барателот треба да 

обезбеди изјава дека го исполнува овој критериум, за-
едно со листата на податоци за безбедност на материја-
лите од производот кои ги исполнуваат барањата од За-
конот за хемикалии усогласени со Анекс II од REACH 
регулативата. 

в) Состојки (опасни за животната средина): Со-
стојките не треба да надминуваат 2 % (m/m), вклучу-
вајќи ги и оние кои се користат во боење (ако е при-
менливо) ако во времето на барањето се исполнети 
критериумите за класификација на било која од след-
ниве опасности (или комбинации од нив): 

- R 50 (многу отровни за водни организми),  
- N R50/53 (многу отровни за водни организми, мо-

же да предизвика долгорочни негативни ефекти во вод-
ната животна средина), 

- N R51/53 (отровни за водни организми, може да 
предизвика долгорочни негативни ефекти во водната 
животна средина), 

- N R52/53 (штетни за водни организми, може да 
предизвика долгорочни негативни ефекти во водната 
животна средина), 

- R 51 (отровни за водни организми),  
- R 52 (штетни за водни организми),  
- R 53 (може да предизвика долгорочни штетни 

ефекти во водната животна средина),  
како што се дадени во Директивата 67/548/ЕЕС или 

Директивата 1999/45/ЕЗ. 
Алтернативно, може да се земе предвид и глобал-

ниот хармонизиран систем (GHS) на класификација. 
Во овој случај состојките не треба да надминуваат 2 % 
(m/m) од масата на производот вклучувајќи ги и оние 
кои се користат во боење (ако е применливо), кои се 
назначени или може да бидат назначени за време на ба-
рањето некоја од следниве класификации: 

Категории на отровност по водата (и комбинации 
од нив): 

- Акутни I, II, III, 
- Хронични I, II, III, IV 
како што е утврдено во ST/SG/AC.10/30 и повторе-

но во ST/SG/AC.10/34/Add.3, во согласност со Глобал-
ниот хармонизирам систем за класификација и означу-
вање на хемикалиите.  

Активните состојки користени како презервативи 
во формулата и кога им се доделени било која од овие 
категории на отровност по водата за време на барањето 
сепак може да се користи до лимит од 4 % (m/m) од 
вкупната содржина на боја. 

Ова барање не важи за амонијак или акил амонијак.  
Ова барање нема да влијае врз обврската да се ис-

полнат горе наведените барања.  
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Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди изјава дека го исполнува овој критериум, за-
едно со листата на податоци за безбедност на материја-
лите од производот кои ги исполнуваат барањата од За-
конот за хемикалии усогласени со Анекс II од REACH 
регулативата. 

г) Алкилфенолетоксилати (APEOs): APEOs не 
треба да се користат во производот пред или за време 
на боењето (ако е применливо).  

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди изјава дека го исполнува овој критериум.  

д) Соединенија на изотиазолинон: Содржината на 
соединенија на изотиазолинон во производот не треба 
да ја надминува вредноста од 0,05 % (m/m) пред или 
после боењето (ако е применливо). Исто така, содржи-
ната на смешата од 5-хлоро-2–метил-2H-изотиазол-3- 
он (ЕС бр. 247-500-7) и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (ЕС 
бр. 220-239-6) (3:1) не треба да надминува 0,00015 % 
(m/m).  

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди изјава дека го исполнува овој критериум, на-
ведувајќи ги количините (доколку се користеле). 

ѓ) Перфлоринатни алкил сулфонати (PFAS): 
Перфлуоринатна  карбоксилна киселина (PFCA), вклу-
чувајќи перфлуаороктаноик киселина (PFOA) и сродни 
супстанции наведени во во OECD "Прелиминарни ли-
сти на PFOS, PFAS, PFOA, PFCA, сродни состојки и 
хемикалии кои можат да се деградираат PFCA (како 
што е ревидирано во 2007 година)" не се дозволени во 
производот.  

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за усогласеност со овој критериум. 

е) Формалдехиди: Слободни формалдехиди не тре-
ба да се додаваат. Додатоци на формалдехид може да 
се додадат само во количества со кои ќе се обезбеди 
дека вкупната содржина на слободен формалдехид не-
ма да надмине 0,001 % (m/m).   

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди изјава дека го исполнува овој критериум. До-
полнително, барателот да треба да обезбеди резултати 
од набавувачите за тест за суровините користејќи го 
Vdl – RL 03 тест методот (Насоки за Vdl 03) „концен-
трацијата на формалдехид во садот одредено преку ме-
тодот со ацетил - ацетон“, во кој случај измерената 
концентрација нема да надминува 0,001 % (m/m). Ал-
тернативно, формалдеходот како резултат на додатоци 
на формалдехид може да се мери на крајниот производ 
со користење на стандард на основа на течна хромато-
графија со високи својства. 

ж) Халогени органски растворувачи: Без оглед на 
критериумите 6а, 6б и 6в, само халогенираните соеди-
ненија кои за време на барањето се оценети како опас-
ни и не се класифицирани со фразите за опасности (или 
комбинации од нив): R26/27, R45, R48/20/22, R50, R51, 
R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53 и R59 во согласност 
со Директивите 67/548/EEЗ и 1999/45/ЕЗ, може да се 
користат во производот пред или за време на боењето 
(ако е применливо). 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за усогласеност со овој критериум. 

з) Фталати: Без оглед на критериумите 6а, 6б и 6в, 
само фталатите кои за време на барањето биле оценети 
како опасни и не се класифицирани со фрази (или ком-
бинации од нив): R60, R61, R62, R50, R51, R52, R53, 
R50/53, R51/53, R52/53, во согласност со Директивата 
67/548/EEC и нејзините измени и дополнувања, може 
да се користат во производот пред или на времето на 
боењето (ако е применливо). 

Дополнително DNOP (di-n-octyl фталат), DINP (di-
isononyl фталат), DIDP (di-isodecyl фталат) не се дозво-
лени во производот. 

Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави изјава за усогласеност со овој критериум. 

 
7. Соодветност за користење  
(а) Стапка на нанесување: Белите бои и боите со 

светли нијанси (вклучувајќи крајни премази, основни 
премази, подлоги и/или средни слоеви) треба да имаат 
стапка на нанесување (со моќност на покривање од 
98%) од најмалку 8 квадратни метри по литар од про-
изводот.  

Кај системите за боење, овој критериум се приме-
нува само за бела подлога (која содржи најмногу TiO2). 
Во случаи кога подлогата не е бела, условот на крите-
риумот од најмалку 8 квадратни метри по литар, со 
моќност на покривање од 98%, треба да се исполни 
после боење на подлогата со стандардна бела боја RAL 
9010. За сите останати подлоги користени за произ-
водство на обоени производи кои содржат помалку 
TiO2 кај кои не може да се постигне барањето од кри-
териумот од најмалку 8 квадратни метри по литар од 
производот со моќност на покривање од 98% - истиот 
не треба да се применува. За бои кои се дел од систем 
за боење, барателот мора да го советува крајниот ко-
рисник на пакувањето од производот и/или сервисот 
кој ја затемнува подлогата или нанесува основен пре-
маз, дека треба да користи основна подлога пред при-
мена на потемна нијанса.  

Основните премази со специфични својства за бло-
кирање/заптивање, продирање/врзување и основните 
премази со специјални атхезиони својства за алумини-
ум и галванизирани површини треба да имаат стапка 
на нанесување (со моќност на покривање од 98%) од 
најмалку 6 квадратни метри по литар од производот. 

Дебели декоративни покривни слоеви (бои кои се 
специјално дизајнирани за да дадат тридимензионален 
декоративен ефект и поради тоа се карактеризираат со 
многу дебел слој) алтернативно треба да имаат вред-
ност на распрскување на 1 метар квадратен по кило-
грам производ.  

Ова барање не е применливо за лакови, лакови за 
дрво, покривни слоеви за под, подни бои, основни сло-
еви или атхезиони основни слоеви или кој било други 
транспарентни облоги.  
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Проценка и верификација: Барателот треба да до-
стави извештај од тест во кој се користи методот ISO 
6504/1 (Бои и лакови - Одредување на прекривната моќ 
- Дел 1: Метод Кубелка - Мунк за бели и светли бои) 
или 6504/3 (Дел 3: Одредување на соодносот на кон-
траст (непроѕирност) на светли бои со фиксна стапка 
на нанесување), или за бои специјално дизајнирани да 
дадат тридимензионален декоративен ефект и кои се 
карактеризираат со многу дебел слој - методот NF Т 30 
073 (или негов еквивалент). За подлоги користени за 
производство на обоени производи кои не се оценети 
во согласност со гореспоменатите барања, барателот 
треба да евидентира за тоа како ќе го советува крајниот 
корисник да користи основен премаз и/или сива боја 
(или други релевантни затемнувања) на основната под-
лога пред аплицирањето на производот.  

(б) Отпорност на мокро триење: Ѕидните бои 
(според EN 13300) за кои се тврди (или на производот 
или во маркетинг пораките) дека можат да се измијат 
или исчистат треба да имаат отпорност на мокро трие-
ње, измерено со ЕN 13300 и EN ISO 11998 од класа 2 
или подобра (да не надминува 20 микрони после 200 
циклуси).  

Поради големиот потенцијален опсег на можни бои 
за нанесување овој критериум ќе биде ограничен на те-
стирање на подлогите за боење. 

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди извештај од тест спроведен во согласност со 
EN 13300 со користење на методот EN ISO 11998 (Тест 
за чистење и отпорност на триење) и евиденција (на па-
кувањето од производот или преку соодветен марке-
тиншки материјал) дека крајниот корисник е информи-
ран дека производот не е тестиран на отпорност на мо-
кро триење во случај на тавански бои.  

(в) Отпорност на вода: Лаковите, лаковите и боите 
за под ќе бидат отпорни на вода, како што е тоа одре-
дено со EN ISO 2812-3, така што по 24-часовна изложе-
ност и 16 часа по настанот, нема да се јави промена во 
сјајот или бојата.  

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди извештај за тестот со користење на методот 
ISO 2812-3 (Бои и лакови - Одредување на отпорноста 
на течности - Дел 3: Метод со користење на апсорбен-
тен медиум).  

(г) Атхезија: Подните лакови и бои и подните за-
штитни лакови, треба да постигнат најмалку ниво 2 во 
тестот за атхезија EN 2409. Основните пигменти пре-
мази  треба да постигнат ниво кое не го надминува она 
во тестот EN 24624 (ISO 4624) каде кохезивната сила 
на супстратот е помала во однос на атхезионата сила на 
бојата, во спротивно атхезијата на бојата мора да е по-
голема и да ја надмине вредноста од 1,5 MPa.  

Транспарентните основни премази не се вклучени 
во ова барање. 

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди извештај за тестот со користење на методот 
EN ISO 2409 или EN 24624 (ISO 4624) како што е по-
применливо.  

(д) Абразија: Подните лакови и бои треба да имаат 
отпорност на триење кое не надминува губиток на те-
жината од 70 mg, после спроведени 1000 тест циклуси 
со 1000 грама оптоварување и CS10 тркало според EN 
ISO 7784-2:2006.  

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди извештај од спроведен тест кој ја покажува 
усогласеноста со овој критериум користејќи го методот 
EN ISO 7784-2:2006.  

 
8. Информации за потрошувачот  
Следните информации треба да се прикажат на па-

кувањето или да се приложат во него: 
- Употребата, подлогата и условите за користење за 

кои производот е наменет. Ова треба да вклучи и сове-
ти за подготвителна работа и слично, како на пример 
информации за соодветна подготовка на подлогата, со-
вети за внатрешна употреба (каде што е соодветно), 
или за температурата,  

- Препораки за соодветни алатки за чистење и за со-
одветно управување со отпад (со цел да се ограничи за-
гадувањето на водата). Овие препораки треба да бидат 
прилагодени на видот на производот, а областа на при-
мена може да се прикаже со употреба на пиктограми 
(графички ознаки) ако е соодветно, 

- Препораки кои се однесуваат на условите за чува-
ње на производот по неговото отворање (со цел да се 
ограничи создавањто на цврст отпад), вклучувајќи ги и 
совети за безбедноста, кога е тоа соодветно,  

- За лакови за потемнување, за кои критериумот 7а 
не се применува, се даваат совети во врска со употре-
бата на соодветен основен премаз или основна боја 
(кога е тоа можн се посочуваа оните со еколошката 
ознака),  

- За дебели декоративни премази, се става текст за 
информирање дека овие бои се специјално дизајнирани 
да дадат тридимензионален декоративен ефект,  

- Текст со совет дека се постапува одвоено со неи-
скористената боја заради нејзино безбедно отстранува-
ње по животната средина и дека таа не треба да се 
исфрла заедно со отпадот од домаќинството. Совети 
дека во врска со начинот на отстранувањето и собира-
њето треба да се побараат од локалната власт,  

- Препораки за превземање на превентивните мерки 
за заштита на лицето што ги користи боите и лаковите. 
Следниот текст (или еквивалентен текст) треба да се 
прикаже на пакувањето или да се приложи во него:   

“За повеќе информации околу тоа зошто на овој 
производ му била доделена еколошка ознака можете да 
ја посетите WEB страната:   

http://www.moepp.gov.mk".  
Проценка и верификација: При поднесување на 

барањето, се доставува соодветната изјава за усогласе-
ност со овие критериуми, како и се приложува еден 
примерок од пакувањето на производот.  



Стр. 74 - Бр. 46 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 април 2010 
 

9. Информации содржани во еколошката ознака 
(етикета) 

Еколошката ознака треба да го содржи следниот 
текст:  

- Добри својства за внатрешна употреба,  
- Ограничени опасни супстанции,  
- Мала содржина на растворувач.  
Проценка и верификација: Подносителот на бара-

њето треба да достави примерок од пакувањето на про-
изводот покажувајќи ја етикетата, заедно со изјава за 
усогласеност со овој критериум.  

__________ 
 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

886. 
Комисијата за хартии од вредност, врз основа на 

член 43 од Законот за преземање на акционерските 
друштва („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 4/2002, 37/2002 и 36/2007), на седницата одржана на 
ден 06.04.2010 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува за успешна понудата за откуп на 

обичните акции издадени од Статер банка АД Кумано-
во, дадена од Централна кооперативна банка АД Софи-
ја, Република Бугарија, со седиште на ул. „Георги Сава 
Раковски“ бр. 103, Софија, Република Бугарија. 

2. Се задолжува понудувачот од точка 1, ова реше-
ние да го објави на начин како што е објавена понудата 
за откуп. 

3. Решението влегува во сила со денот на донесува-
њето. 

4. Жалбата изјавена против ова решение не го одло-
жува неговото извршување. 

5. Решението ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
         Бр. 07-43                Комисија за хартии од вредност 
6 април 2010 година                    Претседател, 
          Скопје                Марина Наќева Кавракова, с.р. 

__________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО 
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

887. 
Врз основа на член 115 став (2) од Законот за задол-

жително капитално финансирано пензиско осигурува-
ње („Службен весник на Република Македонија” бр. 
29/2002, 85/2003,  40/2004, 113/2005, 29/2007,  88/2008 
и 48/2009) и член 148 став (2) од Законот за добровол-
но капитално финансирано пензиско осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/2008), Управниот одбор на Агенцијата за супервизија 
на капитално финансираното пензиско осигурување на 
седницата, одржана на 25 март 2010 година, донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУ-
МОТ ЗА РАНГИРАЊЕ НА СУБ-ЧУВАРОТ НА ИМОТ 

 
Член 1 

Во Правилникот за критериумот за рангирање на 
суб-чуварот на имот („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 138/2008), во член 3 став (1) во точката 
а) зборовите: „АА-“ се заменуваат со зборовите: „А“. 

Во точката б) зборовите: „Аа3„ се заменуваат со 
зборовите: „А2“. 

Во точката в) зборовите: „AA- или aa- или CU2-“ се 
заменуваат со зборовите:„А“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 01-615/5                           Претседател 

26 март 2010 година                     на Управниот одбор, 
    Скопје                                Анета Димовска, с.р. 

_________ 
 

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

888. 
Врз основа на член 37 став 1 алинеја 5 и член 52 од 

Законот за радиодифузната дејност („Сл. весник на 
РМ“ бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010), а во 
согласност со член 19 став 2 алинеја 10 и член 20 став 
1 алинеја 3 од Деловникот за работа на Советот за ра-
диодифузија (Пречистен текст), Советот за радиодифу-
зија на Република Македонија, по спроведувањето на 
Конкурсот за доделување дозвола за вршење радиоди-
фузна дејност објавен врз основа на Одлуката за обја-
вување конкурс бр. 07-4048/1 од 2.12.2009 година 
(„Службен весник на РМ” бр. 145/09) и Заклучокот бр. 
02-456/19 од 1.04.2010 година, на Второто продолже-
ние на 3-та седница, одржано на 29.03.2010 година, ја 
донесе следната 

 
О Д Л У К А 

 
I. Не се доделуваат дозволи за вршење радиодифуз-

на дејност за емитување и пренос на радио програмски 
сервиси, на локално ниво, за пренесување преку тере-
стријален предавател (во понатамошниот текст: дозво-
ли), и тоа: 

- 1 (една) дозвола, за Куманово, на македонски ја-
зик; 

- 1 (една) дозвола, за Штип, на македонски јазик. 
II. За оваа одлука писмено да се известат учесници-

те на Конкурсот за доделување дозволи за вршење ра-
диодифузна дејност (радио), кои конкурирале за по-
драчјата наведени во точката 1 на оваа одлука, објавен 
врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр.07-
4048/1 од 2.12.2009 година („Службен весник на РМ” 
бр. 145/09), во рок од 7 (седум) дена од денот на доне-
сувањето на Одлуката. 
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III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ”. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Врз основа на член  44, а во согласност со член 45, 

46 и 47 од Законот за радиодифузната дејност („Служ-
бен весник на РМ“ бр.100/05, 19/07, 152/06, 06/2010), 
на 23-та седница одржана на 2.12.2009 година, Советот 
за радиодифузија донесе Одлука за објавување конкурс 
за доделување дозволи за вршење радиодифузна деј-
ност бр.07-4048/1 од 2.12.2009 година („Службен вес-
ник на РМ” бр. 145/09), меѓудругите, и за подрачјето 
на: Куманово (македонски јазик) и Штип (македонски 
јазик).   

По објавувањето на наведената Одлука и истекот на 
рокот за доставување на пријавите, до Советот доставе-
ни се 2 пријави за подрачјето на Штип и 4 пријави за 
подрачјето на Куманово. При испитувањето на доста-
вените пријави, Советот се соочи со нејасна правна си-
туација и дилема во однос на толкувањето и примената 
на одделни одредби содржани во Глава III „Заштита на 
плурализмот, разновидноста и јавноста на работата на 
радиодифузерите“, во член 13 и член 18 од наведениот 
Закон за радиодифузната дејност. Имено, пред Советот 
се поставија дилеми во однос на практичната примена 
на наведените одредби од Законот за радиодифузната 
дејност, а особено: 1. дали претставува постоење не-
дозволена медиумска концентрација кога физичко лице 
кое е единствен основач и управител на правно лице, 
кое пак е единствен основач на радиодифузер, во ситу-
ација кога истото физичко лице истовремено ја врши и 
функцијата управител на друштво од областа на печа-
тот кое издава дневен весник што се дистрибуира на 
подрачјето на кое се емитува радио и/или телевизиска 
програма и 2. дали претставува постоење недозволена 
медиумска концентрација кога едно физичко лице 
истовремено се јавува како управител во радиодифузер 
и во друштво од областа на печатот кое издава дневен 
весник што се дистрибуира на подрачјето на кое се 
емитува радио и/или телевизиска програма. 

Со цел да обезбеди доследна примена на одредбите 
на Законот за радиодифузната дејност, а особено пора-
ди фактот што прашањето за регулирање на медиум-
ската концентрација е особено сериозно прашање за 
кое свои забелешки и укажување постојано дава и 
Европската комисија, Советот се обрати со барање за 
мислење бр.03-587/1 од 22.02.2010 година до следниве 
институции, и тоа: Секретаријатот за законодавство 
при Владата на РМ, Законодавно правната комисија 
при Собранието на РМ, Министерството за транспорт 
и врски на РМ  и Комисијата за заштита на конкурен-
цијата.  

Од Секретаријатот за законодавство при Владата на 
РМ беше добиен допис бр.03-587/6 од 15.03.2010 годи-
на (бр.07-1449/2 од 15.03.2010 година), во кој се наве-
дува дека Секретаријатот не е надлежен за давање мис-
лење во однос на членовите 13 и 18 од Законот за ради-
одифузната дејност.  

Законодавно правната комисија при Собранието на 
РМ, со допис бр. 03-587/2 од 26.02.2010 година (бр.10-
875/2 од 23.02.2010 година) го извести Советот дека 
Комисијата согласно Одлуката за основање на постоја-
ни работни тела („Сл. весник на РМ“ бр. 77/2008), не е 
надлежна да постапува по предмети на Советот за ра-
диодифузија на РМ, затоа што Советот не е овластен 
субјект за поднесување барање за автентично толкува-
ње на закон. 

Комисијата за заштита на конкуренцијата достави 
допис бр.03-587/3 од 26.02.2010 година (бр.03-122/2 од 
26.02.2010 година) со кој го извести Советот дека не е 
овластена да дава толкување на одредбите од Законот 
за радиодифузната дејност. 

Министерството за транспорт и врски достави до-
пис бр.03-587/4 од 11.03.2010 година (бр.14-2824/2 од 
26.02.2010 година) со кој му укажа на Советот дека  
Владата на Република Македонија, согласно член 175 
од Деловникот на Собранието на РМ, е овластена да 
поднесе барање за автентично толкување на законите. 
Со оглед на наведеното и фактот што согласно Законот 
за организација и работа на органите на државната 
управа („Сл. весник на РМ“ бр. 58/2000), Министерс-
тво за транспорт и врски е надлежно ресорно мини-
стерство за работите од областа на радиодифузијата и 
радиодифузната инфраструктура и е овластен предла-
гач за законите од областа на радиодифузијата, па спо-
ред тоа е и надлежно за поднесување барање за автен-
тично толкување за одредби содржани во Законот за 
радиодифузната дејност, Советот со барање бр.03-
587/5 од 11.03.2010 година се обрати до Министерство-
то за транспорт и врски на РМ, преку Владата на Ре-
публика Македонија, да побара, односно да добие 
автентично толкување на одредбите содржани во Глава 
III, член 13 и член 18 од Законот за радиодифузната 
дејност од Законодавно правната комисија на Собрани-
ето на РМ. До денот на донесувањето на оваа одлука, 
до Советот не е доставено автентично толкување на 
член 13 и член 18 од Законот за радиодифузната деј-
ност. 

Исто така, Советот за радиодифузија, со допис бр. 
03-781/1 од 11.03.2010 година се обрати со барање за 
мислење и до Државната комисија за спречување на 
корупцијата, која до денот на донесувањето на оваа од-
лука до Советот не достави одговор. 

Од друга страна, рокот од 60 дена содржан во чле-
нот 52 од Законот за радиодифузната дејност, во кој 
Советот е должен да донесе одлука за доделување доз-
воли, истече на 23.03.2010 година.  

Во дадената состојба, а  со цел да се обезбеди дос-
ледна и правилна примена на законските одредби и 
владеење на правото, како најсоодветно и најцелисход-
но се наметна одлуката да не се пристапи кон доделу-
вање на дозволи за вршење радиодифузна дејност (ра-
дио), наведени во точката 1 на оваа одлука. 

Врз основа на сето погоре наведено, а согласно 
член 37 став 1 алинеја 5 и член 52 од Законот за радио-
дифузната дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 100/05, 
19/07, 103/08, 152/08, 06/2010), и засновано на член 19 
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став 2 алинеја 10 и член 20 став 1 алинеја 3 од Делов-
никот за работа на Советот за радиодифузија (Пречи-
стен текст), Советот на Второто продолжение на 3-та 
седница одржано на 29.03.2010 година, одлучи како во 
диспозитивот на оваа одлука.  

Одлуката да се достави до:  
- Учесниците на Конкурсот за доделување дозволи 

за вршење радиодифузна дејност (радио), кои конкури-
рале за подрачјата наведени во точката 1 на оваа одлу-
ка, објавен врз основа на Одлуката за објавување кон-
курс бр. 07-4048/1 од 2.12.2009 година („Службен вес-
ник на РМ” бр. 145/09), и 

- Агенцијата за електронски комуникации на Репуб-
лика Македонија. 

 
  Бр. 07 - 84                            Совет за радиодифузија 

6 април 2010 година                            Претседател, 
     Скопје                               Зоран Стефаноски, с.р. 
 
Правна поука: Учесниците на Конкурсот за доделу-

вање дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио), 
објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс 
бр. 07-4048/1 од 2.12.2009 година („Службен весник на 
РМ” бр. 145/09), кои конкурирале за подрачјата наведе-
ни во точката 1 на оваа Одлука, а кои не се задоволни 
од Одлуката, имаат право во рок од 15 дена од денот на 
добивањето на известувањето и Одлуката да поднесат 
тужба до надлежниот суд. 

_________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИ 
889. 

Врз основа на член 17 став 2 и член 23 од Законот 
за определување дополнителен услов за вршење јавна 
функција („Службен весник на РМ“ бр. 14/08 и 64/09), 
19.02.2010 година, Комисијата за верификација на фа-
ктите донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА КО-
МИСИЈАТА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИТЕ 

 
Член 1 

Комисијата за верификација на фактите ја именува 
Мукадес Хајдаровска за Генерален секретар на Коми-
сијата за верификација на фактите. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Генералниот секретар на Комисијата за верифика-

ција на фактите ќе раководи со Секретаријатот на Ко-
мисијата за верификација на фактите. 

 
Член 3 

Мандатот на Генералниот секретар на Комисијата 
за верификација на фактите почнува од 19.02.2010 го-
дина и согласно член 23 од Законот за определување 
дополнителен услов за вршење јавна функција („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 14/08 и 64/09) ќе трае 5 години. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
     Бр. 02-50/1                Комисија за верификација 

22 февруари 2010 година                  на фактите 
             Скопје                         Претседател, 
                                              Шпенди Винца, с.р. 

___________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
890. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-
бивка – („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 
2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007 
и 159/2008), Државниот завод за статистика го утврду-
ва и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО  НА  ЦЕНИТЕ  

НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2010 ГОДИНА 

 
Движењето на цените на мало во Република Маке-

донија во периодот јануари-март 2010 година во од-
нос на просечните цени на мало во 2009 година, изне-
сува 1,7%. 

 
                                    Директор, 
                            м-р Благица Новковска, с.р. 
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