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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
4641.
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и членовите 118 став 5 и 119 став 1
од Деловникот на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број
91/2008, 119/10 и 23/13), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 9 октомври 2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА
ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА
КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
I. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици
на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ број
95/14, 104/14, 111/14, 114/14 и 138/14), во точката I. во
потточка 11. Комисија за економски прашања под г) за
заменици на членовите во точката 8) се додаваат зборовите: „Чедомир Саздовски“.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-3776/1
9 октомври 2014 година
Скопје

Стр.
4656.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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Правилник за деталната содржина
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културно-историското наследство
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4642.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 19 и 20 од Одлуката
за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на
Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 85/14), Собранието
на Република Македонија, на седницата одржана на 9
октомври 2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ
И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА
ПРАТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО
ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ
Член 1
Во Одлуката за основање на пратенички групи на
Собранието на Република Македонија за соработка со
парламентите на други држави и избор на претседатели
и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на
други држави („Службен весник на Република Македонија“ број 100/14, 104/14 и 111/14) во членот 3 во точката 13. Пратеничка група на Собранието на Република
Македонија за соработка со Парламентот на Државата
Израел под б) членови, во точката 4. се додаваат зборовите: „Роза Топузова Каревска“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 07-3777/1
9 октомври 2014 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4643.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и
27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10. 2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА ГРАД СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република
Македонија му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Стр. 4 - Бр. 148

10 октомври 2014

10 октомври 2014

Бр. 148 - Стр. 5

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на град Скопје.
Член 3
Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува
договор со градоначалникот на град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од
член 1 од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.42-7923/1
7 октомври 2014 година
Скопје

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

Стр. 6 - Бр. 148
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4644.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011,
15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР –
ОБЈЕКТ ВО СТАР ДОЈРАН–ВИКЕНД КУЌА БРОЈ 2
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за
продажба на недвижна ствар – објект во Стар Дојран –
викенд куќа број 2, број 42-359/1 од 22.01.2014 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
19/2014).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-8094/1
7 октомври 2014 година
Скопје

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

4645.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003,
55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008,
10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
7.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР –
ОБЈЕКТ ВО СТАР ДОЈРАН – ВИКЕНД КУЌА
БРОЈ 3
Член 1
Со оваа oдлука престанува да важи Одлуката за
продажба на недвижна ствар – објект во Стар Дојран –
Викенд куќа број 3, број 42-358/1 од 22.1.2014 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
17/2014).

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 42-8095/1
7 октомври 2014 година
Скопје

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

4646.
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана
на 7.10.2014 година, донесе
ОДЛУКA
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР ОБЈЕКТ ВO СТАР ДОЈРАН-ВИКЕНД КУЌА БРОЈ 1
Член 1
Co оваа одлука престанува да важи Одлуката за продажба на недвижна ствар - објект во Стар Дојран - Викенд
куќа број 1, број 42-360/1 од 22.1.2014 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 17/14).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-8096/1
7 октомври 2014 година
Скопје

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

4647.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 и 151/2011),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО
НА ОБУКА НА СПЕЦИЈАЛНИ СИЛИ, ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА
1. За учество на обука на специјални сили, која ќе
се одржи во периодот од 13.10.2014 година до
14.11.2014 година во Република Турција, се испраќаат
40 (четириесет) припадници на Полкот за специјални
операции на Армијата на Република Македонија (во
натамошниот текст: Армијата) и тоа:
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Бр. 148 - Стр. 7

- на обука за командоси, во периодот од 13.10.2014
година до 14.11.2014 година, 15 припадници и
- на основна падобранска обука во периодот од
27.10 2014 година до 14.11.2014 година, 25 (дваесет и
пет) припадници.
2. Финансиските трошоци за сместување и исхрана
на припадниците на Армијата ги обезбедува Република
Турција, а патните трошоците ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ги врши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на обуката, Министерството за
одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-8332/1
7 октомври 2014 година
Скопје

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

4648.
Врз основа на член 16 точка 5 од Законот за заштита и спасување (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/2010, 18/2011
и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10.2014 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ДВА АВИОНИ АТ-802А FIRE
BOSS НА ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ И РЕПУБЛИЧКИ СИЛИ ЗА ЗАШТИТА И
СПАСУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДЕН АЕРОМИТИНГ
ВО РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА
1. За учество на меѓународен аеромитинг (во натамошниот текст: аеромитингот) во Република Црна
Гора, кој ќе се одржи во периодот од 11 – 12 октомври
2014 година во Република Црна Гора, се испраќаат два
авиони АТ-802А Fire Boss на Дирекција за заштита и
спасување и пет припадници на републичките сили за
заштита и спасување, и тоа:
- два пилота;
- два воздухопловни техничари и
- координатор.

2. Финансиските трошоци за сместувањето и исхраната на учесниците во аеромитингот паѓаат на товар на
организаторот, а трошоците за 1000 литри гориво за
прелет на двата авиони до Црна Гора и 70 литри гориво
за патничкото моторно возило ќе ги покрие Дирекцијата за заштита и спасување.
3. Подготовките и организацијата на учесниците на
аеромитингот ќе ги изврши Дирекцијата за заштита и
спасување.
4. По завршувањето на активностите од аеромитингот, Дирекцијата за заштита и спасување поднесува извештај до Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија“.
Бр.42-8462/1
7 октомври 2014 година
Скопје

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

4649.
Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
7.10.2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука како геодетски работи за посебни
намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска
подлога за планскиот опфат за урбанистичко планска
документација за Туристичка развојна зона „Студенчишко блато“, општина Охрид.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.42-8464/1
7 октомври 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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4650.
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана
(„Службен весник на Република Македонија“бр.42/01,
5/03, 58/06, 110/08, 51/11 и 151/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.10.2014
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА НА НУРКАЧИ ВО ЦРНА ГОРА
1. За учество на обука на нуркачи, која ќе се одржи
во периодот од 8.10.2014 година до 16.10.2014 година
во Црна Гора, се испраќаат 8 (осум) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот
текст: Армијата).
2. Финансиските трошоци за сместување и исхрана
на припадниците на Армијата ги обезбедува Црна
Гора, а патните трошоците ги обезбедува Министерството за одбрана.
3. Подготовките и организацијата на припадниците
на Армијата, ги врши Министерството за одбрана.
4. По завршувањето на обуката, Министерството за
одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.
5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 42-8541/1
7 октомври 2014 година
Скопје

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

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
4651.
Врз основа на член 34 став 5 од Законот за автокампови („Службен весник на Република Македонија“ бр.
13/13), министерот за економија, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА
НА АВТОКАМПОВИ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат условите за категоризација на автокампови.

Член 2
Автокамповите се распоредуваат во категории во
зависност од уредувањето, опремувањето и квалитетот
на услугата.
Распоредувањето на автокамповите според уредувањето и опремувањето се врши во зависност од тоа
дали ги имаат следните содржини: приод и сообракајна
поврзаност; влез во кампот, прием и заминување на
гостите; терен, уреденост на просторот во кампот;
простор за кампирање; снабдување со вода; хигиена,
ред и чистота; заштита во кампот; снабдување со електрична енергија; санитарии; услуги на храна и пијалок;
трговија, снабдување со прехрамбени продукти и други
потреби; простор за приготвување и конзумирање
храна; апарати за ладење и условите за гостите.
Автокамповите се распоредуваат во категории во
зависност од услугите кои ги даваат: чуварската
служба, прием и испраќање на гостите, менувачница и
услуги со телефон; простори за кампирање; заштита на
гостите во кампот; одржување на инсталациите и апаратите; одржување на санитарните простории и апарати; познавање на странски јазици и изглед на персоналот; услуги во трговија; услови за гостите - анимирање и забава; можност за чување на скапоцености на
гостите во рамките на рецепцијата; прифаќање платежни и кредитни картички и банкомат.
Категориите на автокамповите се означуваат со
број на ѕвездички, при што распоредувањето во категории и означувањето на категории се врши на начин
што автокампови во прва, втора, трета и четврта категорија се означуваат со број на ѕвездички четири, три,
две и една.
Член 3
Условите за категоризација на автокамповите се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.
Категоријата на објектот со називот се испишува на
плочка која треба да биде истакната на видливо место
при влезот во автокампот.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 13-4302/2
10 септември 2014 година
Скопје

Министер за економија,
Беким Незири, с.р.
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4652.
Врз основа на член 39 став 2 од Законот за автокампови („Службен весник на Република Македонија“
бр.13/13), министерот за економија, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА АВТОКАМПОВИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува висината на трошоците за категоризација на автокампови.
Член 2
За категоризација на автокампови се наплатуваат
трошоци по однос на:
- користење на службено патничко моторно возило и
- работа на членовите на Комисијата за вршење на
увид на лице место.
Член 3
Трошоците од членот 2 алинеа 1 од овој правилник
подносителот на барањето за категоризација ги уплатува на сметка на Буџетот на Република Македонија и
тоа:
- доколку се користи службено патничко моторно
возило за категоризација на автокамп кој се наоѓа во
Градот Скопје и населените места во околината на градот, трошоците изнесуваат 500 денари;
- доколку патничкото возило се користи за категоризација на автокамп во градовите и населените места
кои се оддалечени од градот Скопје до 100 км трошоците изнесуваат 1000 денари и
- доколку патничкото возило се користи за категоризација на автокамп, во градовите и населените места
кои се оддалечени од градот Скопје над 100 км, трошоците изнесуваат 2000 денари.
Член 4
Трошоците од членот 2 алинеја 2 на овој правилник, се пресметуваат во висина од 150 денари за секој
започнат час, за секој член на Комисијата. Бројот на часовите за вршење на увидот се утврдува записнички од
страна на Комисијата и на овластеното лице - претставник на автокампот, за ефективно поминатото
време.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 13-4302/3
10 септември 2014 година
Скопје

Министер за економија,
Беким Незири, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
4653.
Врз основа на член 6 став 4 од Законот за прекинување на бременоста („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 87/13 и 164/13), министерот за здравство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА СОВЕТУВАЊЕТО НА БРЕМЕНАТА ЖЕНА ПРЕД ПРЕКИНУВАЊЕТО НА БРЕМЕНОСТА
Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината и начинот на советувањето на бремената жена пред прекинувањето на бременоста за можните предности за продолжување на бременост, како и за ризиците при спроведување, односно не спроведување на интервенцијата
за прекинување на бременоста по здравјето и животот
на жената, методите за вршење на прекинување на бременоста и да ја запознае со можностите и методите за
спречување на бременоста.
Член 2
Советувањето на бремената жена пред прекинувањето на бременоста (во натамошниот текст: советувањето) се врши усно со објаснување, со покажување на
печатени материјали и со покажување на динамична
ултразвучна слика од плодот со негов опис.
Советувањето се извршува во просторија која обезбедува дискреција на бремената жена и доволно време
за советување.
Докторот го започнува советувањето со свое претставување и на бремената жена и дава податоци за контакт за дополнителни прашања.
На бремената жена детално усно и со печатени материјали треба да и се објасни текот на планираното
прекинување на бременоста и ефектите од интервенцијата на плодот.
При советувањето докторот треба да и овозможи на
бремената жена да поставува прашања во врска со прекинувањето на бременоста и на истите да даде објективен одговор.
При советувањето се прави ултразвучен преглед на
бремената жена, се покажува динамична ултразвучна
слика од плодот со негов опис и се овозможува да се
чуе срцебиењето на плодот.
Член 3
Докторот при советувањето ја информира бремената жена за точната гестациска старост на плодот, како
и сите анатомски и физиолошки карактеристики на
плодот во таа гестациска старост.
Бремената жена треба да биде запознаена со сите
можни методи за прекин на бременоста со изрази разбирливи за неa.
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При советувањето бремената жена треба да добие
детални усни и печатени информации за непосредните
и долгорочните последици по нејзиното здравје, со
психолошките ефекти по извршената интервенција, како и со можните компликации поврзани со предложената метода за прекин на бременост и со прекинот на
бременоста во соодветна гестациска старост на плодот.
На бремената жена треба да и бидат посочени можните дополнителни ризици поврзани со претходни постоечки болести, односно состојби.
При советувањето на бремената жена и се даваат
детални информации за можните методи за вршење на
прекинувањето на бременоста и за можноста да ја повлече согласноста за прекинување на бременоста без било какви последици за нејзиниот иден медицински
третман и без губиток на било какви права од здравственото осигурување.
Заради спречување на идни несакани бремености,
бремената жена се советува за можностите и начините
за контрола на бременоста (контрацепција).
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-6944/3
6 октомври 2014 година
Министер за здравство,
Скопје
Никола Тодоров, с.р.
________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ
4654.
Врз основа на член 31 став (4) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на
Република Македонија“ бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10,
18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), министерот
за транспорт и врски, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ
ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
Член 1
Во Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 167/13,
37/14 и 125/14) во членот 7, алинеја 2, по зборовите:
„водени текови“ се става запирка и се додаваат зборовите: „водени површини“.
Член 2
Во членот 16 по став (4) се додава нов став (5) кој
гласи:
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„(5) По исклучок од ставот (3) алинеи 1 и 2 од овој
член попречниот профил може да се димензионира и
реализира, согласно одредбите на член 69 став (8) од
овој правилник.“
Член 3
Членот 21 се менува и гласи:
„(1) Градежна парцела задолжително се формира во
урбанистичките планови од член 7, точка 2), алинеи 2,
3 и 4 како и урбанистичко планските документации од
Законот за просторно и урбанистичко планирање“.
„(2) По исклучок од ставот (1) од овој член, во општите акти за населени места во општината, градежна
парцела се формира од една или повеќе соседни катастарски парцели со еден носител на право на градење“.
Член 4
Во членот 68 по ставот (10) се додава нов став (11)
кој гласи:
„(11) Доколку постојат изградени објекти со намена
домување во станбени куќи, поради кои не може да се
реализира пристапна улица од став (7) од овој член, сообраќајницата која обезбедува колски пристап до градежните парцели со иста намена не треба да е помала
од 3,5 метри.“
Член 5
Во членот 69 по ставот (7) се додава нов став (8) кој
гласи:
„(8) По исклучок на ставовите (1) и (2) од овој член,
со Проект за инфраструктура може да се намали минималната вкупна широчина на попречниот профил со
изоставување на разделниот појас, само во случаите
кога е констатирано дека во планираниот попречен
профил постојат градби или високо зеленило.“
Член 6
Членот 71 се менува и гласи:
„(1) Големината на радиусот на хоризонталните
кривини зависи од проектната брзина на сообраќајницата.“
(2) Долната граница на вредноста на Р-радиусот на
хоризонталните кривини е функција од брзината и треба да изнесува за:
- Брзини до 30 км/час Р = 30 м;
- Брзини до 40 км/час Р= 50 м;
- Брзини до 50 км/час Р= 80 м;
- Брзини до 60 км/час Р=120 м;
- Брзини до 70 км/час Р=180 м:
- Брзини до 80 км/час Р=250 м;
- Брзини до 90 км/час Р=350 м;
- Брзини до 100 км/час Р=450 м;
- Брзини до 110 км/час Р=600 м и
- Брзини до 120 км/час Р=750 м.
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(3) Можните брзини за движење по одреден тип на
улици при планирање изнесуваат:
- пристапни улици до 30 км/час;
- станбени улици од 30 км/час до 40 км/час ;
- сервисни улици од 30 км/час до 50 км/час;
- индустриски улици од 30 км/час до 50 км/час;
- собирни улици од 40 км/час до 60 км/час;
- магистрална улица низ населено место - село од
40 км/час до 60 км/час
- градски магистрални улици без денивелирани крстосувања од 40 км/час 80 км/час;
- градски магистрални улици со денивелирани крстосувања од 60 км/час 90 км/час и
- транзитни магистрални улици од 60 км/час до 100
км/час;“.
Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 01-13140/2
Mинистер
8 октомври 2014 година
за транспорт и врски,
Скопје
Миле Јанакиески, с.р.
_________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
4655.
Врз основа на член 27 став (3) од Законот за квалитетот на амбиентниот воздух („Службен весник на Република Македонија” бр. 67/04, 92/07, 35/10, 47/11,
59/12 и 163/13), министерот за животна средина и
просторно планирање во согласност со министерот за
здравство и министерот за економија, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДЕТАЛНАТА СОДРЖИНА И НАЧИНОТ НА
ПОДГОТВУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ
НА КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ(*)
Член 1
Со овој правилник се пропишува деталната содржина и начинот на подготвување на Планот за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух.
Член 2
Планот за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух (во натамошниот текст: План) се подготвува преку собирање и обработка на информации од:
Со овој правилник се врши усогласување со Директивата
2008/50/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 21 мај 2008
година за квалитет на амбиентниот воздух и за почист воздух за
Европа, CELEX број 32008L0050.
()
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1. инвентарите на емисии на загадувачки супстанции во воздухот;
2. сценарија за идни емисии од поедини загадувачки супстанции;
3. оценка на квалитетот на воздухот на Република
Македонија и
4. оценка на метеоролошките услови и географските фактори кои што можат да имаат влијание врз квалитетот на воздухот, генерално и во кратки временски
интервали.
Член 3
(1) Планот ги содржи следните податоци:
1) Локализација на прекумерното загадување:
- регион;
- град (мапа) и
- мерна станица (мапа, географски координати);
2) Општи информации:
- вид на зона (град, индустриска или рурална област);
- проценка на загадената област (km2) и број на населението изложено на загадувањето;
- климатски податоци;
- топографски релевантни податоци и
- информации за видот на целите потребни за безбедност на зоната;
3) Одговорни органи:
- имиња и адреси на лицата одговорни за развојот и
имплементацијата на плановите за подобрување;
4) Природа и оценување на загадувањето:
- следени концентрации во текот на претходните
години (пред имплементацијата на мерките за подобрување);
- измерени концентрации од самиот почеток на
проектот и
- употребени техники за проценка;
5) Потекло на загадувањето:
- листа на главните извори на емисии одговорни за
загадувањето (мапа);
- вкупно емисии од тие извори (тони/годишно) и
- информации за загадувањето што доаѓа од други
региони;
6) Анализа на состојбата:
- детални податоци за факторите кои се одговорни
за надминувањата (транспорт, вклучувајќи и прекуграничен транспорт, формирање на секундарни загадувачки супстанции во атмосферата) и
- детални податоци за можните мерки за подобрување на квалитетот на воздухот;
7) Детали за мерки или проекти за подобрување на
квалитетот на амбиентниот воздух што постоеле пред
денот на влегувањето во сила на Законот за квалитетот
на амбиентниот воздух:
- локални, регионални, национални и меѓународни
мерки и
- набљудувани ефекти од овие мерки;
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8) Детали за донесените мерки или проекти од аспект на намалување на загадувањето:
- наведување и опис на сите мерки поставени во
проектот;
- временска табела за имплементација и
- проценка на планираното подобрување на квалитетот на воздухот и проценка на очекуваното време
потребно за да се исполнат целите;
9) Детални податоци за мерките или проектите планирани или испитувани за долг временски период;
10) Анализа на состојбата од здравствен аспект:
- здравствен профил на населбата/регионот за кој се
изготвува планот;
- постојни и очекувани идни здравствени ефекти од
аерозагадувањето при постојните услови на загадувањето и
- постојни и предвидени здравствени мерки за справување со ефектите и
11) Листа на публикации и документи, користени за
дополнување на потребните информации.
(2) Планот треба да содржи и информации за резултатите од спроведувањето на акциите и мерките дефинирани во Националниот план за заштита на амбиентниот воздух во Република Македонија за период од
2013 до 2018 година.
Член 4
(1) Планот содржи информации за спроведување на
мерките за намалување на загадувањето на воздухот
кои се одредени на соодветно локално, регионално или
национално ниво со цел постигнување на целите за
квалитет на воздухот, при тоа вклучувајќи ги следните
мерки и активности:
1) Намалување на емисиите од сообраќајот преку:
- рестрикција на сообраќајот за одреден тип на автомобили посебно во урбаните средини;
- управување со протокот на сообраќај (вклучувајќи
утврдување цени за застој во сообраќајот, диференцирани цени за паркирање или други економски стимулации и формирање зони со мала емисија);
- мерки за поттикнување на заменување на превозот
со модели кои помалку загадуваат;
- ограничување на брзината;
- подобрување на јавниот транспорт;
- изградба на нови патишта;
- рестрикција на сообраќај во определени реони;
- редукција на емисии од возила со дополнително
монтирање на опрема за контрола на емисиите, при
што треба да се разгледа употребата на економски стимулации за да се забрза намалувањето и
- други мерки;
2) Користење на квалитетни горива со мала емисија
во мали, средни и во големи стационарни извори и во
подвижни извори;

10 октомври 2014

3) Контрола на дифузни извори на емисии:
- забрана за палење на отворени пожари;
- рестрикција на домашно греење на дрва;
- редовно чистење на улици;
- изолација на градби со цел да нема загуба на топлина и
- подобрување на ефикасноста на грејните тела;
4) Намалување на емисии од стационарни извори
(индустриски и енергетски постројки) преку рестриктивен режим за користење на овие извори и воведување на најдобри достапни техники;
5) Намалување на емисии од мали и средни стационарни извори на согорување (вклучувајќи ги и оние во
кој се согорува биомаса), преку приспособување на
опремата за контрола на емисиите или нивна замена;
6) При постапката за набавка на патнички возила,
горива и опрема за согорување од страна на административните и јавни установи, со цел да се намалат емисиите, треба да се вклучи набавка на:
- нови возила, вклучувајќи возила со мала емисија;
- превозни услуги со почисти возила;
- стационарни извори на согорување со мала емисија и
- горива со мала емисија за стационарни и подвижни извори;
7) Мерки за намалување на загадувањето на воздухот преку системот за интегрална контрола и спречување на загадувањето, односно ИКСЗ дозволите и преку
употребата на економски инструменти, како што се даноци, наплатувања или тргување со емисии;
8) Мерки за заштита на здравјето на децата или на
други чувствителни групи и
9) Други мерки како што се:
- информирање на јавноста;
- вклучување на квалитетот на воздухот во градското планирање;
- финансиска поддршка на технологиите со низок
процент на емисии преку помали даноци;
- континуиран мониторинг на квалитетот на воздухот и
- изработка на студии за намалување на загадувањето.
(2) Во Планот за секоја мерка се наведуваат целите
и роковите за реализација, потребните финансиски
средства, изворот за обезбедување на финансиските
средства, параметри за следење на спроведувањето на
мерката и одговорните органи за контрола и оценување
на реализираните активности.
(3) Во Планот се наведуваат и информации за степенот на спроведување на прописите од областа на животната средина кои влијаат на квалитетот на воздухот,
а особено на прописите кои се однесуваат на:
- регулирање на загадувањето на воздухот од емисии од моторни возила;
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- контрола на емисиите од испарливите органски
соединенија од бензините кои произлегуваат како резултат на складирањето и дистрибуцијата на бензините
од терминалите до бензинските станици;
- контрола на индустриското загадување;
- контрола на емисијата на гасови и цврсти честички од моторите со внатрешно согорување кои треба да
се инсталираат на подвижни непатни машини;
- контрола на квалитетот на бензинот и дизел горивата;
- контрола на емисиите на испарливи органски соединенија кои се должат на употреба на органските растворувачи при одредени активности и инсталации;
- намалување на содржината на сулфур во течните
горива;
- контрола на емисиите од согорување на отпад;
- ограничување на емисиите на одредени загадувачи во воздухот од големи постројки за согорување;
- за национални горни граници за емисија за одредени атмосферски загадувачи;
- за ограничување на емисиите на испарливи органски соединенија кои се должат на употреба на органски
растворувачи во одредени бои и лакови и производи за
бојадисување возила;
- за количество на сулфур во бродски горива;
- емисии на гасовидни и на цврсти загадувачи од
дизел мотори за возила, и емисиите на гасовидни загадувачи од мотори со позитивно палење кои се полнат
со природен гас или со течен нафтен гас за возила и
- за ефикасност на крајната употреба на енергијата
и на услугите поврзани со енергијата.
Член 5
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник,
престанува да важи Правилникот за деталната содржина и начинот на подготвување на Програмата за намалување на загадувањето и подобрувањето на квалитетот на амбиентниот воздух („Службен весник на Република Македонија“ број 108/09).
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 07-4082/5
11 јули 2014 година
Скопје

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

Бр. 08-7522/3
12.09.2014 година
Скопје

Бр. 12-3559/2
04.08.2014 година
Скопје

Министер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.

Министер за економија,
Беким Незири, с.р.

4656.
Врз основа на член 27-a став (4) од Законот за квалитетот на амбиентниот воздух („Службен весник на
Република Македонија” бр. 67/04, 92/07, 35/10, 47/11,
59/12 и 163/13), министерот за животна средина и
просторно планирање во согласност со министерот за
здравство, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ДЕТАЛНАТА СОДРЖИНА И НАЧИНОТ НА
ПОДГОТВУВАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ЗА ЗАШТИТА НА АМБИЕНТНИОТ
ВОЗДУХ
Член 1
Со овој правилник се пропишува деталната содржина и начинот на подготвување на краткорочните акциони планови за заштита на амбиентниот воздух.
Член 2
Краткорочните акциони планови за заштита на амбиентниот воздух (во понатамошниот текст: краткорочни акциони планови) содржат информации и податоци за:
1) Основни карактеристики за зоните/агломерациите;
2) Состојба со квалитетот на воздухот во зоните/агломерациите;
3) Анализа на климатолошката и метеоролошката
состојба;
4) Дефинирање на локацијата каде се надминати
праговите на алармирање;
5) Анализа во однос на појавата на праговите за
алармирање;
6) Влијанието на поедините дејности/сектори на локацијата;
7) Дефинирање и податоци за изворите на загадувањето;
8) Анализа на состојбата и факторите/причините
кои допринеле за појава на надминувањата;
9) Мерки и препораки за намалување на времетраењето на надминувањето на прагот на алармирање со
цел заштита на здравјето на луѓето и животната средина;
10) Детален опис на мерките кои се планираат, со
дефинирани рокови и институции и останати чинители
за нивна реализација;
11) Дефинирање на надлежни органи, институции и
инсталации за спроведување на краткорочните акциони планови;
12) Известување на јавноста и
13) Прилози со останати документи од интерес за
подготовка на краткорочни акциони планови.
Член 3
(1) Информациите од член 2 точки 4) и 5) на овој
правилник особено треба да содржат податоци со кои
се определува во кои случаи се смета дека постои односно не постои ризик за надминување на прагот за
алармирање.
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(2) Ризик за надминување на прагот на алармирање
постои доколку:
- измерените концентрации на поедините загадувачки супстанци се поголеми од 80% од вредноста на
прагот на алармирање и
- во зоните и агломерациите има голема густина на
сообраќај и големи стационарни извори, особено во
зимскиот период во специфични метеоролошки услови.
(3) Ризик за надминување на прагот на алармирање
не постои доколку:
- ниедна од вредностите на измерените концентрации на поедините загадувачки супстанции за период од
најмалку пет години не надминува 80% од вредноста
на прагот на алармирање и
- ниедна од вредностите на измерените концентрации на поедините загадувачки супстанци не е поголема
од 65% од вредноста на прагот на алармирање, доколку
се достапни податоци за пократок временски период
(од 1 до 4 години).
(4) Ризик за надминување на прагот на алармирање
во област поголема од 100km2 не постои, ако измерената концентрација на поедините загадувачки супстанци надминува 80% од вредноста на прагот на алармирање само на едно мерно место.
Член 4
Заради намалување на времетраењето на надминувањето на прагот на алармирање во краткорочните акциони планови се наведуваат мерки и активности кои
треба да се превземат и тоа:
1) Во областа на сообраќајот:
- ограничување, пренасочување или забрана на сообраќајот на подрачјето каде што е надминат прагот на
алармирање согласно член 59 став (2) од Законот за
квалитетот на амбиентниот воздухот, освен за јавниот
превоз, такси возилата и возилата за специјална намена, при што во време на забраната на сообраќајот на
улиците и приодите кон одреденото подрачје за забрана се поставуваат знаци на забрана;
- обезбедување на посебен сообраќаен режим за
тешките товарни возила;
- користење на возила со алтернативни горива, хибридни возила, како и јавен превоз на електричен погон (трамвај);
- користење на велосипеди и
- ограничување на брзината на возење.
2) Инсталациите кои поседуваат А или Б интегрирана еколошка дозвола, а се со седиште во општините
во кои се надминуваат праговите на алармирање да работат со редуцирано производство од нивните капацитети во однос на капацитетот со кој работеле во моментот на констатација на состојбата со висока концентрација на загадувачки супстанци во воздухот;
3) Административните и комерцијалните установи
коишто се загреваат со сопствени ложишта во текот на
надминувањето на прагот на алармирање да користат
горива кои помалку ја загадуваат животната средина и
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4) Зголемен инспекциски надзор на индустриските
капацитети од страна на Државниот инспекторат за животна средина и овластените инспектори за животна
средина и комуналните инспектори на единиците на
локална самоуправа и градот Скопје.
Член 5
Заради заштита на здравјето на населението при
времетраењето на надминувањето на прагот на алармирање во краткорочните акциони планови се наведуваат
препораки согласно член 2 точка 9) од овој правилник
согласно кои треба да се однесува населението и тоа:
- упатства и совети за жителите во подрачјето каде
што е надминат прагот на алармирање, за ограничено/намалено движење на отворен простор, особено
за здравствено осетливата популација (мали деца, бремени жени, постари луѓе, хронично болни);
- препорака да не се употребуваат уреди за затоплување на просториите и готвење на фосилни горива,
особено оние без ефикасно согорување и одведување
на димните гасови;
- препорака да се одложат чистења со средства кои
содржат корозивни хемикалии, поправки во кои се користат лепаци, бои, лакови, употреба на пестициди и
сите останати работи кои не се итни и неопходни, а
при кои се загадува воздухот во просториите;
- препораки за намалување на сообраќајот на моторни возила со апел да се користат средствата за јавен
превоз, а патничките возила да не се користат без поголема потреба и
- препорака за одлагање на јавни собири, спортски
и културни манифестации и други масовни собири на
граѓаните на отворени простори.
Член 6
(1) Мерките од член 4 од овој правилник се определуваат врз основа на процена на потенцијалот на намалување на ризикот од опасност по здравјето на луѓето и
соодветно на тоа се одредува времетраењето на мерката.
(2) Ако пред предвиденото времетраење на мерката
настане подобрување на квалитетот на воздух, спроведувањето на мерката може предвремено да се прекине.
Член 7
Краткорочни акциони планови се подготвуваат преку собирање и обработка на податоци и информации
од:
- државната и локалните мониторинг мрежи за квалитет на воздух;
- инвентарите на емисии на загадувачки супстанции во воздухот;
- оценката на квалитетот на воздухот на Република
Македонија и
- оценката на метеоролошките услови и географските фактори кои што можат да имаат влијание врз
квалитетот на воздухот, генерално и во кратки временски интервали.
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Член 8
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 07-7649/1
11 јули 2014 година
Скопје

Бр. 08-7522/2
12 септември 2014 година
Скопје

Министер за животна средиМинистер
на и просторно планирање,
за здравство,
Нурхан Изаири, с.р.
Никола Тодоров, с.р.
________

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА
НАГРАДА „23 ОКТОМВРИ“
4657.
Врз основа на членовите 1, 2, 9, 11,12,16,18 и 4-а од
Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ број 52/2006, 54/2007 и 74/12),
Одборот за доделување на државната награда „23 Октомври“ на седницата одржана на 1 октомври 2014 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА "23
ОКТОМВРИ" ВО 2014 ГОДИНА ЗА ДОЛГОГОДИШНИ ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА НАУКАТА, КУЛТУРАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗАШТИТАТА НА ДРЖАВНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ПРОМОЦИЈА НА ДРЖАВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ, ВРЕДНОСТИ
И КУЛТУРНО-ИСТОРИСКОТО НАСЛЕДСТВО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
I. За остварување во областа на науката и образованието, државната награда се доделува на:
- проф. д-р Анастасика Попоска, специјалист-ортопед.
II. За остварување во областа на културата и уметноста, државната награда се доделува на:
- Милош Линдро, писател,
- Доне Милјановски, ликовен уметник,
- Димитар Узунски, народен уметник, фолклорист и
- Македонска филхармонија.
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-3791/2
10 октомври 2014 година
Скопје

Претседател на Одборот за
доделување на државната
награда „23 Октомври“
Акадeмик,
Владо Матевски, с.р.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
4658.

ДОГОВОР
ЗА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА

Склучен помеѓу:
1. Општина Крушево со седиште на ул. „Никола
Ѓурковиќ“ бб Крушево, застапувана од Градоначалникот на Општина Крушево Ѓорги Дамчески од една
страна и
2. Општина Прилеп со седиште на ул. „Прилепски
бранители“ бр.1 Прилеп, застапувана од Градоначалникот на Општина Прилеп Марјан Ристески од друга
страна.
Член 1
Предмет на овој Договор е воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу двете договорни општини, согласно член 14 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.05/2002) и член 9 став 2
алинеја 2 од Законот за меѓуопштинска соработка („Сл.
весник на РМ“ бр.79/2009), за успешно извршување на
работите и работните задачи што се во надлежност на
градежна, урбанистичка инспекција и инспекција за
заштита на животната средина.
Член 2
Двете договорни страни се договорија работите и
работните задачи што ги извршуваат градежните
инспектори во Општина Прилеп, Звездан Карески и
Дејан Колевски, урбанистичкиот инспектор во Општина Прилеп, Татјана Попоска и работите што ги извршува инспекторот за животна средина во Општина Прилеп, Цветанка Николоска, во областа на градежната,
урбанистичка инспекција и инспекција за заштита на
животната средина да ги извршува и во име и за сметка
на Општина Крушево.
Член 3
Со овој Договор инспекторите од член 2 на овој Договор вработени во општинската администрација во
Општина Прилеп за извршување на работите што се
предмет на овој Договор во Општина Крушево ќе ги
користат објектите и опремата од двете договорни општини.
Член 4
За работното ангажирање на инспекторите, во име
и за сметка на Општина Крушево, им следуваат патни
и дневни трошоци согласно позитивните законски прописи, кои ги исплаќа Општина Крушево.
Исплатата на овие трошоци Општина Крушево е
должна да ги изврши во рок од 7 (седум) дена од денот
на добивањето на фактурата од Општина Прилеп, а
најдоцна еден месец од денот на фактурирањето. Во
спротивно овој договор ќе биде раскинат.
Член 5
Инспекторите за својата работа во Општина Крушево непосредно му одговараат на Градоначалникот на
Општина Крушево.
Член 6
Измени и дополнувања на одредбите на овој Договор ќе се вршат со Анекс кон овој Договор.
Член 7
Овој Договор влегува во сила од денот на потпишување од страна на двете договорни страни, а се склучува за времетраење од 4 (четири) години.
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Член 8
Овој Договор може да се раскине заради непочитување на одредбите од страна на двете договорни
страни.
Овој Договор може да се раскине и по барање на една
од договорните страни, но по претходно известување на
договорната страна која тоа го бара и тоа најмалку во рок
од 30 дена пред раскинувањето на договорот.
Член 9
Во случај на спор двете договорени страни спогодбено ќе го решаваат, во спротивно надлежен е Основниот суд во Прилеп.
Член 10
Овој Договор е составен од 4 (четири) еднообразни
примероци, по два за секоја од договорните страни.
Бр. 03-794/1
29 септември 2014 година
Скопје

Бр. 03-2060/1
22 септември 2014 година
Скопје

Општина Крушево
Градоначалник,
Ѓорги Дамчески, с.р.

Општина Прилеп
Градоначалник,
Марјан Ристески, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
4659.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на
платите во Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97,
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10,
11/12, 145/12, 170/13 и 139/14), Министерството за
труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец септември 2014 година, во однос на месец август 2014 година, изнесува 100.
2. Исплатата на платите за месец септември 2014,
во однос на месец август 2014 година, работодавачите
од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во
Република Македонија, ја вршат на нивото на правото
утврдено за претходниот месец.
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