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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
820. 

Врз основа на член 7 став 4 од Законот за задолжи-
телни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен 
весник на Република Македонија" бр.84/08) Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 
23.03.2010 година донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕ-
СТОКОТ ЗА ЧУВАЊЕ И ЕВАПОРАЦИЈА НА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ 

ДЕРИВАТИ 
 

Член 1 
Со оваа уредба се утврдува висината на надоместо-

кот за чување и евапорација на задолжителните резер-
ви на нафта и нафтени деривати. 

 
Член 2 

За складирање, чување и обновување на нафтените 
деривати од задолжителните резерви како надомест на 
трговските друштва се смета остварениот приход од 
користењето за сопствени потреби на најмногу 30% по 
дериват од задолжителните резерви, во тековната годи-
на, со обврска таа количина да биде во целост надоме-
стена заклучно до 31-ви декември секоја година. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 51-1646/1                Заменик на претседателот 

23 март 2010 година                на Владата на Република 
   Скопје                            Македонија,  
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
821. 

Врз основа на членот 26 став (2) од Законот за кон-
цесии и други видови на јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.07/08 
и 64/09), а во врска со член 80 став 12 од Законот за 
управување со отпад („Службен весник на Република 
Македонија” бр.68/04, 107/07, 102/08 и 134/08) Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.03.2010 година, донесе    

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ПРО-
ЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО РЕ-
ГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ЗА КОМУНАЛЕН ЦВРСТ  
ОТПАД ВО ПОЛОШКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН 

 
Член 1 

Со започнување на постапката за доделување на 
концесија за финансирање, проектирање, изградба и 
управување со регионална депонија за комунален 
цврст отпад во Полошкиот плански регион се обезбе-
дуваат услови за: основање на депонија за комунален 
цврст отпад која ќе се довери на управување на домаш-

но и/или странско правно лице; започнување со спро-
ведување на регионалниот концепт за управување со 
комунален цврст отпад согласно Стратегијата за упра-
вување со отпад; решавање на проблемот со нерегулар-
ните општински и диви депонии во Полошкиот план-
ски регион; долгорочна заштита на животната средина, 
рационално користење на вода, енергија, опрема, ра-
ботна сила и површината на определените локации; оп-
тимизирање на транспортните трошоци и намалување 
на вкупните трошоци за постапување со отпадот во По-
лошкиот плански регион. 

 
Член 2 

Основна цел на започнување на постапката за доде-
лување на концесија за финансирање, проектирање, из-
градба и управување со регионална депонија за кому-
нален цврст отпад во Полошкиот плански регион е вос-
поставување на регионално интегрирано управување 
со комунален цврст отпад.  

 
Член 3 

Предмет на концесијата е финансирање, проектира-
ње, изградба и управување со регионална депонија за 
комунален цврст отпад во Полошкиот плански регион.  

 
Член 4 

Постапката за доделување на концесија за регио-
нално интегрирано управување со комунален цврст от-
пад во Полошкиот плански регион ќе се спроведува по 
пат на конкурентен дијалог согласно Законот за конце-
сии и други видови јавно приватно партнерство. 

 
Член 5 

Конкурентниот дијалог ќе се спроведува во  три фа-
зи и тоа: 

- Повик за изразување на интерес од страна на заин-
тересираните кандидати 

- Прием и презентации на заинтересираните канди-
дати 

- Покана за доставување на понуда од страна на из-
брани кандидати. 

 
Член 6 

Услови за доделување на концесијата на конкурент-
ниот дијалог се: 

 
- Во последните две години пред објавувањето на 

повикот кандидатите да не биле казнувани кривично 
или за извршен прекршок од областа која е предмет на 
повикот; 

- За претходната година кандидатот ги има намире-
но сите доспеани даноци и други јавни давачки во зем-
јата каде што се наоѓа седиштето на економскиот опе-
ратор; 

- Кандидатот поседува важечка дозвола издадена од 
надлежен орган во земјата каде што се наоѓа седиштето 
на економскиот оператор, за извршување на дејноста 
што е предмет на овој повик во согласност со опреде-
лени прописи; 
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- Кандидатот располага со неопходни финансиски и 
оперативни капацитети, во смисла на годишен обрт од 
најмалку 10 милиони евра за последните три години и 
позитивен биланс на успех за последните 3 години;  

- Кандидатот располага со соодветни професионал-
ни капацитети, во смисла на најмалку 30 вработени од 
кои најмалку 10 се стручни лица специјализирани за 
предметот на концесијата; имаат најмалку 3 реализира-
ни проекти во областа што е предмет на концесијата за 
последните 5 години; инвестиционата вредност на нај-
малку еден од реализираните проекти во последните 5 
години е со вредност еднаква или поголема од 20 ми-
лиони евра; 

- Времетраењето на концесискиот договор е 25 го-
дини; 

- Предност ќе имаат кандидатите кои ќе понудат 
најниска цена на услугата за постапување со комунал-
ниот цврст отпад за ниво на квалитет кој е во соглас-
ност со барањата на ЕУ; 

- Предност ќе имаат кандидатите што ќе предложат 
технологија на отстранување на отпадот која што ќе 
обезбеди висок степен на заштита на животната среди-
на, односно:  

Емисиите во медиумите на животната средина, а 
како резултат на применетата технологија за отстрану-
вање на отпадот ќе бидат во согласност со: Директива-
та за депонии за отпад бр.1999/31/ЕЗ и соодветните до-
полнувања; Директивата за горење на отпадот бр. 
2000/76/ЕЕЗ и соодветните дополнувања; Директивата 
за отпадни води бр.91/271/ЕЕЗ и соодветните дополну-
вања; и националните стандарди утврдени преку Уред-
бата за гранични вредности за нивоа и видови на зага-
дувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови  
на алармирање, рокови за постигнување на граничните 
вредности, маргини и толеранција за гранична вред-
ност, целни вредности и долгорочни цели („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.50/05 од 
27.06.2005 година). Стандардите за емисии од приме-
нетата технологија за отстранување на отпадот ќе би-
дат утврдени со интегрираната еколошка дозвола.  

- Кандидатите што ќе ги земат предвид придонеси-
те на постојните јавни комунални претпријатија со 
опрема и работна рака во градежните работи во вкуп-
ната инвестиција ќе имаат предност; 

- Кандидатите што ќе бидат подготвени да спрове-
дуваат активности за подигање на јавната свест на гра-
ѓаните ќе имаат предност; 

- Кандидатите што ќе предложат најкратки рокови 
за изведување на работите, како што е проектирањето 
и изведувањето на работите околу изградбата на регио-
налната депонија ќе имаат предност.  

 
Член 7 

Постапката за доделување на концесијата ја подго-
твува, организира и спроведува Комисијата за спрове-
дување на постапка за доделување на концесијата фор-
мирана од страна на министерот за животна средина и 
просторно планирање. 

Член 8 
Пресметувањето и начинот на плаќање на концеси-

скиот надоместок ќе се утврди на крајот од втората фа-
за на конкурентниот дијалог и ќе биде составен дел на 
тендерската документација од третата фаза. 

 
Член 9 

Роковите за спроведување на сите три фази на кон-
курентниот дијалог се рамковно определени на следни-
от начин: 

- Прва фаза – 1 мај до 15 јули 2010 година 
- Втора фаза – 16 јули до 30 ноември 2010 година 
- Трета фаза – 1 декември до 28 февруари 2011 го-

дина. 
 

Член 10 
Јавниот повик за учество во конкурентен дијалог ќе 

биде објавен во „Службен весник на Република Маке-
донија“ и во најмалку едно меѓународно гласило.  

 
Член 11 

Надоместокот за издавање на тендерската докумен-
тација нема да се наплатува. 

 
Член 12 

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

 
Бр. 51-1647/1                 Заменик на претседателот 

23 март 2010 година                 на Владата на Република 
   Скопје                             Македонија,  
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
822. 

Врз основа на членот 26 став (2) од Законот за кон-
цесии и други видови на јавно приватно партнерство 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.07/08 
и 64/09), а во врска со член 80 став 12 од Законот за 
управување со отпад („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 68/04, 107/07, 102/08 и 134/08) Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.03.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕ-
ЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, 
ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ 
СО РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ЗА КОМУНАЛЕН 
ЦВРСТ ОТПАД ВО ЈУГОЗАПАДНИОТ ПЛАНСКИ  

РЕГИОН 
 

Член 1 
Со започнување на постапката за доделување на 

концесија за финансирање, проектирање, изградба и 
управување со регионална депонија за комунален 
цврст отпад во Југозападниот плански регион се обез-
бедуваат услови за: основање на депонија за комунален 
цврст отпад која ќе се довери на управување на домаш-
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но и/или странско правно лице; започнување со спро-
ведување на регионалниот концепт за управување со 
комунален цврст отпад согласно Стратегијата за упра-
вување со отпад; решавање на проблемот со нерегулар-
ните општински и диви депонии во Југозападниот 
плански регион; долгорочна заштита на животната сре-
дина, рационално користење на вода, енергија, опрема, 
работна сила и површината на определените локации; 
оптимизирање на транспортните трошоци и намалува-
ње на вкупните трошоци за постапување со отпадот во 
Југозападниот плански регион. 

 
Член 2 

Основна цел на започнување на постапката за доде-
лување на концесија за финансирање, проектирање, из-
градба и управување со регионална депонија за кому-
нален цврст отпад во Југозападниот плански регион е 
воспоставување на регионално интегрирано управува-
ње со комунален цврст отпад.  

 
Член 3 

Предмет на концесијата е финансирање, проектирање, 
изградба и управување со регионална депонија за комуна-
лен цврст отпад во Југозападниот плански регион.  

 
Член 4 

Постапката за доделување на концесија за регио-
нално интегрирано управување со комунален цврст от-
пад во Југозападниот плански регион ќе се спроведува 
по пат на конкурентен дијалог согласно Законот за 
концесии и други видови јавно приватно партнерство.  

 
Член 5 

Конкурентниот дијалог ќе се спроведува во три фа-
зи и тоа: 

- Повик за изразување на интерес од страна на заин-
тересираните кандидати 

- Прием и презентации на заинтересираните канди-
дати 

- Покана за доставување на понуда од страна на из-
брани кандидати. 

 
Член 6 

Услови за доделување на концесијата на конкурент-
ниот дијалог се: 

- Во последните две години пред објавувањето на 
повикот кандидатите да не биле казнувани кривично 
или за извршен прекршок од областа која е предмет на 
повикот; 

- За претходната година кандидатот ги има намире-
но сите доспеани даноци и други јавни давачки во зем-
јата каде што се наоѓа седиштето на економскиот опе-
ратор; 

- Кандидатот поседува важечка дозвола издадена од 
надлежен орган во земјата каде што се наоѓа седиштето 
на економскиот оператор, за извршување на дејноста 
што е предмет на овој повик во согласност со опреде-
лени прописи; 

- Кандидатот располага со неопходни финансиски и 
оперативни капацитети, во смисла на годишен обрт од 
најмалку 10 милиони евра за последните три години и 
позитивен биланс на успех за последните 3 години;  

- Кандидатот располага со соодветни професионал-
ни капацитети, во смисла на најмалку 30 вработени од 
кои најмалку 10 се стручни лица специјализирани за 
предметот на концесијата; имаат најмалку 3 реализира-
ни проекти во областа што е предмет на концесијата за 
последните 5 години; инвестиционата вредност на нај-
малку еден од реализираните проекти во последните 5 
години е со вредност еднаква или поголема од 20 ми-
лиони евра; 

- Времетраењето на концесискиот договор е 25 го-
дини; 

- Предност ќе имаат кандидатите кои ќе понудат 
најниска цена на услугата за постапување со комунал-
ниот цврст отпад за ниво на квалитет кој е во соглас-
ност со барањата на ЕУ; 

- Предност ќе имаат кандидатите што ќе предложат 
технологија на отстранување на отпадот која што ќе 
обезбеди висок степен на заштита на животната среди-
на, односно:  

Емисиите во медиумите на животната средина, а 
како резултат на применетата технологија за отстрану-
вање на отпадот ќе бидат во согласност со: Директива-
та за депонии за отпад бр. 1999/31/ЕЗ и соодветните 
дополнувања; Директивата за горење на отпадот бр. 
2000/76/ЕЕЗ и соодветните дополнувања; Директивата 
за отпадни води бр. 91/271/ЕЕЗ и соодветните дополну-
вања; и националните стандарди утврдени преку Уред-
бата за гранични вредности за нивоа и видови на зага-
дувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови  
на алармирање, рокови за постигнување на граничните 
вредности, маргини и толеранција за гранична вред-
ност, целни вредности и долгорочни цели („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.50/05 од 
27.06.2005 година). Стандардите за емисии од приме-
нетата технологија за отстранување на отпадот ќе би-
дат утврдени со интегрираната еколошка дозвола.  

- Кандидатите што ќе ги земат предвид придонеси-
те на постојните јавни комунални претпријатија со 
опрема и работна рака во градежните работи во вкуп-
ната инвестиција ќе имаат предност; 

- Кандидатите што ќе бидат подготвени да спрове-
дуваат активности за подигање на јавната свест на 
граѓаните ќе имаат предност; 

- Кандидатите што ќе предложат најкратки рокови 
за изведување на работите, како што е проектирањето 
и изведувањето на работите околу изградбата на регио-
налната депонија ќе имаат предност.  

 
Член 7 

Постапката за доделување на концесијата ја подго-
твува, организира и спроведува Комисијата за спрове-
дување на постапка за доделување на концесијата фор-
мирана од страна на министерот за животна средина и 
просторно планирање. 
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Член 8 
Пресметувањето и начинот на плаќање на концеси-

скиот надоместок ќе се утврди на крајот од втората фа-
за на конкурентниот дијалог и ќе биде составен дел на 
тендерската документација од третата фаза. 

 
Член 9 

Роковите за спроведување на сите три фази на кон-
курентниот дијалог се рамковно определени на следни-
от начин: 

- Прва фаза – 1 мај до 15 јули 2010 година 
- Втора фаза – 16 јули до 30 ноември 2010 година 
- Трета фаза – 1 декември до 28 февруари 2011 го-

дина. 
 

Член 10 
Јавниот повик за учество во конкурентен дијалог ќе 

биде објавен во „Службен весник на Република Маке-
донија“ и во најмалку едно меѓународно гласило.  

 
Член 11 

Надоместокот за издавање на тендерската докумен-
тација нема да се наплатува. 

 
Член 12 

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

 
Бр. 51-1653/1                Заменик на претседателот 

23 март 2010 година                на Владата на Република 
   Скопје                           Македонија,  
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
823. 

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 Македони-
ја"бр.8/05 и 150/07) и член 36, став 3 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија ("Службен весник на 
Република Македонија" бр.59/2000, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07, 19/08, 82/08 и 10/2010), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 23.03.2010 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО  
КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Јавното претпријатие за стопани-
сување со станбен и деловен простор на Република Ма-
кедонија му престанува користењето на недвижната 
ствар-деловен простор на ул. „Кузман Јосифовски Пи-
ту“ бр.15, локал 1 и 2 со површина од 220 м2 во Скопје, 
сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
на трајно корситење на неопределено време без надо-
мест на Министерството за транспорт и врски. 

Член 3 
Примопредавањето на недвижната стар од член 1 

на оваа одлука да се изврши меѓу Јавното претпријатие 
за стопанисување со станбен и деловен простор на Ре-
публика Македонија и Министерството за транспорт и 
врски, во рок од три дена од денот на влегувањето 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.51-1859/1                       Заменик на претседателот 

23 март 2010 година                  Владата на Република на 
  Скопје                                 Македонија, 

                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
____________ 

824. 
Врз основа на член 16 став 2 од Законот за простор-

но и урбанистичко планирање („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.51/05, 137/07 и 91/09), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.03.2010 година, донесе 

 
Г О Д И Ш Н А  П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГО-
ДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УР-
БАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ДРЖАВНА УРБА-
НИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2010 ГОДИНА 

 
1. Во Годишната програма за изработка на урбани-

стички планови и државна урбанистичка планска доку-
ментација во Република Македонија во 2010 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
17/10), во точка 1 во потточката под реден број 1.5, из-
носот „2.000.000,00“ се заменува со износот 
„1.000.000,00“. 

По поттточката под реден број 1.7 се додава нова 
потточка 1.8 која гласи:  

„1.8 Изработка на Урбанистичко планска докумен-
тација за урбанизација на локалитет помеѓу Милади-
новце и Свети Николе.               1.000.000,00 денари“ 

2. Во точката 2 по втората реченица се додава нова 
реченица која гласи: „По исклучок изработката на ур-
банистичко планска документација за опфати кои биле 
или се во надлежност на Армијата на Република Маке-
донија предвидена во точка 1 потточка 1.3, може да се 
врши од страна на општините и во тој случај израбо-
тката на планската документација се финансира од бу-
џетот на општината. 

3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
 
    Бр. 51-1726/1                Заменик на претседателот 
23 март 2010 година                на Владата на Република 

   Скопје                           Македонија,  
                            м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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П Р О Г Р А М А 
ЗА МОНИТОРИНГ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ХРАНАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 2010 ГОДИНА 

825. 
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     Бр. 51-1517/1                                Заменик на претседателот 
23 март 2010 година                                    на Владата на Република 
        Скопје                                            Македонија, 
                                м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_____________ 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

826. 
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  

ОЗНАКА ЗА МЕБЕЛ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат критериумите 

коишто треба да се исполнат за добивање на еколошка 
ознака за мебел, како и начинот и постапката за нивно-
то утврдување. 

 
Член 2 

Одредени изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

„Мебел“ е група на производи составени од само-
стојни и/или вградени делови, кои се употребуваат за 
чување, закачување, лежење, седење, работење и јаде-
ње, доколку тие припаѓаат на најмалку една од следни-
те подгрупи:  

(a) Мебел за домаќинството кој се употребува во 
внатрешни простории, вклучувајќи го мебелот за деца. 
Во оваа подгрупа не влегуваат душеците; 

(б) Мебел направен по мера според договорот, во 
кој влегува целокупниот мебел што се употребува во 
внатрешни простории (пример се употребува внатре во 
домови или згради), за деловни потреби, како што е 
канцеларискиот или училишниот мебел, мебелот во ре-
стораните и хотелите. Во оваа подгрупа не влегува ме-
белот наменет за употреба на отворено.  

Во групата од став 1 од овој член не влегуваат тех-
ничката опрема и предмети. 

“Барател“ е правно или физичко лице кое поднело 
барање до органот на државната управа надлежен за 
вршење на работите од областа на животната средина 
за добивање на еколошка ознака за мебел. 

 
Член 3 

Критериумите коишто треба да ги исполнува мебе-
лот се поделени во 5 (пет) категории, кои се дадени во 
Прилогот кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

Одредбите на овој правилник имаат за цел да се 
обезбеди: 

- употреба на материјали произведени на одржлив 
начин; 

- намалување на употребата на опасни супстанции 
и намалување на емисија на штетни супстанции, и 

- зголемена издржливоста на производот. 
Критериумите се одредени на начин со кој се про-

мовира означувањето на мебелот кој има помало влија-
ние врз животната средина во однос на друг ист таков 
производ.  

 
Член 5 

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/или може да изврши независна верификација. 

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 6 

Барателот кој ги исполнува критериумите за доби-
вање на еколошка ознака за мебел на пакувањата на 
мебелот може да стави еколошка ознака, каде во тек-
стуалниот дел на ознаката го става текстот: МЕБЕЛ.  

 
Член 7 

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

 
Бр. 07-2470/8             Министер за животна средина 

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

ПРИЛОГ 
 

ЕКОЛОШКИ КРИТЕРИУМИ 
 

КРИТЕРИУМИ ЗА СОСТАВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 
 
1. Опис на производот 
Описот на производот треба да обезбедува: функ-

ционален опис, името на производот или референтниот 
код, доколку се достапни различни подвидови од исти-
от производ се става и описот на подвидот. 

Исто така, треба да се обезбедат информации за 
вкупната тежина на прозводот w/w (во натаможниот 
текст w/w), и материјалите употребени за производс-
тво, вклучувајќи ги и малите делови (штрафови и згло-
бови), и нивната тежина. 

Проценка и верификација: Барателот треба да 
приложи опис на производот во кој погоре споменати-
те информации ќе бидат вклучени. 

 
1.1 Собирање на податоци за употребената еле-

ктрична енергија 
Податоци за употребената енергија во материјалите 

коишто биле употребени во мебелот треба да бидат 
пресметани и обезбедени од барателот врз основа на 
Csi - просечната енергетска потрошувачка поврзана со 
изработката и производството на материјалите. Од ба-
рателот ќе се обезбеди табела со Csi  податоци, која ќе 
биде достапна на веб страната на барателот и на веб 
страна за еколошка ознака на надлежниот орган и до-
колку е можно на веб страната на Европската Унија за 
еколошка ознака.  

Пресметката на употребената енергија во произ-
водството на материјалите што се дел од еко-означени-
от мебел, треба да биде направена од барателот врз ос-
нова на основата на Csi - просечната енергетска потро-
шувачка пресметана според формулата дадена во Ли-
стата 3 кој е составен дел на овој прилог. Различни по-
датоци од оние на Csi можат да бидат употребени од 
барателот, доколку се докаже дека се попрецизни 
отколку CSi вредностите. 

Податоците за потрошувачкaта на енергија ќе биде 
приложен за секој дел од кој е составен мебелот и тре-
ба да бидат вклучени во досието на критериумот 1 за 
опис на производот. 
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КРИТЕРИУМИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ 
Главни побарувања: 
1.2. Барања за материјали: 
А) Употребата за материјали кои припаѓаат во една 

од следниве класи на материјали: 
- масивно дрво, 
- материјали чија основа е дрво, 
- алуминиум, 
- челик, 
- пластика, 
- текстил, 
- кожа, 
- стакло, 
- ПУР пена, 
- пена од латекс, 
- перја, 
е можно само доколку материјалите одговараат со 

„специфични барања на материјалите“ и критериумите 
за површински третман кога се соодветни. 

Материјалите коишто припаѓаат на една или повеќе 
од споменатите класи, на барање на барателот можат 
да бидат исклучени од исполнување на „специфични 
барања на материјалите“, но само во случај ако се во 
согласност со критериумите 1.2 В)  и 1.3, доколку тие 
спаѓаат во еко-означениот мебел во вкупен износ под 
3% од тежината.  

Овие исклучоци се однесуваат за секој тип на мате-
ријал кој што следи: 

- Масивно дрво: За секој вид на класа; 
- Плочи чија основа е дрво: За секој вид на дрвена 

плоча (пр. лесонит, шперплоча и слично); 
- Пластика: За полимери;  
- За вид на ткаенина: Како што е пропишано во кри-

териумите за еколошка ознака за текстил; 
- Алуминиум: Сите видови. Алуминиумот е вклу-

чен како подтип  на металот, поради што не се прави 
разлика помеѓу различните типови на алуминиум; 

- Челик и челик што не рѓосува: Сите видови. Чели-
кот е вклучен како подтип на металот, поради што не 
се прави разлика помеѓу различните видови на челик и 
челик што не рѓосува. 

- ПУР пена и латекс: Сите видови. Тие се подтипо-
ви на пластиката, поради што не се прави разлика по-
меѓу различните типови на ПУР пена и латекс, од при-
чина што тие претставуваат вид на пластика; 

- Кожа, пердуви и мов (мали пердувчиња): Сите ви-
дови. 

Б) Материјалите поинакви од оние опфатени со 
„специфични барања на материјалите“ и критериумите 
за површинска обработка и монтажа (склопување) на 
мебел, треба да бидат дозволени само ако следниве ус-
лови се исполнети: 

- да се во согласност со критериумите 1.3. В) и 1.3 и 
- да се содржат во еко-означениот мебел во износ 

од < 3% ( w/w), . 
В) Вкупниот процент на сите материјали со исклу-

чок на оние барања што се дадени под А) и Б) не треба 
да изнесува повеќе 10 % ( w/w) од финалниот еко-озна-
чен производ. 

Проценка и верификација: Во досието на критериу-
мот 1.1, барателот треба да приложи изјава за исполну-
вање на овој критериум со  информации кои треба да 
бидат обезбедени за оние материјали кои се исклучени 
од исполнување на условите од „специфични барања 
на материјалите“. Пресметката на процентот на мате-
ријалите кои се исклучени, во зависност од критериу-
мите 1.2 А), Б) и В), треба исто така да ја вклучува и 
можната количина од таквите материјали во составни-
те елементи, без оглед кој и да е процентот на состав-
ните елементи во финалниот еко-означен мебел. 

1.3 Штетни супстанции 
Не треба да бидат дозволени никакви супстанции 

ниту препарати во производниот процес на материјали-
те кои се користат во еко-означениот мебел, кои: 

А) содржат: 
- олово, кадмиум, хром (VI) жива, вклучувајќи ги и 

нивните компоненти; 
- три-органски калајни состојки. Моно и ди-орган-

ски состојки може да се користат доколку не содржат 
три-органски калајни состојки; 

- доколку кога се аплицираат се пропишани некои 
од следниве ризици (или нивни комбинации): R 40, R 
45, R 46, R 49, R 50, R 51, R 52, R  53, R 60, R 61, R 62, 
R 63, R 68, како што се пропишани во Директивата 
67/548/ЕЕС вклучувајќи ги и нејзините понатамошни 
измени. Ова барање не се однесува на супстанции кои 
во процесот на аплицирање ја менуваат нивната хеми-
ска природа и не влегуваат во ниту една од R класифи-
кациите набројани погоре, и кои остануваат во количи-
на помала од 0.1% во споредба со количината која ја 
имале пред да се процесира аплицирањето. 

Проценка и верификација: Барателот или неговите 
снабдувачи треба да приложат изјава за исполнување 
на овој критериум заедно со информациите  кои ќе по-
кажат дека го исполнува овој критериум. 

 
2. БАРАЊА ЗА СПЕЦИФИЧНИ МАТЕРИЈАЛИ 
2.1. Масивно дрво 
2.1.1) Одржливо управувани шуми  
А) Сите необработени шумски масивни дрва треба 

да потекнуваат од шуми во кои се имплементираат 
принципи и мерки кои се стремат кон обезбедување на 
одржливо управувани шуми. 

Во Европа, принципите и мерките, набројани горе, 
треба да кореспондираат со дефиницијата на одржливо 
управувани шуми (ОУШ) (Sustainable Forest 
Management – SFM) којa беше усвоена со Резолуцијата 
1 на втората министерска конференција за заштита на 
шумите во Европа (Хелсинки, 16 -17 Јуни 2003), Пан-
Европските директиви на оперативно ниво за одржлив 
шумски менаџент, потпишана на третата министерска 
конференција за заштита на шумите во Европа (Лиса-
бон 2-4 Јуни 1998), и надополнетите пан-европски ин-
дикатори за ОШУ, усвоени на MCPFE состанокот на 
експертско ниво одржан на 7-8 Октомври 2002 година, 
кои беа усвоени на четвртата министерска конферен-
ција за заштита на шумите во Европа (Виена, 28-30 
Април 2003 година). Надвор од Европа тие треба да би-
дат во согласност со UNCED, принципи на шумите 
(Рио де Женеиро, Јуни 1992), и каде е соодветно, со 
критериумите или упаствата за одржливо управувани 
шуми, усвоени на меѓународно и регионално ниво 
(ITTO), Монтреалскиот процес, Процесот од Тарапото, 
UNEP/FAO, Иницијативата на афричката сува зона). 
Додека надвор од Европа тие треба да бидат во соглас-
ност со принципите на Конференција на обединетите 
нации за животна средина и развој - United Nations 
Conference on Environment and Development – UNCED 
(во натамошниот текст UNCED). Доколку се употребе-
ни дрва кои потекнуваат од Република Македонија, тие 
треба да бидат обезбедени од шуми со кои се стопани-
сува согласно принципите за одржлив развој, каде е 
назначен субјект за нивно управување.  

Б) Најмалку 50 % од необработеното масивно дрво, 
како што е пропишано во критериумот 2.1.1 A.) треба 
да потекнува од шуми што се управуваат на одржлив 
начин - одржливо управувани шуми,  кои што се серти-
фицирани од независен субјект за сертифицирање на 
шумите, исполнувајки ги критериумите кои се наброја-
ни во делот 15 на резолуцијата на Советот од 15 декем-
ври 1998 на шумската стратегија за ЕУ и понатамошен 
развој. Доколку се употребени дрва кои потекнуваат од 
Република Македонија за истите треба да  постои по-
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тврда дека со шумите се постапува на одржлив начин 
издадена од органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на шумарството или од него друг 
назначен орган. 

В) Дрво од шумите кои не се сертифицирани како 
одржливо управувани не треба да потекнува од: 

 - Нелегално сечење - Нелегално сечено дрво е дрво 
кое што е сечено, купено, или транспортирано на на-
чин кој што не е во согласност со позитивните пропи-
сите во Република Македонија (како на пример пропи-
сите кои се однесуваат на CITES конвенцијата и видо-
вите опфатени со неа, прописите за перење на пари, ко-
рупција и поткупување, како и други релевантни пози-
тивни прописи). 

- Генетски модифицирани дрва - Дрво од генетски 
модифицирани дрвја: кое што било индуцирано на на-
чин кој довел до промена во генетската структура 
(определувањето на генетските модификации се врши 
согласно дефиницијата утврдена во ЕУ директивата 
2001/18/ЕC за ограничено ослободување на генетски 
модифицирани организми во животната средина и За-
конот за генетски модифицирани оганизми („Сл. Вес-
ник на РМ 35/08)). При ова не се исклучуваат традици-
оналните програми за размножување на дрва, доколку 
тие произлегуваат од примена на техниките за генетска 
модификација. 

- Не-сертифицирани строго заштитени корисни шу-
ми - Строго заштитените корисни шуми се шуми кои 
имаат еден или повеќе од следниве атрибути: 

А) Шумските области имаат глобално, регионално 
и национално значење: 

- концентрација на биодиверзитетски вредности (на 
пример: ендемски, заштитени или загрозени видови) 
и/или;  

- пространи шуми значајни за пределот, во кои вна-
тре самостојно или одгледувани и управувани од друг, 
опстојуваат повеќе видови во својата природна средина 
и  широко се распространети. 

Б) Шумски области на кои им се заканува опасност 
од загрозување или содржат ретки, загрозени, и екоси-
стеми на кои им се заканува опасност од загрозување.  

В) Шумски области кои ги обезбедуваат основни 
функции на природата во критични ситуации (на при-
мер: заштита на водотеците, контрола на ерозија). 

Г) Шумски области кои ги задоволуваат основните 
потреби на локалното население и заедници (на при-
мер: за живот и здравје) и/или се значајни за традицио-
налниот културен идентитет на локалното население и 
заедници, (на пример: областите на екологијата, еконо-
мијата, културата или значењето на религијата препоз-
наена во соработка со локалното население и заедни-
ци). 

Проценка и верификација: Барателот треба да обез-
беди соодветна документација во која се означени ти-
повите, количините и потеклото на дрвото употребено 
во еко-означениот мебел. Потеклото на необработено-
то масивно  дрво треба да биде прикажано со доволна 
прецизност за да може да се  контролира, кога е соод-
ветно. 

- За необработено масивно дрво кое што потекнува 
од сертифицирани одржливо управувани шуми, барате-
лот треба да приложи соодветни сертификати, заедно 
со документацијата и со која ке се покаже дека серти-
фикатот точно ги исполнува принципите и мерките од 
одржливото шумско управување , како што е спомена-
то во критериумот 2.1.1 А). 

- За необработено масивно дрво кое потекнува од 
шуми кои не се сертифицирани како одржливо управу-
вани шуми, барателот или оној кој го снабдува треба да 
приложи соодветни изјави заедно со документацијата 
за закуп и правилата за управување и со кои ќе ги по-
тврдат исполнувањата на барањата од критерумите 
2.1.1 А) и 2.1.1 В). 

2.1.2) Импрегнирани супстанци и презервативи 
Необработеното дрво после сечењето, не треба да 

биде третирано со супстанции и препарати кои содр-
жат некоја од следниве пестициди: 

- Пестициди кои согласно класификацијата на Свет-
ска здравствена организација (во натамошниот текст: 
СЗО) се класифицирани по опасност како класа 1а (ек-
стремно опасни); 

- Пестициди кои согласно класификацијата на СЗО 
се класифицирани по опасност како класа 1б ( високо 
опасни); 

Обработката на дрвото треба да биде во согласност 
со одредбите на Директивата 79/117/ЕЕC за пуштање 
во промет и употреба на продукти за заштитени расте-
нија, кои содржат одредени активни супстанции, и Ди-
рективата 76/769/ЕЕC за продажбата и употребата на 
опасни супстанции и препарати. 

Проценка и верификација: Барателот треба да при-
ложи изјава која ќе покаже дека го исполнува овој кри-
териум. 

 
2.2) Материјали од дрво 
Готовите или полу-готовите материјали од дрво, и 

дрвени материјали кои се обложени со пластика, или 
ламинирана пластика, метал или некој друг материјал 
за обложување, покрај исполнувањето на условите од 
овој критериум, треба да ги исполнуваат и условите од 
критериумите за површинска обработка.  

 
2.2.1) Одржливо управувани шуми 
А) Сите необработени шумски дрва треба да потек-

нуваат од шуми во кои се имплементираат принципи и 
мерки кои се стремат кон обезбедување на одржливо 
управувани шуми. 

Во Европа, принципите и мерките, набројани горе, 
треба да кореспондираат со дефиницијата на одржливо 
управувани шуми (ОУШ) (Sustainable Forest 
Management – SFM) којa беше усвоена со Резолуцијата 
1 на втората министерска конференција за заштита на 
шумите во Европа (Хелсинки, 16 -17 Јуни 2003), Пан-
Европските директиви на оперативно ниво за одржлив 
шумски менаџент, потпишана на третата министерска 
конференција за заштита на шумите во Европа (Лиса-
бон 2-4 Јуни 1998), и надополнетите пан-европски ин-
дикатори за ОШУ, усвоени на MCPFE состанокот на 
експертско ниво одржан на 7-8 Октомври 2002 година, 
кои беа усвоени на четвртата министерска конферен-
ција за заштита на шумите во Европа (Виена, 28-30 
Април 2003 година). Надвор од Европа тие треба да би-
дат во согласност со UNCED, принципи на шумите 
(Рио де Женеиро, Јуни 1992), и каде е соодветно, со 
критериумите или упаствата за одржливо управувани 
шуми, усвоени на меѓународно и регионално ниво 
(ITTO), Монтреалскиот процес, Процесот од Тарапото, 
UNEP/FAO, Иницијативата на афричката сува зона). 
Додека надвор од Европа тие треба да бидат во соглас-
ност со принципите на Конференција на обединетите 
нации за животна средина и развој - United Nations 
Conference on Environment and Development – UNCED 
(во натамошниот текст UNCED). Доколку се употребе-
ни дрва кои потекнуваат од Република Македонија, тие 
треба да бидат обезбедени од шуми со кои се стопани-
сува согласно принципите за одржлив развој, каде е 
назначен субјект за нивно управување.  

Б) Најмалку 20 % од необработеното шумско дрво, 
како што е пропишано во критериумот 2.2.1 A.) треба 
да потекнува од шуми што се управуваат на одржлив 
начин - одржливо управувани шуми,  кои што се серти-
фицирани од независен субјект за сертифицирање на 
шумите, исполнувајки ги критериумите кои се наброја-
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ни во делот 15 на резолуцијата на Советот од 15 декем-
ври 1998 на шумската стратегија за ЕУ и понатамошен 
развој. Доколку се употребени дрва кои потекнуваат од 
Република Македонија за истите треба да  постои по-
тврда дека со шумите се постапува на одржлив начин 
издадена од органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на шумарството или од него друг 
назначен орган. 

В) Дрво од шумите кои не се сертифицирани како 
одржливо управувани не треба да потекнува од: 

 - Нелегално сечење - Нелегално сечено дрво е дрво 
кое што е сечено, купено, или транспортирано на на-
чин кој што не е во согласност со позитивните пропи-
сите во Република Македонија (како на пример пропи-
сите кои се однесуваат на CITES конвенцијата и видо-
вите опфатени со неа, прописите за перење на пари, ко-
рупција и поткупување, како и други релевантни пози-
тивни прописи). 

- Генетски модифицирани дрва - Дрво од генетски 
модифицирани дрвја: кое што било индуцирано на на-
чин кој довел до промена во генетската структура 
(определувањето на генетските модификации се врши 
согласно дефиницијата утврдена во ЕУ директивата 
2001/18/ЕC за ограничено ослободување на генетски 
модифицирани организми во животната средина и За-
конот за генетски модифицирани оганизми („Сл. Вес-
ник на РМ 35/08)). При ова не се исклучуваат традици-
оналните програми за размножување на дрва, доколку 
тие произлегуваат од примена на техниките за генетска 
модификација. 

- Не-сертифицирани строго заштитени корисни шу-
ми - Строго заштитените корисни шуми се шуми кои 
имаат еден или повеќе од следниве атрибути: 

А) Шумските области имаат глобално, регионално 
и национално значење: 

- концентрација на биодиверзитетски вредности (на 
пример: ендемски, заштитени или загрозени видови) 
и/или;  

- пространи шуми значајни за пределот, во кои вна-
тре самостојно или одгледувани и управувани од друг, 
опстојуваат повеќе видови во својата природна средина 
и  широко се распространети. 

Б) Шумски области на кои им се заканува опасност 
од загрозување или содржат ретки, загрозени, и екоси-
стеми на кои им се заканува опасност од загрозување.  

В) Шумски области кои ги обезбедуваат основни 
функции на природата во критични ситуации (на при-
мер: заштита на водотеците, контрола на ерозија). 

Г) Шумски области кои ги задоволуваат основните 
потреби на локалното население и заедници (на при-
мер: за живот и здравје) и/или се значајни за традицио-
налниот културен идентитет на локалното население и 
заедници, (на пример: областите на екологијата, еконо-
мијата, културата или значењето на религијата препоз-
наена во соработка со локалното население и заедни-
ци). 

Проценка и верификација: Барателот треба да обез-
беди соодветна документација во која се означени ти-
повите, количините и потеклото на дрвото употребено 
во еко-означениот мебел. Потеклото на необработено-
то  дрво (на пр. струготини или влакна) треба да биде 
прикажано со доволна прецизност за да може да се  
контролира, кога е соодветно. 

- За необработено дрво кое што потекнува од серти-
фицирани одржливо управувани шуми, барателот тре-
ба да приложи соодветни сертификати, заедно со доку-
ментацијата и со која ке се покаже дека сертификатот 
точно ги исполнува принципите и мерките од одржли-
вото шумско управување, како што е споменато во 
критериумот 2.2.1 А). 

- За необработено дрво кое потекнува од шуми кои 
не се сертифицирани како одржливо управувани шуми, 
барателот или оној кој го снабдува треба да приложи 
соодветни изјави заедно со документацијата за закуп и 
правилата за управување и со кои ќе ги потврдат ис-
полнувањата на барањата од критерумите 2.2.1 А) и 
2.2.1 В). 

 
2.2.2) Рециклирани дрвени влакна  
Искористеното дрво, струганиците и влакна упо-

требени во производството на материјалите од дрво, 
треба да се во согласност со одредбите EPF-(ЕПФ), ин-
дустриски стандарди како што е пропишано во делот 6 
од документот „EPF стандарди за испорака на рецикли-
рано дрво“, од 24 Октомври 2002, дадени во Листата 2 
кој е составен дел на овој прилог.. 

Проценка и верификација: Барателот треба да при-
ложи изјава со која се потврдува дека искористеното 
(повторно-употребено) дрво е употребено во произ-
водство на материјали од дрво. Дополнително, изве-
штаи од спроведен тест треба да бидат презентирани со 
кои ќе се потврди усогласеноста на граничните вредно-
сти како што е пропишано во Листата 2 на овој прилог.  

 
2.2.3) Употреба на опасни супстанции и препара-

ти во производство на материјали од дрво 
А) Необработеното дрво не треба да биде третирано 

со супстанции и препарати кои се набројани во некоја 
од следниве листи: 

- Пестициди кои согласно класификацијата на Свет-
ска здравствена организација (СЗО) се класифицирани 
по опасност како класа 1а (екстремно опасни); и 

- Пестициди кои согласно класификацијата на СЗО 
се класифицирани по опасност како класа 1б (високо 
опасни). 

Обработката на дрвото треба да биде во согласност 
со одредбите на Директивата 79/117/ЕЕС за пуштање 
во промет и употреба на продукти за заштита на расте-
нијата, кои содржат одредени активни супстанции, и 
Директивата 76/769/ЕЕС за продажбата и употребата 
на опасни супстанции и препарати. 

Б) Дрво употребено за правење материјали, не тре-
ба да биде третирано со супстанции или препарати, за 
кои во периодот на аплицирањето се пропишани некои 
од  следниве ризици (или нивни комбинации): R 40, R 
45,  R 46, R 49, R 50, R 51, R 52, R 53, R 60, R 61, R 62, 
R 63, R 68, како што е пропишано во Директивата 
67/548/ЕЕС  вклучувајќи ги и нејзините измени. Овие 
барања не се однесуваат на супстанции кои во проце-
сот на аплицирање ја менуваат својата хемиска приро-
да и не влегуваат во ниту една од R класификациите 
набројани погоре, и кои остануваат во количина пома-
ла од 0.1% во споредба со количината која ја имале 
пред да се процесира аплицирањето. 

В) Дрвото употребено за правење материјали од др-
во не треба да биде обработувано со супстанции кои се 
класифицирани како канцерогени, штетни за репроду-
ктивниот систем, мутагенски, токсични и алергенси 
(кога се вдишуваат), во во согласност со класификаци-
јата пропишана во Директивата 67/548/ЕЕС, вклучувај-
ќи ги и нејзините измени. 

Состојки од слободен формалдехид во производите 
или препаратите употребени во плочи не треба да до-
стигнуваат 0,3% ( w/w). Состојки од слободен формал-
дехид во агенсите за склопување, адхезиви и лепаци за 
фурнир или ламинирани дрвени плочи не треба да до-
стигнуваат 0.5 % (w/w). 
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Проценка и верификација: Барателот треба да при-
ложи изјава со која се потврдува дека горе споменатите 
барања се исполнети. За хемиските производи употре-
бени во производство на материјали од дрво треба да 
се обезбеди документација во која ќе се содржат ин-
формации согласно MSDS или друга еквивалентна кла-
сификација за опасноста по здравјето на луѓето. 

 
2.2.4) Емисии на формалдехид од необработените 

сурови материјали од дрво 
Емисиите на формалдехид од необработените мате-

ријали од дрво во нивната сурова состојба, претходно 
употребени во обложување, не треба да ги надминува-
ат ограничувањата на Е1 емисии според стандардот EN 
13986.  

Проценка и верификација: Барателот и/или негови-
от снабдувач треба да обезбеди податоци од евиденци-
ја дека материјалите направени од дрво се во соглас-
ност со барањата за формалдехидот класа Е1, во сог-
ласност со европските стандарди EN 13986. 

 
2.3) Алуминиум 
Рециклиран алуминиум  
Сите парчиња од алуминиум употребени во еко-оз-

начениот мебел треба да бидат лесно расклопливи. 
Доколку вкупниот износ на алуминиум кој се сод-

жи во еко-означениот мебел е над 80 % од финалната 
тежина на еко-означениот мебел, целиот алуминиум 
треба да потекнува 100 % од рециклиран материјал. 

Површински обработениот алуминум, покрај ис-
полнувањето на овој критериум,  треба да биде во сог-
ласност со критериумот за површинска обработка. 

Проценка и верификација: Барателот и/или негови-
от снабдувач треба да обезбеди документација која ќе 
покажува согласноста со критериумот. Исто така, ин-
формацијата за потрошувачот која ќе оди заедно со ме-
белот, треба да вклучува текст за тоа колку деловите од 
алуминиум кои се употребени во еко-означениот мебел 
можат да се рециклираат или повторно употребат. 

 
2.4) Челик и челик што не рѓосува 
Рециклиран челик 
Доколку износот на челик во производот содржи 

повеќе од 50 % (w/w) од вкупната тежина на финални-
от производ, употребениот рециклиран материјал во 
челикот треба да биде најмалку 20 %. 

Површинската обработка на челикот, покрај испол-
нувањето на овој критериум, треба да биде во соглас-
ност со критериумот за површинска обработка. 

Проценка и верификација: Барателот треба да обез-
беди соодветна документација која ќе покаже дека го 
исполнува овој критериум. 

 
2.5) Пластика 
Полиуретанот и латекс пената употребени во мебе-

лот за пополнување треба исклучиво да се во соглас-
ност со барањата за специфични материјали дадени во 
критериумот 2.5.3 полиуретан и латекс пена. 

 
2.5.1) Пластика за површинско обложување 
Пластиката за површинско обложување треба да со-

држи до 6,5 % (w/w) од вкупната тежина на материја-
лот на кој директно се направени површински обложу-
вања. 

Проценка и верификација: Барателот треба да обез-
беди соодветна документација дека го исполнува овој 
критериум. 

 
2.5.2) Штетни адитиви 
Во еко-означениот мебел не треба да бидат употре-

бени никакви супстанции и препарати кои во произ-
водството на полимерите или ко-полимерите и пласти-
ки, кои: 

А)  содржат: 
- олово, кадмиум, хромиум (VI), жива, и нивните 

состојки; 
- состојки од три-органски калај. Моно и дво (ди)-

органски состојки на калај може да се употребат но са-
мо ако не содржат примеси од три-органски калај. 

Б) доколку кога се аплицираат се пропишани некои 
од следниве ризици (или нивни комбинации): R 40, R 
45, R 46, R 49, R 50, R 51, R 52, R  53, R 60, R 61, R 62, 
R 63, R 68, како што се пропишани во Директивата 
67/548/ЕЕЦ, вклучувајќи ги и нејзините понатамошни 
измени. Ова барање не се однесува на супстанции кои 
во процесот на аплицирање ја менуваат нивната хеми-
ска природа и не влегуваат во ниту една од R класифи-
кациите набројани погоре, и кои остануваат во количи-
на помала од 0.1% во споредба со количината која ја 
имале пред са се процесира аплицирањето. 

Проценка и верификација: Барателот треба да при-
ложи изјава во која ќе ги посочи адитивите кои биле 
користени. Воедно барателот треба да обезбеди соод-
ветна документација (како податоци за безбедноста) 
која ќе покажува дека го исполнуваат овој критериум.  

 
2.5.3) Полиуретан и латекс пена 
Полиуретанот и латекс пената употребени како ма-

теријал за пополнување во мебелот треба да се во сог-
ласност со релевантните критериуми пропишани во 
Одлуката 2002/740/ЕC, за воспоставување на еколошки 
критериуми за душеци за кревети, при што критериу-
мот кој гласи „калај во органска форма“, за еко-означе-
ниот мебел ќе се заменува со зборивите „состојки од 
три - органски калај“. 

Проценка и верификација: Барателот треба да обез-
беди една од следните работи: детална документација 
која ќе покаже дека полиуретанот и латекс пената има-
ат еко-ознака, или да обезбеди детална докуменатција 
(тест извештаи, изјави и слично) кои ќе покажуваат де-
ка полиуретанот и латекс пената се во согласност со 
релевантните критериуми пропишани во  Одлуката 
2002/740/ ЕC. 

 
2.5.4) Употребени рециклирани материјали 
Пластиката употребена за друго освен површинско 

обложување треба да потекнува од производи користеј-
ќи најмалку 15 % од употребениот рециклиран матери-
јал 

Проценка и верификација: Барателот треба да обез-
беди документација дека го исполнува овој критериум. 

 
2.6) Текстил (предива и ткаенини)  
Сите текстилни предива (влакна) и ткаенини (освен 

конците употребени за шиење) треба да бидат во сог-
ласност со релевантните критериуми донесени со Од-
лука на Комисијата 2002/371/ЕC, еко-ознаки за тек-
стилни производи, при што во критериумите за тек-
стилни производи, кој гласи „органотински состојки“, 
критериумот кој гласи „состојки од органски калај“ и 
критериумот кој гласи „состојки од органски калај“, за 
еко-означениот за мебел ќе се заменуваат со зборовите 
„состојки од три-органски калај“. 

Проценка и верификација: Барателот треба да обез-
беди една од следните работи: детална документација 
која ќе покажува дека ткаенините и материјалите имаат 
еко-ознака или да обезбеди детална документација 
(тест извештаи, изјави и сл.) како што е пропишано со 
Одлуката 2002/371/ ЕК. 

 
2.7) Кожа 
Доколку кожата е присутна во мебелот помалку од 

< 5% (w/w) од финалниот еко-означен производ кожата 
треба да ги исполнува критериумите од точките 2.7.1, 
2.7.2, 2.7.3, 2.7.4 и  2.7.5 
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Доколку кожата е присутна повеќе од > 5% (w/w) 
од финалниот еко – означен производ, кожата треба да 
е во согласност со сите критериуми од точката „2.7 ко-
жа“. 

 
2.7.1) Присуство на супстанции во кожата на ме-

белот 
Хромот (Cr(VI)), арсенот (As),  кадмиум (Cd) и оло-

вото (Pb)  не треба да се содржани  во кожа која е упо-
требена во мебелот.  

Проценка и верификација: Барателот или неговиот 
снабдувач треба да приложи извештај од спроведен 
тест при кој се користеле следниве методи за: 

- Хром Cr (VI): ISO 20345:2000 или сличен метод 
(детектирано ограничување на 10 ppm) 

- Арсен, кадмиум и олово: Земањето примероци и 
тестирањето да биде спроведено според CEN TC 309 
WI 065-4.3, или барателот и/или неговиот снабдувач 
може да приложи изјава дека ниедна од овие состојки 
не биле употребени и кои што можат да се појават како 
остатоци од овие метали во кожата која  е употребена 
во мебелот. 

 
2.7.2) Формалдехид 
Износот на слободен или делумно хидролизиран 

формалдехид во состојки од кожа  не смее да надмину-
ва 150 ppm.. 

Проценка и верификација: Барателот и/или негови-
от снабдувач треба да приложи извештај за спроведен 
тест во кој се користел следниов тест метод: CEN/ISO 
TS 17226. 

 
2.7.3) Емисија на COD при штавењето  
Отпадната вода од штавењето на кожата мора да 

биде третирана, на самото место или во станици за 
третман на отпадните води, со цел да се постигне нама-
лување на состојките COD за 85%, пред водата да биде 
испуштена во површинските води. 

Проценка и верификација: Барателот треба да при-
ложи извештај од спроведен тест и соодветни подато-
ци, користејки ја следнава метода: COD:ISO 6060 за 
квалитет на водата, со утврдување на барање на хеми-
ска потрошувачка на кислород ХПК - (Chemical 
Oxygen Demand). 

 
2.7.4) Хром во отпадни води 
Отпадните води од штавилниците треба да содржат 

помалку или еднакво ниво на ≤ 2мг хром/л. 
Проценка и верификација: Барателот треба да при-

ложи извештај за спроведен тест и соодветни податоци 
користејки ги следниве тест методи: ISO 9174 или EN 
1233 или EN ISO 11885 за хром. 

 
2.7.5) Пентахлорфенол и тетрахлорфенол 
Пентахлорфеноли и тетрахлорфеноли како и нивни-

те соли и естери  не треба да се употребуваат. 
Проценка и верификација: Барателот и/или негови-

от снабдувач треба да приложи изјава дека материјали-
те не ги содржат овие хлорафеноли. Доколку е потреб-
но да се верифицира изјавата, тоа треба да биде напра-
вено со примена на следниве тест методи: CEN TC 289 
TS 14494 

 
2.7.6) Азо бои - Azo dyes 
„Плави обојувачи“ не треба да се користат за боење 

на кожа. Воедно, никакви азо бои не треба да се кори-
стат кои што може да се поврзат со некои од следниве 
ароматични амини: 

1. 4-aminodiphenyl        (92-67-1) 
2. benzidine          (92-87-5) 
3. 4-chloro-o-toluidine       (95-69-2) 
4. 2-naphthylamine        (91-59-8) 
5. o-amino-azotoluene       (97-56-3) 

6. 2-amino-4-nitrotoluene       (99-55-8) 
7. p-chloroaniline         (106-47-8) 
8. 2,4- diaminoanisol        (615-05-4) 
9. 4,4’- diaminodiphenylmethane    (101-77-9) 
10. 3,3’-dichlorobenzidine      (91-94-1) 
11. 3,3’-dimethoxybenzidine      (119-90-4) 
12. 3,3’-dimethylbenzidine      (119-93-7) 
13. 3,3’-dimethyl-4,4’-diaminodiphenylmethane 

    (838-88-0) 
14. p-cresidine          (120-71-8) 
15. 4,4’-methylene-bis-(2-chloraniline)   (101-14-4) 
16. 4,4’-oxydianiline        (101-80-4) 
17. 4,4’-thiodianiline        (139-65-1) 
18. o-toluidine         (95-53-4) 
19. 2,4-diaminotoluene       (95-80-7) 
20. 2,4,5-trimethylaniline      (137-17-7) 
21. 4-aminoazobenzene       (60-09-3) 
22. o-anisidine         (90-04-0) 
Проценка и верификација: Барателот и/или негови-

от снабдувач(и) треба да приложи изјава дека вакви азо 
бои не биле користени. Доколку е потребно да се вери-
вицира изјавата, тоа треба да биде направено со упо-
треба на следниве тест методи: CEN TC 289/ISO TS 
17234: ограничено на: 30 ппм (Забелешка: неточни ре-
зултати се можни за 4-aminoazobenzene, 4-
aminodiphenyl и 2-naphthylamine и затоа се препорачува 
надлежниот орган да спроведе верификација). 

 
2.7.7) Хлороалкани (Chloroalkanes) 
Хлороалкани - С 10 – С 13 или супстанции и препа-

рати кои ги содржат овие сустанции во концентрации 
повисоки од 1%, не треба да бидат употребени за втеч-
нување на маснотиите на кожата.  

Проценка и верификација: Барателот треба да при-
ложи изјава дека вакви хидроалкани супстанции и пре-
прати не се употребени. 

 
2.7.8) Емисија на испарливи соединенија (VOC) 

од процесот на обложување со кожа 
Вкупните емисии на VOC треба да бидат помали за 

7% од граничните вредности 140 г/м2, утврдени во Ди-
рективата на ЕУ 1999/13/ ЕC,.   

Проценка и верификација: Барателот треба да обез-
беди соодветна документација за пресметка за вкупна-
та употреба на VOC за време на финалното производс-
тво, заедно со потребните податоци, тест резултати ка-
ко и друга.документација. Барателот треба да приложи 
евиденција за купените адхезиви за кожа, глазирати за 
производство на кожа за последните 6 месеци. 

 
2.8) Стакло 
Стаклото треба да биде лесно заменливо во случај 

на оштетување или кршење. 
Проценка и верификација: Производителот на ме-

бел треба да обезбеди документација во кои се содржа-
ни инструкции за употреба, за промена на стаклото во 
случај на оштетување. 

 
2.9) Перја  
2.9.1) Третман на отпадни води 
Отпадните води од обработката на перјата треба да 

бидат третирани на местото на создавање или во стани-
ци за третман на отпадните води.  COD (хемиска по-
трошувачка на кислород – ХПК - Chemical Oxygen 
Demand) во отпадната вода, пред да се испушти во по-
вшинските води, треба да биде намалена за најмалку 
85%. 

Проценка и верификација: Барателот треба да при-
ложи тест извештај и соодветни податоци користејќи 
ги следниве методи: COD ISO 6060 квалитет на вода, 
за проценка на COD. 
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2.9.2) Детергенти користени за обработка на перја 
За време на обработката на перјата не треба да би-

дат користени детергенти базирани на нонил фенол 
етоксилати (nonyl phenol ethoxylates). Детергентите 
треба да бидат брзо разградливи и никакви фосфати не 
треба да бидат користени во нивната формулација.  

Проценка и верификација: Барателот и/или негови-
от снабдувач треба да приложи изјава дека никакви но-
нил фенол етоксилати и фосфати не биле користени во 
процесот на обработка на перјата, како и да обезбеди 
информации со кои се подржува изјавата. Исто така, 
треба да бидат обезбедени и информации за биораз-
градливоста на детергентите. 

 
3 КРИТЕРИУМИ ЗА ПОВРШИНСКА ОБРАБОТКА 
3) ПОВРШИНСКА ОБРАБОТКА 
Површинска обработка се однесува на процесот на 

површинската обработка на посебни парчиња/составни 
делови на мебелот или на мебелот во целост. 

 
3.1) Површинска обработка со пластика 
Површината на материјалите (пр. дрво, материјали 

од дрво или метали) може да бидат покриени со пла-
стика доколку пластиката е во согласност со критериу-
мите 2.5.1 за пластика за површинско обложување и 
2.5.2. за штетни адитиви.  

Проценка и верификација: Барателот треба да обез-
беди соодветна документација дека го исполнува овој 
критериумот. 

3.2) Површинска обработка со метали 
Површината на материјалите (пр. дрво, материјали 

од дрво) можат да бидат покриени со метал само до-
колку материјалот е во согласност со критериумите 2.3 
за алуминиум, и 2.4 за челик. 

Проценка и верификација: Барателот треба да обез-
беди соодветна документација дека го исполнува овој 
критериумот. 

 
3.3) Површинска обработка на пластика, дрво и 

материјали од дрво поинакви од пластиката и мета-
лите 

Критериумите за површинска обработка на пласти-
ка, дрво и материјали од дрво, споменати подоле, ќе се 
применуваат доколку обработената пластика, дрво или 
материјали од дрво се присутни во финалниот еко-оз-
начен производ во количини поголема од 1% од тежи-
ната на производот.  

3.3.1) Штетни супстанции и препарати (вклучу-
вајќи ги и VOC) 

Никакви спустанции и препарати не се дозволени 
во површинската обработка на составните делови на 
мебелот и на мебелот во целост кои: 

А) се класифицирани како канцерогени, штетни за ре-
продуктивниот систем, мутагени, токсични или алергени 
(кога се вдишуваат) според Директивата 1999/45/ЕС. 

Б) содржат халогенирани органски сврзувачки аген-
си, азидирин и полиазидирини (azidirin, polyaziridins), 
како и пигменти и адитиви базирани на: 

- олово, кадмиум, хром (VI), жива и нивните состојки; 
- три-органски состојки од калај. Моно и диорган-

ски состојки може да се користат доколку не содржат 
примеси од три-органски состојки од калај. 

В) доколку кога се аплицираат се пропишани некои 
од следниве ризици (или нивни комбинации): R 40, R 
45, R 46, R 49, R 50, R 51, R 52, R  53, R 60, R 61, R 62, 
R 63, R 68, како што се пропишани во Директивата 
67/548/ЕЕC, вклучувајќи ги и нејзините понатамошни 
измени. Ова барање не се однесува на супстанции кои 
во процесот на аплицирање ја менуваат нивната хеми-
ска природа и не влегуваат во ниту една од R класифи-
кациите набројани погоре, и кои остануваат во количи-
на помала од 0.1% во споредба со количината која ја 
имале пред да се процесира аплицирањето. 

Проценка и верификација: Барателот треба да 
приложи изјава дека го исполнува овој критериум, за-
едно со листа на состојки и документација поврзана со 
тоа, како на пример листа на материјали и безбедносни 
податоци. 

Г) 1. Хемиските супстанции класифицирани како 
штетни за животната средина од хемискиот произведу-
вач/снабдувач согласно ЕУ системот за класификација 
на хемикалиите (18-ти Амандман на Директивата 
67/548/ЕC), не смеат да бидат додадени во супстанции и 
препарати кои се користат за површинска обработка во 
количини повеќе од 2% од тежината на производот. Се-
пак, производите може да содржат до 5 % испарливи ор-
гански состојки. Доколку производот треба да се раство-
ра, состојките на растворениот производ не смеат да ги 
надминуваат претходно споменатите вредности. 

Или: 
2. Нанесеното количество (мокра боја/лак) од суп-

станциите класифицирани како штетни за животната 
средина ќе биде помало од < 14г/м2 од нанесената повр-
шина, и нанесеното количество (мокра боја/лак) на VOC 
ќе биде помало од < 35г/м2 од нанесената површина.  

Барателот може да избира: да ги исполни барањата 
од Г-1 (основните состојки) или да ги исполни барања-
та од Г-2 (максимум количество на штетни сустанции 
по површина) 

Проценка и верификација:  
1. Барателот треба да приложи изјава дека го испол-

нува овој критериум заедно со документ кој ќе ја подр-
жи изјавата, вклучувајќи: 

- состав на употребениот производ за површинска 
обработка (неговата рецептура) со ознака на количини-
те и CAS броевите за основните супстастанции; 

- тест метода и резултати од спроведен тест за сите 
супстанции присутни во производот, (на пример пода-
тоци за 16 референти точки на еко-токсичност и пода-
тоци за употребените тест методи); 

- изјава дека сите основни супстанции се деклари-
рани. 

2. Снабдувачот со хемикалии е одговорен за обезбе-
дување класификација на хемикалиите како штетни за 
животната средина, кои треба да бидат направени во 
согласност со ЕУ системот за класификација на хеми-
калиите (18-ти амандман од Директивата 67/548/ЕЕC).  

Надлежниот орган може да ги побара основните по-
датоци за проценката/класификацијата на супстанции-
те, при тоа барајќи ја следната документација:  

- состав на употребениот производ за површинска 
обработка (неговата рецептура) со ознака на количини-
те и CAS броевите за основните супстанции; 

- тест метода и резултати од спроведен тест за сите 
супстанции присутни во производот, (на пример пода-
тоци за 16 референти точки на еко-токсичност и пода-
тоци за употребените тест методи); 

- изјава дека сите основни супстанции се деклари-
рани; 

- број на слоеви и количество на производот упо-
требен за покривање, изразени по квадратен метар на 
површината; 

- метод (начин) на апликација.. 
Следниве степени на ефективност (кои што се 

фиксни вредности и од кои не смее да се отстапува) ќе 
се применуваат за пресметка на испуштањата од произ-
водот кое настанува со нанесувањето при површинска-
та обработка: апарати за распрскување без рециклира-
ње 50%; апарати за распрскување со рециклирање 70%; 
електростатично распрскување 65%; распрскување, - 
ѕвоно/диск 80%; валци за лакирање 95%; прекривно ла-
кирање 95%; вакуум лакирање 95%; потопување 95%; 
плакнење 95%. 
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3.3.2) Формалдехид 
Емисиите на формалдехид што се ослободуваат од 

супстанциите и препаратите што се употребуваат за повр-
шинска обработка, треба да бидат помали од 0.1ppm.. 

Проценка и верификација: Барателот и/или негови-
от снабдувач треба да приложат изјава дека барањето е 
задоволено, заедно со информацијата за формулација 
на производот користен при површинскиот третман 
(пр. безбедносни податоци и податоци за производот). 

 
3.4) Покривање за метали поинакви од пласти-

ките и металите 
Критериумите за површинско покривање на металите 

се применуваат за покриените метали присутни во повеќе 
од 1% (w/w) од финалниот еко-означен производ.  

3.4.1) VOC ( Violate organic compound – испарли-
ви органски соедниненија )  

Дозволената содржината на VOC присутни во про-
изводот употребен за покривање изнесува максимум 
15% w/w, од кои составот на ароматичните растворува-
чи мора да биде ≤ 1% од тежината на производот.  

Проценка и верификација: Барателот и/или негови-
от снабдувач треба да приложат изјава во прилог со до-
кументи кои потврдуваат дека го исполнуваат овој кри-
териум.  

 
3.4.2) Штетни супстанции 
Не треба да бидат дозволени супстанции ниту пре-

парати во површинска обработка на компоненти или 
делови на мебелот или на целиот мебел, кои: 

А) се класифицирани како канцерогени, штетни за 
репродуктивниот систем, мутагени, токсични и алерге-
ни (кога се вдишуваат) во согласност со ЕУ системот 
за класификација на штетни супстанции (18-ти аманд-
ман од директивата 67/548/ЕЕC); 

Б) содржат халогенирани органски сврзувачки аген-
си, азидирин и полиазидирини (azidirin,polyaziridins), 
како и пигменти и адитиви базирани на: 

- олово, кадмиум, хром (VI), жива и нивните су-
станции; 

- доколку кога се аплицираат се пропишани некои 
од следниве ризици (или нивни комбинации): R 40, R 
45, R 46, R 49, R 50, R 51, R 52, R  53, R 60, R 61, R 62, 
R 63, R 68,) како што се пропишани во Директивата 
67/548/ЕЕC вклучувајќи ги и нејзините понатамошни 
измени. Ова барање не се однесува на супстанции кои 
во процесот на аплицирање ја менуваат нивната хеми-
ска природа и не влегуваат во ниту една од R класифи-
кациите набројани погоре, и кои остануваат во количи-
на помала од 0.1% во споредба со количината која ја 
имале пред да се процесира аплицирањето. 

Проценка и верификација:1. Барателот треба да 
обезбеди документација за: 

- состав на употребениот производ за површинска 
обработка (неговата рецептура) со ознака на количини-
те и CAS броевите за основните супстанции; 

- податоци кои се однесуваат на класификацијата за 
штетноста на производот по здравјето на луѓето; 

- изјава дека забранетите состојки не се присутни 
во хемискиот производ, и дека се декларирани сите ос-
новни супстанции. 

2. Металите, со исклучок на отстранувачи на гас, не 
смеат да бидат покриени со хром, никел, калај и нивни-
те состојки. Во исклучителни случаи, металните повр-
шини може да бидат третирани со хром или никел, до-
колку се обложуваат делови кои лежат на под и служат 
за носење на (односно трпат) голема тежина, или дело-
ви со кои се обезбедува врзување на други делови или 
површини за кои е неопходно постоење на цврста по-
врзаност. Овој исклучок не се однесува на делови кои 
можат почесто да дојдат во директен контакт со кожата.  

Емисиите на никел и хром од површинскиот трет-
ман треба да ги исполнат барањата од договорот од Ос-
пара (Parcom/Oscom), (прилагодени на условите во Ре-
публика Македонија и позитивните законски прописи 
кои постојат во оваа област), земајќи ја во предвид сре-
дината во која емисиите се ослободени, како и употре-
бените делови мора да можат да се рециклираат. 

Проценка и верификација: Снабдувачот на повр-
шински обработениот метал треба да приложи изјава 
која треба да вклучува: 

- Образложение за потребата од овој тип на повр-
шинска обработка. Ова треба да биде документирано 
со извештаи за спроведени тестови, или пресметки кои 
ќе покажат дека металната површина служи за носење 
на голема тежина, или врзува површини или делови за 
кои е неопходна цврста поврзаност. 

- Изјава која покажува дека препораките од Оспара 
Договорот се исполнети, и дека деловите покриени со 
хром или никел може да бидат рециклирани. 

 
3.4.3) Одмастување 
Халогенирани органски состојки не треба да бидат 

користени за одмастување во површинска обработка на 
метал. 

Проценка и верификација: Барателот и/или негови-
от снабдувач треба да приложат изјава пропратена со 
документи кои покажуваат дека го исполнува овој кри-
териум. 

 
3.4.4) Губиток при прекривање 
Губитокот на производот (прекривачот) не треба да 

достигнува 10% (w/w) за прашкасти прекривачи и 30% 
(w/w)  за мокро бојадисување, за површини поголеми 
од 25 см2. 

Проценка и верификација: Барателот и/или негови-
от снабдувач треба да приложи изјава пропратена со 
документи кои покажуваат дека го исполнува овој кри-
териум.  

 
4 КРИТЕРИУМИ ЗА СКЛОПУВАЊЕ НА МЕ-

БЕЛ 
4) Адхезиви 
4.1) VOC (испарливи органски состојки) 
Дозволената содржината на VOC присутни во адхе-

зивот употребен за склопување на мебел изнесува ма-
ксимум 10% (w/w).  

Проценка и верификација: Барателот треба да при-
ложи изјава која ќе ги содржи сите адхезиви кои се 
употребени за склопување на мебел, кои покажуваат 
дека го исполнува овој критериум. 

 
4.2) Адитиви и агенси за сврзување 
Не треба да бидат употребени никакви адитиви или 

супстанции во адхезивите и лепаците кои: 
- се класифицирани како канцерогени, штетни за 

репродуктивниот систем, мутагени, токсични и алерге-
ни (кога се вдишуваат) во согласност со ЕУ системот 
за класификација, како што е пропишано во Директи-
вата 67/548/ЕЕC. Состојките на слободен формалдехид 
не треба да надминуваат 0,5% (w/w). 

- кога истите се аплицираат се пропишани некои од 
следниве ризици (или нивни комбинации): R 40, R 45, 
R 46, R 49, R 50, R 51, R 52, R  53, R 60, R 61, R 62, R 
63, R 68, како што се пропишани во Директивата 
67/548/ЕЕC вклучувајќи ги и нејзините понатамошни 
измени. Ова барање не се однесува на супстанции кои 
во процесот на аплицирање ја менуваат нивната хеми-
ска природа и не влегуваат во ниту една од R класифи-
кациите набројани погоре, и кои остануваат во количи-
на помала од 0.1% (w/w)  во споредба со количината 
која ја имале пред да се процесира аплицирањето. 
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Проценка и верификација: Барателот треба да при-
ложи изјава со која ќе покаже дека гореспоменатите 
критериуми се исполнети. За секој хемиски производ 
кој е употребен во склопувањето на мебелот треба да 
се обезбедат податоци за безбедноста и/или соодветна 
документација во која се содржани информации за кла-
сификацијата за штетност по здравјето на луѓето. 
Снабдувачот треба да приложи изјава или тест изве-
штаи, со која се покажува дека состојките на слободен 
формалдехид не се употребувани. 

 
КРИТЕРИУМИ ЗА ФИНАЛНИОТ ПРОИЗВОД 
5) Трајност и безбедност 
Производот треба да ги исполни барањата за трај-

нос, цврстината, безбедноста и стабилноста наведени 
во EN стандардите кои се однесуваат на употребата на 
производот. Доколку не постојат никакви EN стандар-
ди, треба да се користат побарувањата од ISO стандар-
дите. Доколку не постојат EN или ISO, треба да се на-
прави евалуација за трајноста, цврстината, безбедноста 
и стабилноста земајќи ги во предвид дизајнот и избо-
рот на материјали. Евалуацијата ќе биде направена од 
независна институција за тестирање. 

Проценка и верификација: Производителот треба 
да приложи изјава пропратена со документација која ќе 
ги покаже направените тест методи, како и институци-
јата која го прави  тестирањето и тест резултатите. 

 
6) Одржување 
Одржувањето треба да биде направено без употреба 

на органски базирани раствори. 
Проценка и верификација: Барателот и/или снабду-

вачот треба да приложи изјава пропратена со документа-
ција која покажува дека го исполнува овој критериум. 

 
7) Рециклирање и отпад 
А) Еко-означениот производ треба да биде лесно раск-

лоплив, со што ќе се овозможи истиот повторно да се 
употреби и да се рециклираат употребените материјали. 

Со цел, да се овозможи рециклирање на материја-
лите употребени во производите, следниве материјали 
треба да бидат лесно раздвојливи и тоа: 

- Целиот алуминиум; 
- Челик, доколу сочинува ≥10% од тежината на еко-

означениот производ; 
- Стакло, доколку сочинува ≥10% од тежината на 

еко-означениот производ; 
- Пластика, доколку сочинува ≥ 50% од тежината на 

еко-означениот производ. 
Проценка и верификација: А) Барателот треба да 

обезбеди соодветна документација со која ќе покаже 
дека го исполнува овој критериум, вклучувајќи и насо-
ки за демонтирање на мебелот, како и објаснување за 
тоа како алуминиумот, челикот, стаклото и пластиката 
можат да бидат расклопени. Барателот треба да обезбе-
ди соодветни информации за конструкцијата и соста-
вот на производот, врз основа на која незавесна серти-
фицирана институција ќе може да изврши проценка да-
ли производот може да се расклопува. 

Б) Со цел да се промовира намалувањето на штет-
ните загадувачи при исфрлањето, депонирањето и/или 
согорувањето на искористениот мебел, еко-означениот 
мебел треба да исполнува барања за супстанциите и 
елементите пропишани во Листата 1 која е составен 
дел на овој прилог. Природниот состав на материјалот, 
хромот во материјалите од нерѓосувачки челик, рецик-
лираните материјали употребени во производството на 
материјалот кој што бил употребен и материјалите иск-
лучени во согласност со критериумот 1.2 А), Б), и В), 
не се пресметуваат при верификацијата на исполнува-
њето на овој критериум. 

Проценка и верификација: Барателот треба да обез-
беди соодветна документација за да покаже дека го ис-
полнува овој критериум.  

 
8) Информација за потрошувачот 
Следниве информации треба да бидат приложени 

со еко-означениот производ: 
А) Информација за намената на производот, за до-

машна употреба или употреба утврдена со договор (ус-
мен или писмен);  

Б) Информација за чистење и одржување;  
В) Упатство за расклопување на алуминиум, челик, 

стакло и пластика како и упатство дека соодветните ор-
гани (централни и локални) треба да бидат контактира-
ни, со цел да се обезбеди најдобар можен начин за 
исфрлање на стариот мебел и материјалите; 

Г) Упатство за склопување; 
Д) Препорачана најдобра намена на производот, до-

колку е релевантно. 
Проценка и верификација: Барателот треба да при-

ложи примерок од материјалот за информирање којшто 
го дава заедно со еко-означениот производ. 

 
9) Пакување на финалниот производ 
Пакувањето треба да ги исполни следниве барања: 
А) Да биде направено од рециклирачки материјал 

или да биде за повеќе наменска употреба. 
Б) Сите материјали, составени од ист материјал, 

треба да бидат лесно раздвојливи за рециклирање (на 
пр: картон, хартија, пластика, текстил). 

Проценка и верификација: Барателот треба да се 
обезбеди примерок од пакувањето, како и да приложи 
соодветна изјава дека го исполнува овој критериум. 

 
10) Информација на пакувањето 
Следниов текст (или еднаков на него) треба да стои 

на пакувањето и во упатството за употреба: 
“За повеќе информации посетете ја „веб страната на 

Европската унија за Еко-означување или веб страната 
на МЖСПП. Дополнителни информации може да се 
најдат кај: (барателот - име и адреса на одделот за кли-
енти-потрошувачи на барателот)„. 

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди примерок од пакувањето на производот, упат-
ството за употреба и примерок од информациите кои 
одат со производот, како и изјава дека го исполнува се-
кој аспект од овој критериум. 

 
11) Информација која ќе се појавува на еко-оз-

наката 
Еко-ознаката треба да содржи: 
А) Одржливо управувани шуми (доколку се употре-

бени материјали од дрво), 
Б) Mалo загадување на воздухот и малo внатрешнo 

загадување  
В) Намалено присуство на штетните загадувачи во 

отпадот, 
Г) Намалено присуство на штетни супстанции. 
Проценка и верификација: Барателот треба да обез-

беди примерок од пакувањето, и да приложи изјава со 
кои ќе покаже дека го исполнува овој критериум. 

 
Листа 1 
Гранични вредности на супстанции и елементи кои 

што се дозволени  во финалниот еко-означен производ, 
согласно критериумот 7б: 
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* Природните состојки на материјалот, хромот во 

материјалите од нерѓосувачки челик, рециклираниот 
материјал употребен во секој составен материјал, и ма-
теријалите исклучени во согласност со критериумот 
1.2А/Б/В/ не се пресметуваат 

 
Листа 2 
 
Граничните вредности на елементите и супстанции-

те што се дозволени во рециклираните дрвени ткаени-
ни наменти за произодство на материјали од дрво, сог-
ласно критериумот 2.2.2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Листа 3 
 
Опис на критериумот за употреба на електрична 

енергија согласно критериумот 1.1: 
 
1. Пресметка на потрошувачката на електрична 

енергија поврзана со финалниот еко-означен мебел: 
 
              n 
       Σmi х CSi* 
                 1 
каде: 
mi: тежината на материјалот кој што се содржи во 

производот (изразена во кг) (материјали чија вкупна 
тежина е помалку од 3% од тежината на продуктот не 
се земени во пресметката). 

CSi: просечната потрошувачка на енергија поврзана 
со производството и преработката на материјалите. 

CSi  податокот се однесува на набројаните просеч-
ни вредности на потрошувачката на природните енер-
гетски ресурси и се изразени во Mi. Тие треба да бидат 
обезбедени во упатството за употреба, и можат како 
референти да се земат објавените на веб страната на 
ЕУ за Еко-ознаки. 

___________ 
 
827. 

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  

ОЗНАКА ЗА ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗВОДИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат критериумите 

коишто треба да се исполнат за добивање на еколошка 
ознака за текстилни производи, како и начинот и по-
стапката за нивното утврдување. 

 
Член 2 

Одредени изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

„Текстилни производи“ е група на производи која 
ги опфаќа следните одделни групи и тоа: 

(a) Текстил за облека и додатоци (на пример: џебно 
шамивче, шалчиња, торби, торби за пазарење, ранци, 
каиши и сл.), кои сочинува најмалку 90% од тежината 
на текстилот;  

(б) Текстил што се употребува во затворени просто-
рии кој сочинува најмалку 90% од текстилната ткаени-
на. Теписи и килими се вклучени. Ѕидните тапети и те-
писони се исклучени.  

(в) Конец, предиво и ткаенина (вклучувајќи ги и 
долготрајните непроткаени) наменети за употреба во 
текстил за облека и додатоци, или за текстил што се 
употребува во затворени простории.  

“Барател“ е правно или физичко лице кое поднело 
барање до органот на државната управа надлежен за вр-
шење на работите од областа на животната средина за 
добивање на еколошка ознака за текстилни производи. 

 
Член 3 

Критериумите коишто треба да ги исполнува тек-
стилниот производ, се поделени во 3 (три) категории и 
истите се дадени во Прилогот, кој е составен дел на 
овој правилник.  

 
Член 4 

Одредбите на овој правилник имаат за цел да се 
обезбеди, намалување на загадувањето со вода поврза-
но со клучните процеси на текстилното производство, 
вклучувајќи ги и производството на ткаенини, преде-
ње, ткаење, плетење, белење, боење и завршната фаза. 

Критериумите се одредени на начин со кој се про-
мовира означувањето на текстилните производи кои 
имаат мало влијание врз животната средина, кои при-
донесуваат кон намалување или превенција на ризици-
те по здравјето на луѓето поврзани со употреба на 
опасните супстанции.  
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Член 5 
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. 

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 6 

Барателот кој ги исполнува критериумите за доби-
вање на еколошка ознака за текстилни производи на 
пакувањата на текстилните производи може да стави 
еколошка ознака, каде во текстуалниот дел на ознаката 
го става текстот: ТЕКСТИЛ.  

 
Член 7 

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

 
Бр. 07-2699/9             Министер за животна средина 

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

 ПРИЛОГ 
 
КРИТЕРИУМИ ЗА ЕКОЛОШКА ОЗНАКА ЗА 

ТЕКСТИЛНИ ПРОИЗВОДИ 
 
Критериумите коишто треба да ги исполнува тек-

стилниот производ се поделени во три групи и тоа:  
1) Критериуми за предива,  
2) Критериуми за процесирање (производство) и 

употреба на хемикалии,и 
3) Критериуми за употреба.  
 
ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 
  
За „Текстил за облека и додатоци" и за „текстил што 

се употребува во затворени простории": пердуви, мем-
брани и облоги не треба да бидат земени во предвид при 
пресметката на процентот на текстилни влакна.  

Групата на текстилни производи не го вклучува 
текстилот кој е третиран со биоцидни производи, со 
исклучок на оние биоцидни производи што се вклуче-
ни во Анекс IA кон Директивата на Европскиот Парла-
мент и на Советот 98/8/EЗ од 16 Февруари 1998 за пла-
сирање на биоцидалните производи на пазарот каде 
што супстанцијата се додава директно на текстилот за 
добивање на дополнителни својства со цел заштита на 
здравјето на човекот (пр. биоцидни производи се дода-
ваат на текстилни производи, облека  и мрежи за да се 
одвратат комарци и болви, прашина или алергени) и 
каде што активната супстанца е дозволена за употреба 
согласност со Анекс V од Директивата на Европскиот 
Парламент и на Советот 98/8/EЗ од 16 Февруари 1998 
за пласирање на биоцидалните производи на пазарот..  

Функционалната единица за ферификација и про-
ценка на која треба да одговараат влезните и излезните 
параметри е 1 кг текстилни производи во нормални ус-
лови ( 65% Rh ± 2% и 20 C ± 2 C, овие нормални усло-
ви се пропишани во ISO 139 Текстил – стандарни пра-
вила за условување и тестирање 

 
I. KРИТЕРИУМИ ЗА ПРЕДИВА 
 
Критериумите за предива се сместени во делот за 

акрилати, памук и други ткаенини, еластин, лен, свиле-
на волна, кератин, природна целулоза, полиамид, поли-
естер и полипропилен, и останати предива за кои не се 
пропишани посебни критериуми, а се дозволени, со 
исклучок на минерали, стакло, метал, јаглерод и оста-
нати неоргански предива. 

Критериумот од овој дел за даден тип на материјал 
не треба да биде исполнет доколку тој материјал при-
донесува за помалку од 5 % од вкупната тежина на тек-
стилниот материјал во производот. Истото важи и до-
колку материјалот е добиен со рециклирање, кој потек-
нува од остатоците од производството на текстил и об-
лека или како отпад од потрошувачите (текстил или 
друг материјал). Во секој случај најмалку 85% од тежи-
ната на сите ткаенини во производот треба да бидат во 
согласност со постоечките критериуми, доколку ги 
има, или пак да се добиени со рециклирање. 

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди детални информации за составот на текстил-
ниот производ. 

 
1. Акрил 
А) Сите акрилни состојки во суровиот материјал 

треба да бидат помалку од 1,5 mg/kg. 
Проценка и верификација: Барателот треба да обез-

беди извештај од спроведен тест во кој се користел след-
ниов метод: екстракција со зовриена вода и квантифика-
ција со капиларно гасно – течна хроматографија. 

Б) Емисиите на акрилонитрил во воздухот (за време 
на полимеризацијата и на растворот подготвен за пре-
дење) изразени како годишни вредности треба да бидат 
помалку од 1g/kg од предивото. 

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди детална документација  и/или извештаи од 
спроведен тест, како и изјава со кои ќе докаже дека е 
исполнет овој критериум. 

 
2. Памук и други природни ткаенини од целуло-

за (вклучувајќи и капок) 
Памукот и другите ткаенини од целулоза не смеат да 

содржат повеќе од 0.05 ppm од секоја од следниве супстан-
ции: aldrin, captafol, chlordane, DDT, dieldrin, endrin, 
heptachlor, hexachlorobenzene, exachlorocyclohexane (total 
isomers), 2,4,5-T, chlordimeform, chlorobenzilate, dinoseb и 
неговите соли, monocrotophos, pentachlorophenol, toxaphene, 
methamidophos, methylparathion, parathion, phosphamidon. 

Ова барање нема да се применува онаму, каде што 
повеќе од 50% од состојките на памукот се од органски 
памук, сертифициран од независна организација, кој-
што е произведен во согласност со производството и 
испитаните критериуми утврдени во Регулативата 
(ЕЕС) бр. 2092/91 24 Јуни 1991, за органско производс-
тво на земјоделски производи и индикации коишто се 
однесуваат на земјоделски производи и храна.  

Ова барање нема да се применува доколку со доку-
ментацијата се утврди идентитетот на земјоделците 
кои произвеле најмалку 75% од памукот употребен во 
финалниот производ, и заедно со изјавите од овие фар-
мери се докажува дека супстанциите набројани во 
претходниот став не биле употребени во полињата  или 
растенијата од памук од кој што всушност се добил па-
мукот, или во самиот памук. 
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Кога 100% од памукот е органски, и за тоа е серти-
фициран од независна организација дека истиот е про-
изведен и инспектиран во согласност барањата од Ре-
гулативата (EEC) бр. 2092/91, барателот може да го оз-
начи истиот памук како “органски производ“ и да ја 
стави таа ознака веднаш до еко – ознаката. 

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди една од следните работи: сертификат за паму-
кот како органски производ, или документација со која 
се потврдува дека земјоделците во производството на 
памукот не ги употребиле супстанциите, или да обезбе-
ди извештај од спроведен тест во кој се  користеле 
следниве методи: како соодветни US EPA 8081 А (ор-
гано-хлорински пестициди, со ултразрачење или Сох-
лет (Sohlet), екстракција и неполарни раствори (изо-
октан или хексан), 8151 А (хлорирани хербициди, со 
употреба на метанол), 8141 А (органофосфорни состој-
ки) или 8270 С ( полу-испарливи органски состојки). 

 
3. Еластин  
А) Состојки од органотин не смеат да се користат. 
Проценка и верификација: Барателот треба да при-

ложи изјава дека не ги користи тие состојки. 
Б) Емисијата на ароматични диизоцијаниди во возду-

хот за време на полимеризацијата и ткаењето како и су-
шењето, изразени во годишни вредности треба да бидат 
помалку од 5 mg/kg од производството на материјалот. 

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди детална документација и/или извештај од 
спроведен тест како и изјава со кои ќе докаже дека го 
исполнува овој критериум.  

 
4. Лен и останати влакна од стебла (вклучувајќи 

ги и конопот и јутата) 
Ленени и други ткаенини добиени од стебла не тре-

ба да бидат добиени преку гниење т.е распаѓање во во-
да, освен доколку отпадната вода што се создала при 
гниењето се третира со цел присуството на COD (хеми-
ска потрошувачка на кислород-ХПК) или ТОC (вкупен 
органски јаглерод - ВОЈ) да е намалено за 75% како ин-
диски коноп и за 95% кај ленот и други влакна од стеб-
ла, (дрвено ткиво).  

Проценка и верификација: Доколку водата од 
процесот на гниење се користи, барателот треба да 
обезбеди документација и/или извештај од спроведен 
тест во кој се користел методот: ISO 6060 (COD). 

 
5. Свилена волна и останати кератински ткаенини 

(вклучувајќи волна од овца, камила, алпака и коза) 
А) Збирниот вкупен состав на следниве состојки не 

треба да изнесува повеќе од 0,05 ppm: γ-
hexachlorocyclohexane (lindane), α-hexachlorocyclohexane, 
β-hexachlorocyclohexane, δ-hexachlorocyclohexane, aldrin, 
dieldrin, endrin, p,p'-DDT,p,p'-DDD. 

Б) Збирниот вкупен состав на следниве состојки не 
треба да изнесува повеќе од 2 ppm: diazinon, 
propetamphos, chlorfenvinphos, dichlorfenthion, 
chlorpyriphos, fenchlorphos. 

В) Вкупниот износ на следниве супстанции не тре-
ба да изнесува повеќе од 0,5 ppm: cypermethrin, 
deltamethrin, fenvalerate, cyhalothrin, flumethrin. 

Г) Вкупниот износ на следниве супстанции не тре-
ба да изнесува повеќе од 2 ppm: diflubenzuron, 
triflumuron. 

Овие барања (набројани во А) Б), В) и Г)) нема да 
се применуваат доколку со документација се докаже и 
утврди идентитетот на земјоделците кои произвеле нај-
малку 75% од волната или кератинските ткаенини, за-
едно со изјава на тие  земјоделци дека  супстанциите 
набројани погоре во оваа точка не биле употребени на 
полињата или животните од кои произлегол материја-
лот за предивото. 

Проценка и верификација за А) Б), В) и Г): Барате-
лот треба да обезбеди документација и/или извештај од 
спроведен тест во кој се користеле следниве методи: 
IWTO Draft Test Method 59. 

Д) Заради прочистување на отпадните води кои се 
испуштаат во канализационите системи, присуството 
на COD во отпадните води испуштени во канализацио-
ните системи нема да ја  намине количината од 60 g/kg 
свилена волна и отпадните води ќе бидат третирани 
надвор од местото на создавање, со цел да се постигне 
намалување на содржината на COD за уште дополни-
телни 75% изразени како средна вредност. 

Заради прочистување и третирање на отпадните во-
ди кои се третираат на местото на создавање и се испу-
штаат во површински води, содржината на COD во от-
падната вода испушена во површинските води нема да 
ја надмине количината од 5 g/kg свилена волна. Нивото 
на pH на отпадните води кои се испуштаат во површ-
ниски води ќе биде помеѓу 6 и 9 (освен доколку нивото 
на pH на рецепиентот го надминува ова ниво), и темпе-
ратурата ќе биде помала од 40 °C (освен доколку тем-
пературата на рецепиентот ја надминува оваа вред-
ност). 

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди документација и/или извештај од спроведен 
тест во кој се користел следниот метод: ISO 6060.  

 
6. Вештачко предиво од целулоза (вклучувајќи и 

вискоза, лиосел, ацетат, триацетат, бакар) 
А) Нивото на АОХ во предивата не треба да изнесу-

ва повеќе од 250 ppm. 
Проценка и верификација: Барателот треба да 

обезбеди извештај за спроведен тест во кој се користе-
ле следниве методи: ISO 11480.97 (контролирана запа-
ливост и микрокулометрија) 

Б) За вискозни ткаенини, емисијата на сулфур во 
воздухот и содржината на сулфурните состојки која на-
станува во текот на производството на предивата, изра-
зени во годишни вредности не смеат да достигнуваат 
120 g/kg, од производството на конецот (предивото) и 
30 g/kg од предивото. Кога двата вида се произведуваат 
заедно, вкупните емисии не смеат да ги достигнат 
вкупните пропишани тежини. 

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди детална документација и/или извештај од 
спроведен тест, како и изјава со кои ќе докажат дека го 
исполнуваат овој критериум.  

В) За вискозни ткаенини емисиите на цинк во вода-
та, од производството, пресметани на годишно ниво не 
смеат да надминуваат вредност од 0,3 g/kg. 

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди детална документација и/или извештај од 
спроведен тест, како и изјава со кои ќе  докажат дека го 
исполнуваат овој критериум.  

Г) За ткаенини од бакар, бакарните состојки во от-
падната вода, изразени на годишно ниво не смеат да 
достигнуваат 0,1 ppm  

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди детална документација и/или извештај од 
спроведен тест, како и изјава со кои ќе  докажат дека го 
исполнуваат овој критериум.  

 
7. Полиамид 
Емисиите на N20 во воздухот за време на мономерно-

то производство, изразени во годишни вредности не сме-
ат да достигнуваат 10 g/kg од произведеното предиво од 
полиамид 6 и 50 g/kg од  произведениот полимамид 6,6. 

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди детална документација и/или извештај од 
спроведен тест, како и изјава со кои ќе  докажат дека го 
исполнуваат овој критериум.  
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8. Полиестер 
А) Износот на антимон во предивата од полиестер 

не треба да достигнува 260 ppm. Онаму каде што не е 
употребен антимон, барателот може да напише „без ан-
тимон“ (или некој соодветен текст) веднаш до еко – оз-
наката. 

Проценка и верификација: Барателот треба да 
приложи изјава дека не користи антимон, или извештај 
од спроведен тест во кој се користела следната метода: 
директна детерминација со спектометрија со атомска 
апсорбција. Тестот треба да биде изведен на сурово 
предиво, кое што не подлежело на никаков претходен 
процес во кој се употребувала вода. 

Б) Емисиите на VOCs за време на полимеризацијата 
на полиестерот, изразени на годишно ниво не смеат да до-
стигнуваат 1.2 g/kg од произведената полиестерска смола.  

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди детална документација и/или извештај од 
спроведен тест, како и изјава со кои ќе  докажат дека го 
исполнуваат овој критериум.  

 
9. Полипропилен 
Пигменти (бои) во кои се содржи олово не смеат да 

се употребуваат. 
Проценка и верификација: Барателот треба да 

приложи изјава дека не употребува олово во пигменти-
те (боите) со која ќе  докаже дека го исполнува овој 
критериум.  

 
II. KРИТЕРИУМИ ЗА ПРОЦЕСИРАЊЕ ( ПРО-

ИЗВОДСТВО) И УПОТРЕБА НА ХЕМИКАЛИИ) 
Критериумите во овој дел се однесуваат, на соод-

ветните етапи на производството на производот, вклу-
чувајќи го и производството на ткаенините. Но и по-
крај тоа, сепак може да се прифати дека рециклираните 
ткаенини може да содржат некои бои или други суп-
станции исклучени со овие критериуми, но само докол-
ку тие биле вметнати во претходниот животен циклус 
на предивото. 

 
10. Помошни и завршни агенси за ткаенини и 

конци 
А) Најмалку 95% (во сува состојба) од состојките 

кои во било кој обем на подготовка се нанесени на кон-
ците треба да бидат биоразградливи или да можат да се 
отстрануваат при третманот на отпадните води, или 
пак да можат да се рециклираат. 

Проценка и врификација: Супстанциите се смета-
ат како доволно биоразградливи или елиминирачки: 

- Доколку кога се тестирани со една од методите: 
ОЕСD 301 A , OECD 301 E, ISO 7827, OECD 302 A, 
ISO 9887, OECD 302 B или ISO 9888, покажуваат про-
цент на разградливост  од најмалку 70% во 28 дена; 

- Или кога се тестирани со една од овие методи: 
OECD 301 B, ISO 9439, OECD 301 C, OECD 302 C, 
OECD 301 D, ISO 10707, OECD 301 F, ISO 9408, ISO 
10708 или ISO 14593, покажуваат процент на разград-
ливост од најмалку 60% во 28 дена; 

- Или кога се тестирани со една од овие методи: 
ОЕCD 303 или ISO 11733, покажуваат процент на раз-
градливост од најмалку 80 % во 28 дена; 

- Или за супстанции за кои овие методи неможат да 
се користат, потребно е да се презентира докази за ед-
накво ниво на биоразградливост и отстранување. 

Барателот треба да обезбеди соодветна документа-
ција, извадоци од податоците за безбедност,  извештај 
од спроведен тест и/или изјави, наведувајќи ги ознаки-
те на користените тест методи набројани погоре и ре-
зултатите од нив, со кои ќе  докаже дека го исполнува 
овој критериум.  

Б) Адитивите во растворите за предење, адитивите 
за ткаење и подготвителните агенси за примарното тка-
ење (вклучувајќи ги и маслата за подмачкување, лубри-
канти и растворите за глазирање на предењето), нај-
малку 90% (од сувата тежина) од составните елементи 
треба да бидат доволно биоразградливи и да можат да 
се отстрануваат во станицата за третман на отпадните 
води при третманот на отпадните води. 

Овие барања не се применуваат на подготвителните 
агенси за секундарното ткаење (лубриканти за ткаење, 
агенси за подобрување), масла за завиткување, изви-
ткување и масла завиткање, восоци, масла за плетење, 
силиконски масла и неоргански супстанции. 

Проценка и верификација: Супстаниците треба да 
бидат доволно биоразградливи односно да можат да се 
отстрануваат како што е дефинирано погоре во делот 
А). Барателот треба да обезбеди соодветна документа-
ција, извадоци од податоците за безбедност, извештај 
од спроведен тест и/или изјави, наведувајќи ги кори-
стените тест методи и резултатите од нив за сите упо-
требени адитиви или подготвителни агенси, со кои ќе  
докаже дека го исполнува овој критериум,  

В) Составот на полицилкични ароматични хидро-
карбонати (PAH) во делот на минералното масло содр-
жан во производот треба да биде помалку од 1,0 % од 
тежината. 

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди соодветна документација, извадоци од пода-
тоците за безбедност, информации за производот или 
декларации, вклучувајќи ознаки за полицикличните 
ароматични хидрокарбонати, или ознаки дека не упо-
требува производи што содржат минерални масла, со 
кои ќе  докаже дека го исполнува овој критериум.  

 
11. Биоцидни или биостатски продукти 
А) Хлорфенолите (нивните соли и естери) PCB (по-

лихлорирани бифенили), и состојки од органотин не 
смеат да бидат користени за време на транспорт или 
складирање на продуктите или полупроизведените 
продукти. 

Проценка и верификација: Барателот треба да обез-
беди изјава дека не ги употребува овие супстанции или 
состојки за изработка на конецот или за предивото и 
финалното производство. Доколку изјавата биде пред-
мет на верификација, тоа ќе се направи со употреба на 
следниве тест методи и гранични вредности: соодветна 
екстракција, дериватизација со ацетен анхидрид, про-
верка со капиларно гасно-течна хроматографија со де-
текција на електрони и гранична вредност од 0,05 ppm. 

Б) Биоцидните и биостатските продукти не треба да 
бидат нанесени на продукти и да бидат активни за вре-
ме на употребната фаза.. 

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди изјава дека не ги употребува овие состојки. 

 
12. Отстранување или депигментација 
Солите на тешките метали (освен железото) или 

формалдехидот не треба да  се користат за време на от-
странувањето или депигментацијата. 

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди изјава дека не ги користи овие состојки. 

 
13. Надградување 
Состојки од цериум не треба да бидат користени во 

надградувањето на влакното или предивото. 
Проценка и верификација: Барателот треба да 

обезбеди изјава дека не ги употребува овие состојки. 
 
14. Помошни/Додатни  хемикалии 
Следните супстанции не треба да се употребуваат и 

нема да бидат содржани во препарат или друга хемиска 
формилација: Alkylphenolethoxylates (APEOs), ленарни 
alkylbenzene sulfonates (LAS), bis (hydrogenated tallow 
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alkyl) dimethyl ammonium chloride (DTDMAC), distearyl 
dimethyl ammonium chloride (DSDMAC), di (hardened 
tallow) dimethyl ammonium chloride (DHTDMAC), 
ethylene diamine tetra acetate (EDTA), and diethylene 
triamine penta acetate (DTPA). 

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди изјава дека не ги употребува наведените сусп-
станции. 

 
15. Детергенти, текстилни омекнувачи и комп-

лексни адитиви 
Во секој мокар процес, најмалку 95% од тежината 

на детергентите, најмалку 95% од тежината на омекну-
вачите и најмалку 95% од адитивите користени, треба 
да бидат доволно разградливи или да можат да се 
острануваат при третманот на отпадните води.  

Проценка и верификација: Супстанциите треба 
да бидат доволно биоразградливи односно да можат да 
се отстрануваат како што е дефинирано во точка 10 од 
критериумот за помошни и завршни агенси за ткаени-
ни и конци. Барателот треба да обезбеди соодветна до-
кументација, извадоци од податоците за безбедност,  
тест извештаи и/или изјави, наведувајќи ги употребе-
ните тест методи и резултатите од нив, и треба да пока-
же дека го исполнува критериумот за сите употребени 
детергенти, омекнувачи и комплексни агенси. 

 
16. Агенси за белење 
Воглавно емисиите на АОХ во отпадното белилото 

треба да бидат помалку од 40 mg Cl/kg. Во следниве 
случаи, нивото треба да биде помало од 100 mg Cl/kg: 

- ленени и останати ткаенини од стебло (дрвено 
ткиво) и 

- памук кој има степан на полимеризација под 1800, 
и кој што е наменет за бели готови производи. 

Овие барања не се однесуваат на производство на 
ткаенини од синтетичка целулоза. 

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди изјава дека не користи хлорирани агенси за 
белење или да обезбеди извештај од спроведен тест 
при кој се користел следнава метода: ISO 9562  или 
prEN 1485.  

 
17. Додатоци во боите 
Нивото на јонските примеси во боите кои се упо-

требени не треба да ги надминуваат следните вредно-
сти: За сребро 100 ppm, арсен 50 ppm, бариум 100 ppm, 
кадмиум 20 ppm, кобалт 500 ppm, хром 100 ppm, бакар 
250 ppm, железо 2500 ppm, жива 4 ppm, манган 1000 
ppm, никел 200 ppm, олово 100 ppm, селен 20 ppm, ан-
тимон 50 ppm, калај 250 ppm, цинк 1500 ppm. 

Секој метал кој што е основен за молекулот на боја-
та, не треба да биде земен во предвид кога се процену-
ва соодветноста на критериумот со овие вредности, за-
тоа што критериумот се однесува само за примесите. 

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

 
18. Додатоци во пигментите 
Нивото на примеси во пигментите коишто се кори-

стат не треба да ги надминуваат следниве вредности: 
астатин 50 ppm, бариум 100 ppm, кадмиум 50 ppm, 
хром 100 ppm, жива 25 ppm, олово 100 ppm, селен 100 
ppm, антимон 250 ppm,  цинк 1000 ppm. 

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

 
19. Боење со хром  
Боење со хром не е дозволено. 
Проценка и верификација: Барателот треба да обез-

беди изјава дека не го употребува хромот. 

20. Бои од метални соединенија  
Боите од метални соединенија кои се базирани на 

бакар, хром или никел, се користат: 
А) Во случај кога се работи за боење на целулоза, 

каде боите од метални соединенија се дел од составот 
на употребената боја помалку од 20%, треба да бидат 
испуштени во отпадните води кои се прочистуваат (без 
разлика дали отпадните води се прочистуваат на место-
то на создавање или надвор во посебна станица за трет-
ман на отпадни води). 

Во сите останати процеси на боење, кога боите од 
металните соединенија се дел од составот на употребе-
ната боја, помалку од 7%,  треба да бидат испуштени 
во отпадните води кои се прочистуваат (без разлика да-
ли отпадните води се прочистуваат на местото на соз-
давање или надвор во посебна станица за третман на 
отпадни води). 

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди изјава дека не ги употребува или соодветна 
документација или извешати за спроведен тест при кој 
се користеле следниве методи: ISO 8288 за бакар и ни-
кел, ISO 9174 или prEN 1233 за хром. 

Б) Емисиите во водата после третманот-прочисту-
вањето не треба да ги надминуваат следните вредно-
сти: бакар 75mg/kg (предиво, конец или текстил), хром 
50mg/kg и никел 75mg/kg. 

Проценка и верификација: Барателот треба да обез-
беди изјава дека не ги употребува или соодветна доку-
ментација или извешати за спроведен тест при кој се 
користеле следниве методи: ISO 8288 за бакар и никел, 
ISO  9174 или prEN 1233 за хром. 

 
21. Азо бои 
Не смеат да се користат азо бои, кои што можат да 

се сврзат со некој од следниве ароматични амини: 
4-aminodiphenyl         (92-67-1) 
Benzidine           (92-87-5) 
4-chloro-o-toluidine        (95-69-2) 
2-naphthylamine         (91-59-8) 
o-amino-azotoluene        (97-56-3) 
2-amino-4-nitrotoluene       (99-55-8) 
p-chloroaniline         (106-47-8) 
2,4-diaminoanisol        (615-05-4) 
4,4'-diaminodiphenylmethane     (101-77-9) 
3,3'-dichlorobenzidine       (91-94-1) 
3,3'-dimethoxybenzidine       (119-90-4) 
3,3'-dimethylbenzidine       (119-93-7) 
3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane  (838-88-0) 
p-cresidine          (120-71-8) 
4,4'-methylene-bis-(2-chloraniline)    (101-14-4) 
4,4'-oxydianiline        (101-80-4) 
4,4'-thiodianiline         (139-65-1) 
o-toluidine          (95-53-4) 
2,4-diaminotoluene        (95-80-7) 
2,4,5-trimethylaniline       (137-17-7) 
4-aminoazobenzene        (60-09-3) 
o-anisidine          (90-04-0) 
 
Проценка и верификација: Барателот треба да 

обезбеди изјава дека не користи ниту една од овие бои. 
Доколку изјавата биде предмет на верификација, тоа ќе 
се направи со употреба на следниве тест методи и гра-
нични вредности: германска метода Б- 82.02, или фран-
цуска метода ХП – Г 08- 014 и гранична вредност 30 
ppm. (Забелешка: Треба особено да се внимава на да не 
дојде до погрешно толкување кога е присутен 4-
aminoazobenzene, поради што за верификацијата се 
препорачува да се спроведе тест). 

 
22. Бои кои се канцерогени, мутагени и токсич-

ни за репродукција 
А) Следниве бои не смеат да се употребуваат: 
C.I. Basic Red 9 (Основна црвена) 
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C.I. Disperse Blue 1 (Дисперзирана плава) 
C.I. Acid Red 26 (Ацидна црвена) 
C.I. Basic Violet 14 (Основна виолетова) 
C.I. Disperse Orange 11 (Дисперзирана портокалова) 
C. I. Direct Black 38 (Чисто црна) 
C. I. Direct Blue 6 (Чисто плава) 
C. I. Direct Red 28 (Чисто црвена) 
C. I. Disperse Yellow 3 (Дисперзирана жолта) 
Проценка и верификација: Барателот треба да 

обезбеди изјава дека не употребува вакви бои. 
 
Б) Не е дозволена употреба на супстанци од бои 

или препарати од бои, кои содржат повеќе од 0,1% во 
својата тежина супстанции кои се прогласени или мо-
жат да бидат прогласени, на денот на поднесувањето 
на барањето, дека ги предизвикуваат некои од следни-
ве болести (или нивни комбинации): 

R 40 (лимитирана евиденција за карциногени ефе-
кти) 

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

тувања) 
R 49 (може да предизвика рак со вдишување) 
R 60 (може да го намали фертилитетот) 
R 61 (може да влијае штетно на неродените деца) 
R 62 (можен ризик за намалување на фертилитетот) 
R 63 (можен ризик од штетно влијание на неродени 

деца) 
R 68 (можен ризик од ирверзибилни ефекти), 
Согласно законодавството за класификација, паку-

вање и етикетирање на опасни супстанции. 
Проценка и верификација: Барателот треба да обез-

беди изјава дека не ги употребува ваквите бои. 
 
23. Потенцијално сензитивни бои 
Следниве бои не треба да се користат доколку брзи-

ната на продирање ( (кисели и алкални), на обоените 
ткаенини, конци и текстил е најмалку 4: 

C.I. Disperse Blue 3       C.I. 61 505 
C.I. Disperse Blue 7       C.I. 62 500 
C.I. Disperse Blue 26       C.I. 63 305 
C.I. Disperse Blue 35 
C.I. Disperse Blue 102 
C.I. Disperse Blue 106 
C.I. Disperse Blue 124 
C.I. Disperse Orange 1      C.I. 11 080 
C.I. Disperse Orange 3      C.I. 11 005 
C.I. Disperse Orange 37 
C.I. Disperse Orange 76 
(претходно означена како Orange 37 (Портокалова 37)) 
C.I. Disperse Red 1       C.I. 11 110 
C.I. Disperse Red 11       C.I. 62 015 
C.I. Disperse Red 17       C.I. 11 210 
C.I. Disperse Yellow 1      C.I. 10 345 
C.I. Disperse Yellow 9      C.I. 10 375 
C.I. Disperse Yellow 39 
C.I. Disperse Yellow 49 
 
Проценка и верификација: Барателот треба да 

обезбеди изјава дека не ги употребува овие бои или да 
обезбеди извештај за спроведен тест при кој се кори-
стеле следниве методи за брзо бојадисување: ISO 105 – 
E 04 (кисели и алкални, споредени со мулти-предива и 
ткаенини). 

 
24. Халогенирани носачи на полиестер  
Халогенирани носачи не смеат да се користат. 
Проценка и верификација: Барателот треба да обез-

беди изјава дека не ги употребува овие халогенирани 
носачи. 

25. Печатење 
А) Пастите за печатење што се користат не треба да 

содржат повеќе од 5 % испарливи органски состојки ( 
VOCs: било која органска состојка која на 293,15 К има 
парен притисок од 0,01 kPa и повеќе, или имаат споре-
дебено иста испарливост под определените услови на 
употреба). 

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди изјава дека печатењето било направено сог-
ласно критериумот, или да обезбеди соодветна доку-
ментација која покажува дека го исполнува критериу-
мот пропратена со изјава дека дека го исполнува крите-
риумот.  

Б) Печатење со пластисол  не е дозволено. 
Проценка и верификација: Барателот треба да 

обезбеди изјава дека печатењето било направено сог-
ласно критериумот, или да обезбеди соодветна доку-
ментација која покажува дека го исполнува критериу-
мот пропратена со изјава дека го исполнува критериу-
мот.  

 
26. Формалдехид (Formaldehyde) 
Износот на слободен или делумно хидролизиран 

формалдехид во финалното предиво не треба да до-
стигнува 30 ppm, за продукти што  при употребата се 
наменети за во директен контакт со кожата, и 300 ppm, 
за сите останати продукти. 

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди изјава дека во предивата формалдехидот не 
бил употребен, или пак да обезбеди извештај од спро-
веден тест во кој се користела следнава метода: EN ISO 
14 184- 1. 

 
27. Испуштање на отпадни води од мокрите про-

цеси 
А) Отпадните води од местото каде се одвиваат мо-

крите процеси (освен местата каде се прочистува сви-
лената волна и гние ленот) треба, кога се испуштаат во 
површинските води по третманот-прочистувањето, да 
имаат содржина COD од најмалку 25 г/кг изразена како 
годишен просек.  

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди детална документација или тест извештаи ко-
ристејќи го ISO 6060 со што ќе покаже дека го исполну-
ва критериумот, заедно со изјава дека го исполнува 
истиот. 

Б) Доколку отпадните води се третираат на местото 
на создавање и се испуштаат директно во површински 
води, треба да има pH помеѓу 6 и 9 (освена ако водата 
во која се испушта ја надминува оваа граница) и темпе-
ратурата треба да биде пониска од 40�С (освен ако 
температурата на водата во која се испушта е над оваа 
вредност). 

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди документација и тест извештај со кои се по-
тврдува дека го исполнува критериумот пропратена со 
изјава дека го исполнува критериумот.  

 
28. Спречувачи на оган  
Не е дозволена употреба на супстанции и препарати 

за спречување на оган кои содржат повеќе од 0,1% те-
жински супстанции и препарати, кои се прогласени 
или можат да бидат прогласени, на денот на поднесува-
њето на барањето, дека ги предизвикуваат некои од 
следниве болести (или нивни комбинации): 

 
R 40 (ограничена евиденција од карциногени ефе-

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

тувања) 
R 49 (може да предизвика рак со вдишување) 
R 50 (многу е токсично за водните организми) 
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R 51 (токсично за водните организми) 
R 52 (шетен за водните организми) 
R 52 (може да предизвика долгорочни негативни 

последици на водната животната средина) 
R 60 (може да ја намали плодноста кај жените)  
R 61 (може да биде штетен за неродените деца) 
R 62 (можен ризик за намалена плодност) 
R 63 (можен ризик да наштети на неродените деца) 
R 68 (можен ризик за иреверзибилни ефекти),  
како што е пропишано во Директива 67/548/EEC, 

вклучувајќи ги и нејзините понатамошни измени. 
Ова барање не се однесува на спречувачите на оган 

кои во процесот на апликацијата ја менуваат својата 
хемиска природа и не се повеќе подложни на класифи-
кација под било која од R - фразите набројани погоре и 
каде помалку од 1% од спречувачите на оган на обра-
ботениот конец или предивото останува во таа форма 
пред поднесувањето на барањето. 

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди една од следните работи:  изјава дека не кори-
стел спречувачи на огин, или да ги означи кои спречу-
вачи на огин ги користел, како и да обезбеди докумен-
тација (како на пример листови со информации за без-
бедноста) и/или изјава дека тие спречувачи на огин се 
во согласност со  овој критериум. 

 
29. Спречувачи за собирање на предивата  
Халогенирани супстанции или препарати за спречу-

вање на собирањето можат да бидат употребувани са-
мо во волнени парчиња. 

Проценка и верификација: Барателот треба да обез-
беди изјава дека не ги користи истите (освен ако ги ко-
ристи во волнени парчиња). 

 
30. Глазирање 
Не е дозволена употреба на супстанции за глазира-

ње или препарати за глазирање кои содржат повеќе од 
0,1 % од тежината на супстанциите кои се прогласени 
или можат да бидат прогласени, на денот на поднесува-
њето на барањето, дека ги предизвикуваат некои од 
следниве болести (или нивни комбинации): 

R 40 (ограничена евиденција од карциногени ефе-
кти) 

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

тувања) 
R 49 (може да предизвика рак со вдишување) 
R 50 (многу е токсично за водните организми) 
R 51 (токсично за водните организми) 
R 52 (шетен за водните организми) 
R 52 (може да предизвика долгорочни негативни 

последици на водната животната средина) 
R 60 (може да ја намали плодноста)  
R 61 (може да биде штетен за неродените деца) 
R 62 (можен ризик за намалена плодност) 
R 63 (можен ризик да наштети на неродените деца) 
R 68 (можен ризик за иреверзибилни ефекти),  
како што е пропишано во Директива 67/548/EEC 

вклучувајќи ги и нејзините понатамошни измени. 
Проценка и верификација: Барателот треба да 

обезбеди изјава дека не користел глазури, или да озна-
чи кои глазури ги користел, како и да обезбеди доку-
ментација (како на пример листови со информации за 
безбедноста) и/или изјава дека тие глазури се во сог-
ласност со  овој критериум. 

 
31. Пополнувачи – полнења  
А) Материјалите за пополнување кои содржат тек-

стилни ткаенини треба да се во согласност со критери-
умите за предиво од 1-9 каде што соодветствуваат. 

Б) Материјалите за пополнување треба да се во сог-
ласност со критериумот  бр. 11 „Биоцидни и биостат-
ски продукти“, и критериумот  бр. 26 за формалдехид. 

В) Детергенти и останати хемикалии што се кори-
стат за миење на пополнувачите (влакна, перја, при-
родни и синтетички ткаенини), треба да се во соглас-
ност со критериумот бр. 14 „ Помошни хемикалии“ и 
критериумот бр. 15 „Детергени, омекнувачи за текстил 
и комплексни агенси“ 

Проценка и верификација: Како што е пропишано 
во секој од соодветните критериуми. 

 
32. Омотување, пластифицирање и ставање пре-

гради 
А) Продуктите направени од полиретан треба да се 

во согласност со критериумот  бр. 3 точка А), кој се од-
несува на органскиот калај, и критериумот од бр. 3 точ-
ка Б) кој се однесува на емисиите на ароматични дии-
зоцијаниди (aromatic diisocyanates) во воздухот. 

Проценка и верификација: Како што е пропишано 
во соодветниот критериум. 

Б) Продуктите направени од полиестер треба да се 
во согласност со критериумот бр. 8 точка А), кој се од-
несува на износот на антимон, и критериумот бр. 8 точ-
ка Б) кој се однесува на емисиите на VOCs за време на 
полимеризацијата. 

Проценка и верификација: Како што е пропишано 
во соодветниот критериум. 

В) Материјалите што се употребуваат за омотува-
ње, пластифицирање и ставање прегради не смеат да 
бидат произведувани со користење на средства за пла-
стифицирање или растворувачи, кои се прогласени или 
можат да бидат прогласени, на денот на поднесувањето 
на барањето, дека ги предизвикуваат некои од следни-
ве болести (или нивни комбинации): 

R40 (ограничена евиденција од карциногени ефе-
кти) 

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

тувања) 
R 49 (може да предизвика рак со вдишување) 
R 50 (многу е токсично за водните организми) 
R 51 (токсично за водните организми) 
R 52 (шетен за водните организми) 
R 52 (може да предизвика долгорочни негативни 

последици на водната животната средина) 
R 60 (може да ја намали плодноста)  
R 61 (може да биде штетен за неродените деца) 
R 62 (можен ризик за намалена плодност) 
R 63 (можен ризик да наштети на неродените деца) 
R 68 (можен ризик за иреверзибилни ефекти),  
како што е пропишано во Директива 67/548/EEC 

вклучувајќи ги и нејзините понатамошни измени. 
Проценка и верификација: Барателот треба да 

обезбеди изјава дека не употребува вакви средства за 
пластифицирање и растворувачи. 

 
33. Употреба на електрична енергија и вода 
Од барателот се бара доброволно да обезбеди де-

тални информации за употребата на вода и електрична 
енергија во текот на производниот процес на ткаењето, 
плетењето, сушењето и мокрите процеси. 

Проценка и верификација: Барателот треба до-
броволно да обезбеди изјава за гореспоменатите ин-
формации. 

 
III. KРИТЕРИУМИ ЗА УПОТРЕБА  
Следниве критериуми се однесуваат за обоениот 

конец, за готовото предиво, или готовите производи со 
соодветно спроведени тестови. 

 
34. Промени во големината за време на перење и 

сушење 
Информации за промените на големината (%) треба 

да бидат напишани на етикетата за одржување и на па-
кувањето и/или на друг дел каде се истакнати инфор-
мации за производот доколку промените во големината 
достигнуваат: 
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- 2 % (собирање и ширење) за завеси и текстил за 
мебел кои можат да се перат или да се менуваат; 

- 6 % (собирање и ширење)  за други волнени про-
изводи; 

- 8 % (издолжување и проширување) за плетени 
производи; 

- 8 % ( издолжување и проширување) за пешкири 
од фротир. 

Овој критериум не се однесува на: 
- конец и предиво; 
- производи означени со „Суво чистење само“ или 

слично на тоа (производи за кои е пракса да бидат оз-
начени со таква ознака); 

- текстил за мебел кој не се вади и пере. 
Проценка и верификација: Барателот треба да 

обезбеди извештај за спроведен тест при кој се кори-
стел следниов метод: ISO 50 77 прилагоден на следни-
ов начин: 3 перења на иста температура означена на 
производот, со машинско сушење после секој круг пер-
ење, освен ако други процедури на сушење не се озна-
чени на производот, на сите температури означени ка-
ко на производот, и тежина на перењето од 2-4 kg во 
зависност од симболот за перење. Доколку се надминат 
било кој од погоре наведените промени во големината, 
копија од етикетата за одржување и од пакувањето, 
и/или од другиот дел каде се истакнати информации за 
производот ќе бидат обезбедени. 

 
35. Отпорност на бојата при перење 
Отпорноста на бојата при перењето треба да биде 

најмалку на ниво од 3 до 4 за промена на боја и најмал-
ку на ниво од 3 до 4 при отстранување на дамки. 

Овој критериум не се однесува на продукти означе-
ни „Суво чистење само“ или слично на тоа (производи 
за кои е пракса да бидат означени со таква ознака), на 
бели производи, на производи што не се ни обоени ни 
печатени, и на ткаенини за мебел кој што не се перат. 

Проценка и верификација: Барателот треба да обез-
беди извештај за спроведен тест при кој се користел 
следниов метод: ISO 105 C06 (самостојно перење, на 
температура кој е означена на производот со пербор-
нен прашок). 

 
36. Отпорност на разлевање на бојата при поте-

ње (кисела, алкална)  
Отпорноста на разлевање бојата при потење, треба 

да биде најмалку на ниво од 3 до 4 (за промена на боја-
та и при отстранување на дамки). Нивото 3 е дозволено 
кога ткаенините се темно обоени (стандардна нијанса 
>1/1), и се направени од регенерирана волна или имаат 
од 20 % свила.    

Критериумот не се однесува на бели производи, 
продукти кои не се обоени ни печатени, за ткаенини за 
мебел, завеси или друг текстил наменет за внатрешна 
декорација.  

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди извештај за спроведен тест при кој се кори-
стел следниов метод: ISO 105 Е 04.  

 
37. Отпорност на бојата при мокро триење  
Отпорноста на бојата при мокро триење треба да 

биде најмалку ниво 2 до 3. Нивото 2 е дозволено за 
платно со индиго боење.  

Овој критериум не се однесува на бели производи и 
производи што не се ни обоени ни печатени. 

Проценка  и верификација: Барателот треба да 
обезбеди извештај за спроведен тест при кој се кори-
стел следниов метод: ISO 105 X 12. 

 
38. Отпорност на бојата при суво триење 
Отпорноста на бојата при суво триење треба да би-

де на најмалку ниво 4. Нивото од 3 до 4 е дозволено за 
платно со индиго боење.  

Овој критериум не се однесува на бели производи, 
на оние кои не се обени или печатени, на завеси или 
друг текстил наменет за внатрешна декорација. 

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди извештај за спроведен тест при кој се кори-
стел следниов метод: ISO 105 x 12. 

39. Отпорност на бојата од светлина 
За текстил наменет за мебел, завеси и драпери, от-

порноста на бојата од светлина треба да биде најмалку 
на ниво 5. За сите останати продукти отпорноста на бо-
јата треба да биде најмалку ниво 4.  

Нивото 4 е дозволено кога предивото е наменето за 
мебел, завеси или драпери и кога се обоени со светла 
боја и се направени од повеќе од 20% волна или други 
кератински ткаенини, или повеќе од 20% свила или по-
веќе од 20% лен или други ткаенини добиени од дрво. 

Овие барања не се однесуваат на штофови намене-
ти за душеци и заштита за душеци или долна облека.  

Проценка и верификација: Барателот треба да 
обезбеди извештај за спроведен тест при кој се кори-
стел следниов метод: ISO 105 B 02. 

 
40. Информации кои треба да стојат на еко – оз-

наката 
Еко-ознаката  треба да го содржи следниов текст:  
- редуцирано загадување на водата; 
- ограничена употреба на штетни супстанции; 
- целиот животен циклус на производството е опфа-

тен. 
Проценка и верификација: Барателот треба да 

обезбеди примерок од пакувањето на производот на 
кое стои ознаката, заедно со изјава дека го исполнува 
овој критериум. 

____________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

828. 
Врз основа на член 19 алинеа 4 и член 141 став 1 од 

Законот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 63/2006, 36/2007 и 106/2008) Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија на седницата одржана на 29 март 2010 година, до-
несе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ И 
ОДОБРУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕ-
НА ТАРИФА ЗА КУПОПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ВО ЕЛЕКТРОЕ-
НЕРГЕТСКИ ПОСТРОЈКИ КОИ КАКО ПОГОНСКО  

ГОРИВО КОРИСТАТ БИОМАСА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се уредува начинот на утврдува-

ње на повластена тарифа за електрична енергија произ-
ведена во електроенергетски постројки кои како погон-
ско гориво користат биомаса (во понатамошниот текст: 
повластена тарифа), како и постапката за одобрување 
на користење на повластената тарифа. 

Биомаса во смисла на овој правилник претставува 
цврсти остатоци и отпадоци од: 

- земјоделство (остатоци од преработка на земјодел-
ски производи, слама, лушпи, листови, стебленца, 
гранки од винови лози и од овошни дрвја, семки од 
овошје и др.); 

- сечење на шуми (гранки, делови од стебла, кора, 
корења, иверки и др.); 

- преработка на дрво (иверки, струготинки, цепен-
ки, дрвна прашина и др.); 

- енергетски култури (топола, врба, трска и др.). 



Стр. 52 - Бр. 44 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 март 2010 
 

Повластената тарифа од став 1 на овој член можат 
да ја користат производители на електрична енергија 
од електроенергетски постројки кои како погонско го-
риво користат биомаса (во понатамошниот текст: еле-
ктрани на биомаса) кои што се стекнале со својство на 
повластен производител. 

 
Член 2 

Овој правилник има за цел да обезбеди: 
- поттикнување на нови инвестиции за искористу-

вање на расположивата енергија од биомаса, како об-
новлив извор на енергија; 

- услови за заштитата и унапредување на животната 
средина;  

- услови за примена на начелата за објективност, 
недискриминираност и транспарентност во постапката 
за утврдување и одобрување на користењето на повла-
стената тарифа. 

       
Член 3 

Повластената тарифа претставува регулирана тари-
фа на електрична енергија, утврдена и објавена од Ре-
гулаторната комисија за енергетика на Република Ма-
кедонија (во понатамошниот текст: Регулаторна коми-
сија за енергетика), по која испорачаните количини на 
електричната енергија од повластениот производител, 
ќе се откупуваат од страна на операторот на пазарот на 
електрична енергија. 

Повластениот производител е должен за период од 
15 години да ја користи повластената тарифа одобрена 
од Регулаторната комисија за енергетика.  

Операторот на пазарот на електрична енергија е 
должен да ја откупи целокупната количина на еле-
ктрична енергија испорачана од повластениот произво-
дител, по повластената тарифа која со одлука на Регу-
латорната комисија за енергетика му е одобрена на 
повластениот производител за користење.  

 
II. УТВРДУВАЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА 
     

Член 4 
При утврдувањето на повластената тарифа за еле-

ктрична енергија произведена од електрани на биома-
са, треба да се има во предвид потребата за обезбедува-
ње на годишен приход кој ќе овозможи надоместување 
на инвестиционите и оперативните трошоци на повла-
стениот производител и ќе му обезбеди соодветен при-
нос на капитал.   

Повластената тарифа ја утврдува Регулаторната коми-
сија за енергетика во зависност од инсталираната моќност 
на електраната на биомаса според следната табела: 

 
Група Инсталирана моќност 

I. до 1000 kW 
II. од 1001 kW до 3000 kW 

 
Повластената тарифа ја утврдува Регулаторната ко-

мисија за енергетика со одлука која што се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

  
Член 5 

Повластената тарифа утврдена во одлуката од член 4 
став 3 на овој Правилник се изразува во евро центи за ис-
порачан киловат час електрична енергија (€cents/kWh).  

 
Член 6 

Регулаторната комисија за енергетика е должна нај-
малку еднаш во период од три години да изврши оценка 
на состојбите настанати со примената на повластената 
тарифа утврдена во одлуката од член 4 став 3 на овој 
Правилник и доколку се утврди дека постои потреба, да 
донесе одлука за промена на повластена тарифа. 

Повластениот производител на кој му е одобрено 
користење на повластена тарифа во периодот пред до-
несување на одлуката од став 2 на овој член, нема пра-
во да поднесе барање за користење на повластена тари-
фа утврдена со новата одлука. 

 
Член 7 

Купопродажбата на електричната енергија произве-
дена и испорачана од електрана на биомаса, ќе се врши 
по одобрената повластена тарифа утврдена согласно 
членот 15, алинеја 4 од овој Правилник, по средниот 
курс на Народна Банка на Република Македонија на де-
нот на изготвувањето на фактурата. 

Пресметката на надоместокот за испорачаната ко-
личина електрична енергија од повластениот произво-
дител се врши во рок од пет дена по истекот на секој 
месец од календарската година, согласно измерените 
испорачани количини електрична енергија во претход-
ниот месец.  

Надоместокот од став 2 на овој член се пресметува 
како производ на измерените испорачани количини на 
активна електрична енергија и одобрената повластена 
тарифа.    

 
III. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА 

КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА 
 

Член 8 
Секој производител на електрична енергија произ-

ведена во електрана на биомаса, кој што се стекнал со 
својство на повластен производител врз основа на акт 
издаден од Агенцијата за енергетика на Република Ма-
кедонија, може до Регулаторната комисија за енергети-
ка да поднесе Барање за одобрување на користење на 
повластената тарифа, утврдена и објавена во соглас-
ност со овој Правилник. 

Барањето од ставот 1 на овој член се однесува за 
одобрување на користење на повластена тарифа утвр-
дена со одлука на Регулаторната комисија за енергети-
ка, која што важела на денот на издавање на одобрени-
ето за градење на електраната на биомаса. 

Барањето за одобрување на користење на повласте-
ната тарифа од ставот 1 на овој член може да се подне-
се најдоцна шест месеци по добивањето на одобрение 
за употреба на електраната на биомаса.  

 
Член 9 

Кон Барањето од член 8 на овој Правилник барате-
лот е должен да ги достави следните податоци и доку-
менти:  

- евидентниот број и датумот на издавањето на ли-
ценцата за вршење на дејноста производство на еле-
ктрична енергија; 

- копие од актот издаден од Агенцијата за енергети-
ка на Република Македонија за стекнување со својство 
на повластен производител; 

- копие од издаденото одобрение за градење. 
Приложените копии од документите од ставот 1 на 

овој член треба да бидат заверени од нотар. 
 

Член 10 
Постапката за одобрување на користење на повла-

стена тарифа отпочнува со денот на приемот на бара-
њето во архивата на Регулаторната комисија за енерге-
тика. 

Регулаторната комисија за енергетика е должна во 
рок од пет работни дена од денот на приемот на бара-
њето, да го разгледа барањето, да донесе заклучок за 
утврдување на комплетноста на барањето и заклучокот 
да го достави до барателот.  
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Регулаторната комисија за енергетика може пред 
донесување на заклучокот од став 2 на овој член, да го 
повика барателот на заеднички состанок за дополни-
телни информации, податоци и појаснувања во врска 
со поднесеното барање.            

Доколку барателот во рок од седум дена во целост 
не постапи по заклучокот од став 2 на овој член, Регу-
латорната комисија за енергетика во рок од три дена ќе 
донесе решение за отфрлање на барањето како неце-
лосно. 

Ако барањето е комплетно, Регулаторната комисија 
за енергетика ќе донесе заклучок за комплетноста на 
барањето и за отпочнување на постапка за јавна рас-
права по барањето. 

 
Член 11 

Со заклучокот од член 10, став 5 на овој Правилник, 
Регулаторната комисија за енергетика ќе ќе го задолжи 
Барателот, во рок од три работни дена да подготви текст 
на Известување за барањето кое на свој трошок треба да 
објави во најмалку два дневни весници, од кои најмалку 
во еден од весниците што се издаваат на македонски ја-
зик и во весниците што се издаваат на јазикот што го 
зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат 
службен јазик различен од македонскиот јазик. 

Известувањето за барањето, барателот едновремено 
го доставува и до Регулаторната комисија за енергети-
ка заради објавување на веб страната на Регулаторната 
комисија за енергетика. 

Известувањето за барањето треба да содржи пода-
тоци од барањето, причините поради кои е поднесено 
барањето, начинот и рокот во кој  заинтересираните 
физички и правни лица можат да достават мислење, ка-
ко и адресата на Регулаторната комисија за енергетика 
до која се доставуваат мислењата. 

Рокот за доставување на мислењата од заинтереси-
раните физички и правни лица не може да биде подолг 
од пет дена од денот на објавувањето во дневните вес-
ници. 

 
Член 12 

Регулаторната комисија за енергетика е должна во 
рок од 3 дена по истекот на рокот за доставување на 
мислењата од заинтересираните физички и правни ли-
ца, да му достави на барателот копии од сите добиени 
мислења во врска со објавеното барање и да свика под-
готвителна седница која треба да се одржи најдоцна до 
истекот на 20 дена од денот на доставување на заклу-
чокот од член 10 став 5 на овој Правилник. 

За присуство и учество на подготвителната седница 
се покануваат овластени претставници на заинтереси-
рани претпријатија, инстутиции и организации.  

 
Член 13 

Регулаторната комисија за енергетика е должна нај-
доцна во рок од пет дена од завршувањето на подго-
твителната седница да одржи редовна седница на која 
ќе донесе одлука по барањето за одобрување на кори-
стење на повластена тарифа.  

Одлуката од став 1 на овој член се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

 
Член 14 

Одредбите од Деловникот за работа на Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија, 
бр. 01-171/1 од 29.12.2003 година,  соодветно се приме-
нуваат на организирањето и одржувањето на подготви-
телната седница и редовната седница на Регулаторната 
комисија за енергетика. 

 
Член 15 

Одлуката за одобрување на користење на повласте-
на тарифа ги содржи следните податоци:  

- Податоци за повластениот производител; 
- Податоци за локација на електраната на биомаса; 
- Инсталирана моќност на електраната на биомаса, 

изразена во киловати (kW); 
- Одобрена повластена тарифа која ќе ја користи пов-

ластениот производител, изразена во евро центи за испо-
рачан киловат час електрична енергија (€cents/kWh); 

- Вид на биомаса која се користи за производство 
на електрична енергија; 

- Применета техологија за производство на еле-
ктрична енергија; 

- Датум на отпочнување на користење на повласте-
ната тарифа; 

- Датум на престанок на користење на повластената 
тарифа. 

 
IV. ЗАВРШНA ОДРЕДБA 

 
Член 16 

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

 
Бр. 01-622/1     

 29 март 2010 година                      Претседател, 
     Скопје                  Димитар Петров, с.р. 

____________ 
829. 

Врз основа на член 19 алинеа 4 и член 141 став 1 од 
Законот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 63/2006, 36/2007 и 106/2008) Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија на седницата одржана на 29 март 2010 година, до-
несе  
    

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
И ОДОБРУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕ-
НА ТАРИФА ЗА КУПОПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧ-
НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ВО ЕЛЕКТРОЕНЕР-
ГЕТСКИ ПОСТРОЈКИ КОИ КАКО ПОГОНСКО ГО-
РИВО КОРИСТАТ БИОГАС ДОБИЕН ОД БИОМАСА 

  
Член 1 

Во Правилникот за начин и постапка за утврдување 
и одобрување на користење на повластенa тарифa за 
купопродажба на електрична енергија произведена во 
електроенергетски постројки кои како погонско гориво 
користат биогас добиен од биомаса („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 142/2007), во членот 3, 
став 2, бројот „20“ се заменува и гласи: „15“. 

 
Член 2 

Во членот 4, ставот 2 се менува и гласи:  
„Повластената тарифа ја утврдува Регулаторната 

комисија за енергетика во зависност од инсталираната 
моќност на електраната на биогас според следната та-
бела: 

 
Група Инсталирана моќност 

I. до 500 kW 
II. од 501 kW до 2000 kW 

 
Член 3 

Во членот 8, став 1 зборовите и заградата: „(гаран-
ција за потекло на производство на електрична енерги-
ја од обновлив извор на енергија)“ се бришат. 

 
Член 4 

Во членот 9, став 1, алинеја 2 зборовите и заграда-
та: „(гаранција за потекло на производство на еле-
ктрична енергија од обновлив извор на енергија)“ се 
бришат. 
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ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 5 
Постапките кои се отпочнати до денот на влегува-

ње во сила на овој Правилник, ќе се завршат во соглас-
ност со Правилникот за начин и постапка за утврдува-
ње и одобрување на користење на повластенa тарифa 
за купопродажба на електрична енергија произведена 
во електроенергетски постројки кои како погонско го-
риво користат биогас добиен од биомаса („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 142/2007). 

 
Член 6 

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

 
       Бр. 01-623/1                
29 март 2010 година                Претседател, 
           Скопје         Димитар Петров, с.р. 

__________ 
830. 

Врз основа на член 19 алинеа 4 и член 141 став 1 од 
Законот за енергетика („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 63/2006, 36/2007 и 106/2008) Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија на седницата одржана на 29 март 2010 година, до-
несе  

 
П Р А В И Л Н И К 

 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА 
ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА ЗА КУПОПРОДАЖБА 
НА  ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА 

ОД ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начин и постапка за утврдување 

и одобрување на користење на повластенa тарифa за 
купопродажба на електрична енергија произведена од 
фотоволтаични системи („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 112/2008), во членот 3, став 3, бро-
јот „20“ се заменува и гласи: „15“. 

 
Член 2 

Во членот 4, ставот 2 се менува и гласи:  
„Повластената тарифа ја утврдува Регулаторната 

комисија за енергетика во зависност од инсталираната 
моќност на фотоволтаичниот систем според следната 
табела: 

 
Група Инсталирана моќност 

I. до 50 kW 
II. од 51 kW до 1000 kW 

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 3 

Постапките кои се отпочнати до денот на влегува-
ње во сила на овој Правилник, ќе се завршат во соглас-
ност со Правилникот за начин и постапка за утврдува-
ње и одобрување на користење на повластенa тарифa 
за купопродажба на електрична енергија произведена 
од фотоволтаични системи („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 112/2008). 

 
Член 4 

Овој правилник влегува вo сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”.  

 
 Бр. 01-624/1                                      

29 март 2010 година                             Претседател, 
    Скопје                                Димитар Петров, с.р. 

831. 
Врз основа на член 19, алинеа 7 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 63/2006, 36/2007 и 106/2008) и член 4, став 3 од 
Правилникот за начин и постапка за утврдување и одо-
брување на користење на повластенa тарифa за купо-
продажба на електрична енергија произведена во еле-
ктроенергетски постројки кои како погонско гориво 
користат биомаса („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ Бр. 44/2010) Регулаторната комисија за енер-
гетика на Република Македонија, на седницата одржа-
на на 31.03.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА ЗА 
КУПОПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА И ИСПОРАЧАНА ОД ЕЛЕКТРОЕ-
НЕРГЕТСКИ ПОСТРОЈКИ КОИ КАКО ПОГОНСКО 

ГОРИВО КОРИСТАТ БИОМАСА 
 

Член 1 
Повластената тарифа за продажба на електричната 

енергија произведена и испорачана од електроенергет-
ски постројки кои како погонско гориво користат био-
маса се утврдува да изнесува: 

 

Група Инсталирана моќност 
Повластена 
тарифа 

(€cents/kWh) 
I. до 1000 kW 11,00 
II. од 1001 kW до 3000 kW 9,00 
 

Член 2 
Оваа oдлука влегува вo сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”.  
  
Бр. 02-622/2 

31 март 2010 година       Претседател, 
   Скопје                  Димитар Петров, с.р. 

__________ 
832. 

Врз основа на член 19, алинеа 7 од Законот за енер-
гетика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 63/2006, 36/2007 и 106/2008) и член 4, став 3 од 
Правилникот за начин и постапка за утврдување и одо-
брување на користење на повластенa тарифa за купо-
продажба на електрична енергија произведена во еле-
ктроенергетски постројки кои како погонско гориво 
користат биогас добиен од биомаса („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 142/2007 и Бр. 44/2010) 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, на седницата одржана на 31.03.2010 годи-
на, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА ЗА 
КУПОПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
ПРОИЗВЕДЕНА И ИСПОРАЧАНА ОД ЕЛЕКТРО-
ЕНЕРГЕТСКИ ПОСТРОЈКИ КОИ КАКО ПОГОН-
СКО ГОРИВО КОРИСТАТ БИОГАС ДОБИЕН ОД 

БИОМАСА 
 

Член 1 
Повластената тарифа за продажба на електричната 

енергија произведена и испорачана од електроенергет-
ски постројки кои како погонско гориво користат био-
гас добиен од биомаса се утврдува да изнесува: 
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Група Инсталирана моќност 
Повластена 
тарифа 

(€cents/kWh) 
I. до 500 kW 15,00 
II. од 501 kW до 2000 kW  13,00 
 

Член 2 
Повластената тарифа за продажба на електричната 

енергија произведена и испорачана од електроенергет-
ски постројки кои како погонско гориво користат био-
гас добиен од биомаса утврдена согласно член 1 на 
оваа oдлука, се однесува за повластените производите-
ли на кои ќе им биде издадено одобрение за градење на 
електроенергетската постројка која како погонско го-
риво користи биогас добиен од биомаса по влегување 
во сила на оваа одлука. 

  
Член 3 

Оваа oдлука влегува вo сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”.  

  
Бр. 02-623/2 

31 март 2010 година       Претседател, 
   Скопје                     Димитар Петров, с.р. 

__________ 
833. 

Врз основа на член 19, алинеа 7 од Законот за енер-
гетика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 63/2006, 36/2007 и 106/2008) и член 4, став 3 од 
Правилникот за начин и постапка за утврдување и одо-
брување на користење на повластенa тарифa за купо-
продажба на електрична енергија произведена од фото-
волтаични системи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 112/2008 и бр. 44/2010) Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија, на 
седницата одржана на 31.03.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА 
ЗА КУПОПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-
ГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА И ИСПОРАЧАНА ОД  

ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ 
 

Член 1 
Повластената тарифа за продажба на електричната 

енергија произведена и испорачана од фотоволтаични 
системи се утврдува да изнесува: 

 

Група Инсталирана моќност 
Повластена 
тарифа 

(€cents/kWh) 
I. до 50 kW 38,00 
II. од 51 kW до 1000 kW  34,00 
 

Член 2 
Повластената тарифа за продажба на електричната 

енергија произведена и испорачана од фотоволтаични 
системи утврдена согласно член 1 на оваа oдлука се од-
несува за повластените производители на кои ќе им би-
де издадено одобрение за градење на фотоволтаичниот 
систем по влегување во сила на оваа одлука. 

  
Член 3 

Оваа oдлука влегува вo сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија”.  

  
Бр. 02-624/2 

31 март 2010 година       Претседател, 
   Скопје                  Димитар Петров, с.р. 

834. 
Врз основа на член 19 алинеја 7 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ“ бр.63/06, 36/07 и 
106/08) и член 18 од Правилникот за начин и услови за 
регулирање на цени за пренос, дистрибуција и снабду-
вање со природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 
161/09 и 15/10), Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија, на седницата одржана на 31 
март 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈ-
НОСТИТЕ ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС И УПРАВУ-
ВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН 
ГАС ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД  2010-2012 ГОДИНА 

 
1. На Акционерското Друштво ГА-МА – Скопје, се 

одобрува цена за услугите пренос на природен гас и 
управување со системот за пренос на природен гас за 
регулираниот период 2010-2012 година,  и тоа: 

- за 2010 година, цената да изнесува 1,3460 ден/nm3, 
за планирани годишни пренесени количини на приро-
ден гас од 220.000.000 nm3; 

- за 2011 година, цената да изнесува 0,8172 ден/nm3, 
за планирани годишни пренесени количини на приро-
ден гас од 533.000.000 nm3 и 

- за 2012 година, цената да изнесува 0,4961 ден/nm3, 
за планирани годишни пренесени количини на приро-
ден гас од 558.000.000 nm3. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 април 2010 година.  

 
Бр. 02-630/1 

31 март 2010 година         Претседател, 
   Скопје                  Димитар Петров, с.р. 

__________ 
835. 

Врз основа на член 19 алинеја 7 од Законот за енер-
гетика („Службен весник на РМ“ бр.63/06, 36/07 и 
106/08) и член 18 од Правилникот за начин и услови за 
регулирање на цени за пренос, дистрибуција и снабду-
вање со природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 
161/09 и 15/10), Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија, на седницата одржана на 31 
март 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈ-
НОСТА СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС НА 
ТАРИФНИТЕ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА 
СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА 
РЕГУЛИРАНИОТ ПЕРИОД  2010-2012 ГОДИНА 

 
1. На МАКПЕТРОЛ АД Скопје се одобрува цена за 

услугата снабдување со природен гас на тарифните по-
трошувачи приклучени на системот за пренос на при-
роден гас, за регулираниот период 2010-2012, и тоа: 

- за 2010 година, цената да изнесува 0,1081ден/nm3, 
за испорака на планирани годишни количини на приро-
ден гас од 145.825.000 nm3; 

- за 2011 година, цената да изнесува 0,0658 ден/nm3, 
за испорака на планирани годишни количини на приро-
ден гас од 137.017.000 nm3 и 

- за 2012 година, цената да изнесува 0,0400 ден/nm3, 
за испорака на планирани годишни количини на приро-
ден гас од 164.517.000 nm3. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 април 2010 година.  

 
Бр. 02-631/1 

31 март 2010 година       Претседател, 
   Скопје                  Димитар Петров, с.р. 
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836. 
Врз основа на член 19 алинеја 7 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ“ бр.63/06, 36/07 и 
106/08) и член 18 од Правилникот за начин и услови за 
регулирање на цени за пренос, дистрибуција и снабду-
вање со природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 
161/09 и 15/10), Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија, на седницата одржана на 31 
март 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЦЕНА ЗА РЕГУЛИРАН ПЕР-
ИОД ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ДИСТРИБУ-
ЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС, УПРАВУВАЊЕ СО СИ-
СТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС 
И СНАБДУВАЊЕ СО ПРИРОДЕН ГАС НА ТАРИФ-
НИТЕ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИ-
СТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС 

 
1. Цената по која Дирекцијата за технолошко - ин-

дустриски развојни зони – Скопје, ќе наплатува за ус-
лугите дистрибуција на природен гас, управување со 
системот за дистрибуција на природен гас и снабдува-
ње со природен гас на тарифните потрошувачи приклу-
чени на системот за дистрибуција на природен гас за 
регулираниот период 2010-2012 година се одобрува да 
изнесува 3,4423 ден/nm3. 

2. Дирекцијата за технолошки индустриски развој-
ни зони – Скопје, ќе ја формира продажната цена на 
природниот гас за тарифните потрошувачи приклучени 
на системот за дистрибуција на природен гас во соглас-
ност со член 11 и член 15 став 2 од Тарифниот систем 
за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи 
(„Службен весник на РМ“ бр. 94/05).  

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

 
Бр. 02-632/1 

31 март 2010 година         Претседател, 
   Скопје                  Димитар Петров, с.р. 

__________ 
 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА 

837. 
Врз основа на член 9 став 1а точка 8 и став 1в точка 

2 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија", број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009 и 67/2009), Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија на сед-
ницата одржана на 17.03.2010 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИ-
СТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР 
НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  

НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Листата на лекови кои паѓаат на Товар на Фон-

дот за здравствено осигурување на Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
102/07, 104/07, 151/07, 22/08, 100/2008, 95/2009 и 
131/2009), во член 1, во табелата се вршат следните из-
мени и дополнувања: 

 
Кај ATC кодот G03HA01 - „Cyproterone** - Таблети 

50mg“, се брише ознаката „**“. 

Кај ATC кодот J05AB04 - „Ribavirin“, во колоната 7 
- „Режим на препишување“, ознаката „*КК“ се замену-
ва со ознаката „RS/RSS“, а зборовите „Хепатитис Ц за 
ограничен број на пациенти, со избор според најниска 
понудена цена. *КК - по препорака на клинички конзи-
лиум“ кај објаснувањето за индикациите и за режимот 
на препишување, се заменуваат со зборовите „Хепати-
тис Ц. Напомена: Лекот се препишува по добиено мис-
лење од клинички конзилиум“. 

 
Кај ATC кодот J01DD08 - „Cefixime - Суспензија 

100mg/5ml“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, 
ознаката „*“ се заменува со ознаката „RS“. 

 
Кај ATC кодовите L02BB01 - „Flutamide - Таблети 

250mg“, L04AA01 - „Ciclosporin - Капсули СРЈ“, 
L04AA01 - „Ciclosporin - Раствор за орална употреба 
100mg/ml“, и L04AX01 - „Azathioprine - Таблети/Филм 
обложени таблети 50 mg“, во колоната 7 - „Режим на 
препишување“ ознаката „*“ се заменува со ознаката 
„RS/RSS“. 

 
Кај ATC кодовите A02BA02 - „Ranitidine - Инјек-

ции 50mg/2ml“, A11DA01 - „Thiamine (Vit.B1) - инјек-
ции 100mg/ml“, A11DA01 - „Thiamine (Vit.B1) - инјек-
ции 250mg/2ml“, A11GA01 - „Ascorbic acid (Vit.C) - 
Инјекции 100mg/ml“, A11HA02 - „Pyridoxine (Vit.B6) - 
инјекции 50mg/2ml“, A11HA02 - „Pyridoxine (Vit.B6) - 
инјекции 250mg/5ml“, B03BA01-„Cyanocobalamin (Vit. 
B12) - инјекции 100mcg“, B03BA01 - „Cyanocobalamin 
(Vit. B12) - инјекции 500mcg“, B05BA03 - „Јагленихи-
драти - раствор за инјектирање (инфузија) СРЈ“, 
B05BB01 - „Електролити - раствор за инјектирање (ин-
фузија) СРЈ“, C01AA05 - „Digoxin - инјекции 0,25 
mg/ml“, C01AA05 - „Digoxin - инјекции 0,1mg/ml“, 
C03CA01 - „Furosemide - инјекции 10mg/ml“, C08DA01 
- „Verapamil - инјекции 5mg/2ml“, G02AB01 - 
„Methylergometrine - инјекции 0,2mg/ml“, G04BD09 - 
„Trospium - инјекции 0,2mg/5ml“, H02AB02 - 
„Dexamethasone - инјекции 4mg/ml“, H02AB06 - 
„Prednisolone - инјекции 25mg“, H02BX01 - 
„Methylprednisolone succinate sodium - инјекции СРЈ“, 
J01FF02 - „Lincomycin - инјекции 300mg/ml“, J01FF02 - 
„Lincomycin - инјекции 600mg/2ml“, J01GB03 - 
„Gentamicin СРФ, СРЈ“, M01AE03 - „Ketoprofen - ин-
јекции 100mg/2ml“, N02AX02 - „Tramadol - инјекции 
50mg/ml“, N02AX02-„Tramadol - инјекции 100mg/2ml“, 
N05BA01 - „Diazepam - инјекции 5mg/ml“, R03DA05 - 
„Aminophylline - инјекции 25mg/ml“, и R06AC03 - 
„Chloropyramine - инјекции 10mg/ml“, пред генеричко-
то име се става ознаката „(+)“. 

 
ATC кодот B03AB04 - „Ferric III hydroxide 

polymaltose complex“ се брише. 
 
По ATC кодот B03AA07 - „Ferrous sulfate“ се дода-

ва следната табела: 
 

B03AB05 Dextriferron 90 
mg

O Таблети за 
џвакање 

СРЈ R 

B03AB05 Dextriferron 90 
mg

O Сируп 50 
mg/5
ml 

R 

B03AB05 Dextriferron 90 
mg

O Раствор за 
орална упо-
треба 

100 
mg/5 
ml 

R 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
од министерот за здравство. 

 
    Бр. 02-4074/3                              Управен одбор 
17 март 2010 година                           Претседател, 
          Скопје                                Елена Трпковска, с.р. 

__________ 
838. 

Врз основа на члeн 56 став 1 точка 14, а во врска со 
член 54 став 1, точка 8, член 63-а, 63-б и 63-в од Зако-
нот за здравственото осигурување („Службен весник 
на Република Македонија“ брoj 25/2000, 34/2000, 
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 
18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009 и 67/2009“), 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија на седницата одржана на 17.03.2010 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ОДЛУ-
КАТА  ЗА УТВРДУВАЊЕ  НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ 
НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ 
КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на 
лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар 
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
14/2008, 19/2008, 22/2008, 37/2008, 60/2008, 83/2008, 
100/2008, 132/2008, 67/2009, 95/2009, 104/2009, 
141/2009, 8/2010 и 33/2010), во членот 2, во табелата се 
вршат следните измени и дополнувања: 

 
ATC кодот B03AB04 - „Ferric III hydroxide 

polymaltose complex“ се брише.  
 
По ATC кодот G03FA04, се додава следната табела: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се  објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство. 

 
Број 02 - 4074/4                       Управен одбор 

17 март  2010 година                     Претседател, 
   Скопје                                Елена Трпковска, с.р.  

__________ 
839. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за 
здравственото осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009 и 67/2009), Управни-
от одбор на Фондот за здравствено осигурување на Ма-
кедонија на седницата одржана на 24.03.2010 година, 
донесе 

О  Д  Л  У  К  А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА  УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕНИ-
ТЕ УСТАНОВИ ОД ПРЕВЕНТИВНА И ИТНА МЕ-
ДИЦИНСКА ПОМОШ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – 
КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И 

БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на критериуми за утвр-

дување на буџетот на здравствените установи од пре-
вентивна и итна медицинска помош, специјалистичко – 
консултативна здравствена заштита и болничка здрав-
ствена заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 16/2010), во член 2 став  3,  точките  2 и 3 
се менуваат и гласат: 

„2.Остварената вкупна вредност на видот и обемот 
на здравствени услуги во првото, второто и третото 
тромесечје и проекцијата за четвртото тромесечје од 
претходната година во специјалистичко – консултатив-
на здравствена заштита, по утврдени цени на здрав-
ствени услуги и утврдени референтни цени; 

3. Остварената вкупна вредност на  видот и обемот 
на здравствени услуги во првото, второто и третото 
тромесечје и проекцијата за четвртото тромесечје од 
предходната година во болничка здравствена заштита 
(по ДСГ метода за акутни болнички случаи и по утвр-
дени цени на здравствени услуги во болнички услови 
за останатите болнички случаи).“ 

 Во член 2  по ставот 3 се  додава нов став 4 кој гла-
си: 

“Надоместокот (буџетот) за обезбедени здравстве-
ни услуги од точките 1,2 и 3 од став 3 на овој член,  до-
полнително може да  се усогласува  и со: 

- задолжителните програми за здравствена заштита 
кои ги донесува секоја година Владата на Република 
Македонија,  како и со  изменети  здравствени  услуги 
по вид и обем  за тековната  во однос на претходна го-
дина; 

- очекувани сопствени приходи на здравствената 
установа за тековната во однос на претходната година; 

- очекувани реформи на здравствениот систем; 
- користење на одредени специфични лекови; 
- посебни здравствени состојби предизвикани од 

вонредни околности, 
-  расположливи средствата во буџетот на Фондот 

за тековната година.“ 
Кои од наведените дополнителни  критериуми за 

усогласување ќе се применуваат за одредена здравстве-
на установа при утврдување на надоместокот (буџетот) 
за обезбедени здравствени услуги, зависи од тоа  кој од 
критериумите влијае на остварувањето на видот и обе-
мот на здравствени услуги за тековната година (трошо-
ците).“ 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, а 
ќе се објави по добивањето на согласност од министе-
рот за здравство. 

 
     Бр. 02 - 4320/3                                 Управен одбор 
24 март 2010 година                         Претседател, 

     Скопје                                 Елена Трпковска,с.р. 
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840. 
Врз основа на член 9 став 1 б), член 54 став 1 точка 5 и 7 и член 56 став 1 точка 14 Законот за здравственото 

осигурување („Службен весник на Република Македонија“ брoj 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009 и 67/2009“), Управниот одбор на Фондот 
за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на ден  24.03.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ПАКЕТИТЕ НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - АМБУЛАНТСКИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјали-
стичко - консултативната здравствена заштита кои како здравствени услуги се опфатени со задолжителното 
здравствено осигурување и паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. 

 
Член 2 

Се утврдуваат следните референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко 
- консултативната здравствена заштита:  

 
ОПШТИ ПАКЕТИ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ КОИ ВАЖАТ ЗА СИТЕ  

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИ ДЕЈНОСТИ 
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Стр. 60 - Бр. 44 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 март 2010 
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Стр. 62 - Бр. 44 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 31 март 2010 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија", а 

ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство. 
 
Бр. 02 - 4320/6                                  Управен одбор,  

24 март 2010 година                                      Претседател, 
    Скопје                                            Елена Трпковска, с.р. 
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841. 
Врз основа на член 9 став 2, член 17 став 1, член 24 

став 1, член 25 став 6, член 27 став 2, член 28 став 5 и 
член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото оси-
гурување („Службен весник на Република Македонија“ 
број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,  
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009 и 67/2009), Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија на сед-
ницата одржана на 10.03.2010 година, донесе 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВА-
РУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за содржината и начинот на оства-
рувањето на правата и обврските од задолжителното 
здравствено осигурување („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 111/2000, 4/2001, 71/2001, 
23/2002, 55/2004, 30/2006, 26/2007, 59/2008, 64/2008, 
128/2008, 164/2008, 7/2009, 22/2009, 73/2009, 116/2009, 
139/2009, 140/2009,  9/2010 и 13/2010), во членот 95 
ставот 4 се менува и гласи:  

„Доколку осигуреното лице правото на превоз не 
може да го оствари преку  организираниот  превоз од 
страна на здравствената установа во која се врши хемо-
дијализата, правото на надоместок на патните трошоци 
се остварува на следниот начин: 

- Ако осигуреното лице користи превоз на подрач-
јето на градот или местото на живеење или престој, ка-
де постои организиран јавен превоз има право на  на-
доместок  во висина на патната карта од јавниот пре-
воз. 

- Ако осигуреното лице користи превоз на подрач-
јето на градот или местото кое е надвор од местото на 
неговото живеење или престој каде има организирано 
јавен превоз, има право на надоместок во висина на  
патна карта од јавниот превоз.  

- Ако осигуреното лице користи превоз на подрач-
јето на градот или местото на живеење или престој ка-
де не постои организиран јавен превоз, има право на 
надоместок во висина од 10,00 денари  по еден киломе-
тар“.  

По ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи: 
„Правото на надоместок на патни трошоци се ос-

тварува врз основа на потврда за бројот на извршени 
хемодијализи во претходниот календарски месец изда-
дена  од здравствената установа каде е извршена хемо-
дијализата“.  

 
Член 2 

Во членот 96, ставот 2 се менува и гласи: 
„Надоместокот на патните трошоци од став 1 на 

овој член, на осигуреното лице  кое користи здравстве-
ни услуги надвор од местото на живеење, се исплатува 
согласно одредбите на член 95 став 4 алинеа  2 и 3  и 
став  5 од овој правилник“. 

 
Член 3 

Во образецот на барањето за надомест на патни 
трошоци - „Образец на барање бр. 4“, кој е составен 
дел на овој правилник, во делот на прилозите кон бара-
њето,  во алинејата 1 зборовите „Медицинска докумен-
тација дека хемодијализата, односно вежбите за видот, 
слухот и говорот  се извршени во здравствена установа 

надвор од местото на живеење во периодот од 
_________ до __________20___ година“, се  заменуваат 
со зборовите „Потврда за бројот на извршени здрав-
ствени услуги во претходниот календарски месец изда-
дена  од здравствената установа каде се извршени 
здравствените услуги“, а зборовите во алинејата 2 „пат-
ни карти за јавен превоз“ се заменуваат со зборовите 
„Потврда од здравствената установа каде е извршена 
хемодијализата дека нема организиран превоз“. 

 
Член 4 

Во членот 2 од Правилникот за изменување и до-
полнување на правилникот за содржината и начинот на 
остварувањето на правата и обврските од задолжител-
ното здравствено осигурување („Службен весник на 
Република Македонија“ број 140/2009) броевите 
„31.03.2010“ се заменуваат со броевите „30.06.2010“. 

 
Член 5 

Во членот 5 став 2 од Правилникот за изменување и 
дополнување на правилникот за содржината и начинот 
на остварувањето на правата и обврските од задолжи-
телното здравствено осигурување („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 9/2010) броевите „31.03.2010“ 
се заменуваат со броевите „30.06.2010“. 

  
Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност 
од министерот за здравство. 

 
     Бр. 02-3638/3                               Управен одбор 
10 март 2010 година                            Претседател, 
            Скопје                                Елена Трпковска, с.р. 

__________ 
842. 

Врз основа на член 20 став 4 и член 56 став 1 точка 
3 од Законот за здравственото осигурување („Службен 
весник на Република Македонија“ број 25/2000, 
34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,  31/2003, 84/2005, 
37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009 и 
67/2009), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија на седницата одржана на 
10.03.2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И 
ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ  
НА ПРИВРЕМЕНА СПРЕЧЕНОСТ ЗА РАБОТА 
ПОРАДИ БОЛЕСТ И ПОВРЕДА ИЛИ ПОТРЕБА 
ЗА НЕГА НА БОЛЕН ЧЛЕН ОД ПОТЕСНОТО СЕ-
МЕЈСТВО И ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА  ПРИВРЕ-
МЕНАТА СПРЕЧЕНОСТ ЗА РАБОТА ВО ЗАВИС-
НОСТ ОД ВИДОТ НА БОЛЕСТА И ПОВРЕДАТА 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот, постапката и побли-
ските критериуми за утврдување на привремена спре-
ченост за работа поради болест и повреда или потреба 
за нега на болен член од потесното семејство и за вре-
метраењето на  привремената спреченост за работа во за-
висност од видот на болеста и повредата („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 30/2006, 22/2009 и 
140/2009),  во членот 11-а броевите „31.03.2010“ се заме-
нуваат со броевите „30.06.2010“ 
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Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност 
од министерот за здравство. 

 
     Број: 02 - 3638/4                          Управен одбор 
10 март 2010 година                        Претседател, 

     Скопје                                 Елена Трпковска, с.р. 
__________ 

843. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со 

член 69 од Законот за здравственото осигурување („Сл-
ужбен весник  на Република Македонија“ број 25/2000, 
34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 
37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009 и 67/2-
009), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигуру-
вање на Македонија, на седницата одржана на ден 
10.03.2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВ-
ИЛНИКОТ ЗА  НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ВО ПРИМАРНАТА  
                     ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 
Член 1 

Во Правилникот за  начинот на плаќање на здрав-
ствените услуги  во примарната  здравствена заштита 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
48/2001, 31/2003, 137/2006, 25/2007, 25/2007 и 
151/2007), членот 6-а се брише. 

 
Член 2 

Во член 9 ставот 1 се менува и гласи:  
„Фондот на здравствената установа на избраниот 

лекар и плаќа 70% од надоместокот за капитација утвр-
ден согласно член 6, 7 и 8 од овој правилник, како на-
доместок за трошоците за:“ 

 
Член 3 

Во член 10 ставот 1 се менува и гласи: 
„Фондот да исплати на здравствената установа на 

избраниот лекар 30% од надоместокот за капитација 
утврден согласно член 6,7 и 8 од овој правилник како 
надоместок за следните активности:“ 

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“,  ќе се објави по добивањето на соглас-
ност од министерот за здравство, а ќе се применува од 
01.04.2010 година. 

 
     Бр. 02 - 3638/5                                Управен одбор 
10 март 2010 година                        Претседател, 

     Скопје                                Елена Трпковска, с.р. 
__________ 

844. 
Врз основа на член 9 став 2, член 17 став 1, член 24 став 

1, член 25 став 6, член 27 став 2, член 28 став 5 и член 56 став 
1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Служ-
бен весник на Република Македонија" број 25/2000, 34/2000, 
96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 
36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009 и 67/2009), Управниот од-
бор на Фондот за здравствено осигурување на Македо-
нија, на седницата одржана на ден 10.03.2010 година, 
донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС 
НА СРЕДСТВАТА КОИ ЗДРАВСТВЕНАТА УСТА-
НОВА МОЖЕ ДА ГИ ДОБИЕ ЗА ИЗДАДЕНИ ЛЕ-
КОВИ НА РЕЦЕПТ ОД ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ 

НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за утврдување на постапка за 

определување на месечниот износ на средствата кои 
здравствената установа може да ги добие за издадени 
лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на 
средствата на Фондот („Службен весник на Република 
Македонија“ број 33/2010), во член 3 став 1, по зборот 
„Фондот“, се додаваат зборовите „се намалува за изно-
сот на скапите лекови утврдени со одлука на Управни-
от одбор на Фондот.“ 

                                               
Член 2 

По членот 11 се додава нов член 11-а кој гласи: 
 

„Член 11-а 
Скапите лекови од Листата на лекови кои се издава-

ат на рецепт во примарната здравствена заштита се 
утврдуваат со одлука на Управниот одбор на Фондот. 

Управниот одбор одлуката ја донесува по предлог 
на комисија што директорот на Фондот ја формира од 
редот на вработените во Фондот, која треба да предло-
жи кои лекови од Листата на лекови да се утврдат како 
скапи лекови. 

Скапите лекови од Листата на лекови утврдени со 
одлуката од став 1 на овој член, нема да влегуваат во 
квотата на аптеката утврдена во член 6 и 7 од овој пра-
вилник.“ 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објави по добивањето на согласност од ми-
нистерот за здравство. 

 
     Бр. 02 - 3638/6                              Управен одбор 
10 март 2010 година                        Претседател, 

     Скопје                                 Елена Трпковска,с.р. 
__________ 

845. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со 

член 69 од Законот за здравственото осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 
6/2009 и 67/2009), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на ден 24.03.2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА  КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУ-
ВАЊЕ ДОГОВОРИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌА-
ЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВ-
СТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ СПЕЦИЈА-
ЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА  

ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Правилникот за  критериумите за склучување до-

говори и за начинот на плаќање на здравствените услуги 
на здравствените установи кои вршат специјалистичко - 
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консултативна здравствена заштита („Службен весник 
на Република Македонија“ број 14/2008, 164/2008 и 
16/2010) во член 4 ставот 2 се менува и гласи: 

„Остварената вкупна вредност на видот и обемот на 
здравствени услуги во првото, второто и третото тро-
месечје и проекцијата за четвртото тромесечје од пред-
ходната година во специјалистичко – консултативна 
здравствена заштита, по утврдени цени на здравствени 
услуги и утврдени референтни цени.“ 

Во членот 4 по ставот 2 се додава нов став 3, кој 
гласи: 

„Надоместокот (буџетот) за обезбедени здравстве-
ни услуги од точкaта 2 од став 3  на  овој член, допол-
нително може да  се усогласува  и со: 

- задолжителните програми за здравствена заштита 
кои ги донесува секоја година Владата на Република 
Македонија,  како и со изменети здравствени  услуги по 
вид и обем  за тековната  во однос на претходна година. 

- очекувани сопствени приходи на здравствената 
установа за тековната во однос на претходната година, 
прикажани во бизнис плановите на здравствените уста-
нови доставени  во понудите за склучување на догово-
ри; 

- очекувани реформи на здравствениот систем; 
- користење на одредени специфични лекови; 
- посебни здравствени состојби предизвикани од 

вонредни околности, 
- расположливи средства на Буџетот на Фондот  за 

тековната година. 
Кои од наведените дополнителни  критериуми за 

усогласување ќе се применуваат за одредена здравстве-
на установа при утврдување на надоместокот (буџетот) 
за обезбедени здравствени услуги, зависи од тоа  кој од 
критериумите влијае на остварувањето на  видот и обе-
мот на здравствени услуги за тековната година (трошо-
ците).“ 

 
Член 2 

 Во членот 6 во ставот 1, точката се заменува со за-
пирка и се додаваат зборовите  „односно пакети на за-
вршени здравствени епизоди на лекување во специја-
листичко-консултативна здравствена заштита.“ 

По ставот 1 на член 6 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Пакетите претставуваат групи на збирни здрав-

ствени услуги упросечени како најчесто групирани ус-
луги, врз основа на медицина базирана на докази, по 
упат на избран лекар.“ 

 
Член 3 

Членот 7 се менува и гласи: 
„Надоместокот пресметан врз основа на член 4 од 

овој правилник се смета како договорен износ на надо-
местокот за тековната година. 

Надоместокот од став 1 на овој член се состои од 
надоместок според остварената вкупната вредност на 
договорениот вид и обем на здравствени услуги, нама-
лен за износот на пресметаната партиципација. 

Ревидирање на утврдениот надоместок на здрав-
ствените установи се врши врз основа на податоци  со 
кои располага Фондот за последните шест месеци.  

Со ревидирањето може да се врши прераспределба 
на средствата од неостварената вкупна вредност на до-
говорениот вид и обем на здравствени услуги  од одре-
дени  здравствени установи  на здравствени установи 
кои оствариле поголема вредност од договорениот на-
доместок. 

Ревидирање може да се врши при промена на рас-
положивите средства на Фондот за таа намена.“ 

 
Член 4 

Во член 8 став 1, зборовите  „ќе се применуваат“, се 
заменуваат со зборовите  „ќе се следат“. 

Член 5 
Членот 10 се менува и гласи: 
„Износот на надоместокот според член 7 на овој 

правилник се исплатува доколку здравствената устано-
ва го остварила во вкупна вредност  договорениот вид 
и обем на здравствени услуги, но не повеќе од утврде-
ниот месечен надоместок. “ 

 
Член 6 

Членот 11 се менува и гласи: 
„Износот на надоместокот според остварување на 

вкупната вредност на договорениот вид и обем на 
здравствени услуги утврден во член 7 на овој правил-
ник, се намалува  за износот на помалку остварени 
вкупни здравствени услуги (фактурирани) во однос на 
утврдените буџетски средства на  тромесечје.“ 

 
Член 7 

Членот 12 се брише. 
 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објави по добивањето на согласност од ми-
нистерот за здравство. 

 
Бр. 02 - 4320/4                     Управен одбор 

24 март 2010 година                          Претседател, 
    Скопје                               Елена Трпковска, с.р.  

__________ 
846. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со 
член 69 од Законот за здравствено осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 
84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 
6/2009 и 67/2009), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на ден 24.03.2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА  КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУ-
ВАЊЕ ДОГОВОРИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌА-
ЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВ-
СТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ БОЛНИЧКА  

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Правилникот за  критериумите за склучување 

договори и за начинот на плаќање на здравствените ус-
луги на здравствените установи кои вршат болничка  
здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ број 14/2008, 164/2008 и 16/2010), во член 
4 ставот  2 се менува и гласи: 

„Остварената вкупна вредност на  видот и обемот 
на здравствени услуги во првото, второто и третото 
тромесечје и проекцијата за четвртото тромесечје од 
предходната година во болничка здравствена заштита 
(по ДСГ метода за акутни болнички случаи и по утвр-
дени цени на здравствени услуги во болнички услови 
за останатите болнички случаи).“ 

Во членот 4 по ставот 2 се додава нов став 3, кој 
гласи: 

„Надоместокот (буџетот) за обезбедени здравстве-
ни услуги од точкaта 3 од став 3  на  овој член,  допол-
нително може  да  се  усогласува  и со: 

- задолжителните програми за здравствена заштита 
кои ги донесува секоја година Владата на Република 
Македонија и нови здравствени  услуги (вид и обем)  за 
тековната  во однос на претходна година. 
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- очекувани сопствени приходи на здравствената 
установа за тековната во однос на претходната година, 
прикажани во бизнис плановите на здравствените уста-
нови доставени  во понудите за склучување на догово-
ри; 

- очекувани реформи на здравствениот систем; 
- користење на одредени специфични лекови; 
- посебни здравствени состојби предизвикани од 

вонредни околности 
- расположливи средства на буџетот на Фондот  за 

тековната година. 
Кои од наведените дополнителни критериуми за 

усогласување ќе се применуваат за одредена здравстве-
на установа при утврдување на надоместокот (буџетот) 
за обезбедени здравствени услуги, зависи од тоа  кој од 
критериумите влијае на остварувањето на  вид и обем 
на здравствени услуги за тековната година ( трошоци-
те) .“ 

 
Член 2 

 Членот 7 се брише. 
 

Член 3 
Членот 8 се менува и гласи: 
„Вкупниот надоместок утврден врз основа на член 

4 од овој правилник се смета како договорен  надоме-
сток за тековната година. 

Надоместокот од став 1 на овој член претставува 
надоместок според остварената вкупна вредност на до-
говорениот вид и обем на здравствени услуги, намален 
за износот на пресметаното учество.  

Надоместокот  се состои од: основен надоместок 
(фиксен дел) и надоместок според остварувањето на 
вкупната вредност на  договорениот вид и обем на 
здравствени услуги (променлив дел). 

Структурата на надоместоците од став 2 на овој 
член се остварува на следниот начин: 

 
 % 
1.   Основен надоместок 70 
2. Надоместок според остварувањето на вкупна-
та вредност на договорениот вид и обем на 
здравствени услуги - ДСГ  и здравствени услуги 
за останати болнички случаи (променлив дел) 

30 

 
Висината на надоместокот од став 3 на овој член, за 

здравствената установа ја утврдува   Фондот. 
Ревидирање на утврдениот надоместок на здрав-

ствените установи се врши врз основа на податоци  со 
кои располага Фондот за последните шест месеци.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Со ревидирањето може да се врши прераспределба 
на средствата од неостварената вкупна вредност на до-
говорениот вид и обем на здравствени услуги,  од одре-
дени  здравствени установи на здравствени установи 
кои оствариле поголема вредност од договорениот на-
доместок. 

Ревидирање може да се врши при промена на рас-
положливите средства на Фондот за таа намена.“ 

 
Член 4 

 
Во член 9 став 1, зборовите „ќе се применуваат“, се 

заменуваат со зборовите  „ќе се следат“. 
 

Член 5 
Членот 11 се менува и гласи: 
„Износот на надоместокот според член 8 на овој 

Правилник се исплатува доколку здравствената устано-
ва го остварила во вкупна вредност  договорениот вид 
и обем на: здравствени услуги по дијагностички срод-
ни групи – ДСГ,  здравствени услуги за  останати бол-
нички случаи кои не се опфатени со ДСГ методата и за 
сите услуги за кои нема утврдени референтни цени или 
пакети за здравствени услуги каде се применува Це-
новник за здравствени услуги на РМ, но не повеќе од 
утврдениот месечен надоместок. “ 

 
Член 6 

Во член 12 став 1  зборовите „став 3 точка 2 “ се 
бришат. 

Ставот 2 на член 12 се менува и гласи: 
„Износот на надоместокот според остварувањето на 

вкупната вредност на  договорениот вид и обем на 
здравствени услуги за променливиот дел утврден во 
член 8  став 3 точка 2 на овој Правилник,  може да се 
намалува. Намалувањето се врши со индексот на оства-
рувањето во однос на договорената вредност на вид и 
обем на здравствени услуги. Намалувањето на промен-
ливиот дел се врши по истекот на секое тримесечие. “ 

 
Член 7 

Членот 13 се брише. 
 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила  со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објави по добивањето на согласност од ми-
нистерот за здравство. 

 
Бр. 02 - 4320/5                   Управен одбор,  

24 март 2010 година                     Претседател, 
    Скопје                            Елена Трпковска, с.р. 
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