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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1553. 
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Ре-

публика Македонија и членот 223 од Деловникот на 
Собранието на Република Македонија, Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 8 јули 
2009 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВА-
ЊЕ ДЕЛЕГАЦИИ, ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ И ДРУ-
ГИ ОБЛИЦИ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА МЕЃУНА-
РОДНАТА СОРАБОТКА НА СОБРАНИЕТО НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
I. Во Одлуката за основање делегации, пратенички 

групи и други облици на остварување на меѓународна-
та соработка на Собранието на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
85/2002, 97/2006, 117/2006 и 77/2008), во членот 5 став 
1 зборот „пет” се заменува со зборот „шест”. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
   Бр. 07-3185/1                              Претседател 
8 јули 2009 година             на Собранието на Република 

   Скопје                                   Македонија, 
                                        Трајко Вељаноски, с.р. 

 Стр. 
1585. Решение за стапување во примена на 

востановен катастар на недвижности.. 36
1586. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за премер, 
обработка и обликување на податоци-
те од премерот........................................ 36

1587. Општ колективен договор за изме-
нување и дополнување на Општ ко-
лективен договор за јавниот сектор на 
Република Македонија.......................... 36

1588. Колективен договор за изменување  
на Колективниот договор за јавните 
установи за деца во дејноста згрижу-
вање и воспитание на децата................ 37

1589. Список на постојани судски вештаци 
во Основен суд Гевгелија..................... 37

1590. Објава за стапката на трошоците на 
живот и платите за месец јуни 2009 
година..................................................... 38

 Декларации, заеднички позиции и 
демарши на Европската унија кон 
кои се придружува/прифаќа Репуб-
лика Македонија на покана на ЕУ 

     8. Одлука за спроведување на рестрик-
тивната мерка воведена со Заеднич-
ката позиција на Советот на ЕУ 
2009/314/ЗНБП од 6 април 2009 годи-
на за обновување на Заедничката по-
зиција 2006/276/ЗНБП за рестриктив-
ни мерки против одредени официјал-
ни личности од Белорусија................... 1-8

 Огласен дел........................................... 1-52
 

 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1554. 

У К А З  Бр. 1 
од 8 јули 2009 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за 

одбрана („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 42/2001, 5/2003 и 58/2006) и член 58 и 74 од Законот 
за служба во Армијата на Република Македонија  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/2002, 98/2002, 25/2003, 71/2003, 112/2005 и 134/2007) 

 
СЕ ПОСТАВУВА 
ЗА АЃУТАНТ НА ВРХОВНИОТ КОМАНДАНТ 

НА ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ НА МАКЕДОНИЈА 
ВО КАБИНЕТОТ НА НАЧАЛНИКОТ НА ГЕНЕ-
РАЛШТАБОТ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

 
Полковник КОТЕСКИ ВАНЧО ГОРАНЧО 
 
ФЧ: полковник, по формација: бригаден генерал, 
лична ВЕС: 31140, ЕМБГ: 1808965440020 
 
До сега: заменик на командантот на 2. механизира-

на пешадиска бригада “А“ во ЗОК, во Генералштабот 
на Армијата на Република Македонија. 

Овој указ да се изврши веднаш. 
 

     Бр. 07-358                                     Претседател 
8 јули 2009 година                  на Република Македонија,                       
        Скопје                                 д-р  Ѓорге Иванов, с.р. 
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Врз основа на член 10 став 2 од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 24/07, 88/08 и 52/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.06.2009 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 
НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ СО ЈАВЕН ПОВИК 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1555. 
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      Бр. 19-2999/1                                      Заменик на претседателот 
30 јуни 2009 година                                   на Владата на Република 
        Скопје                                         Македонија, 
                                         м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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   МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 
1556. 

Врз основа на член 48 став 1 алинеја 8 од Законот 
за возила  („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.140/2008), министерот за внатрешни работи, до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НАЛЕПНИ-
ЦАТА ЗА ИЗВРШЕН ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД 
 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Член 1 
Со овој првилник се пропишува формата и содржи-

ната на налепницата за извршен технички преглед на 
возило (во натамошниот текст: налепницата), со која се 
означува рокот на важноста на извршениот технички 
преглед. 

 
II. ФОРМА НА НАЛЕПНИЦАTA 

 
Член 2 

Налепницата е во форма на правоаголник со заобле-
ни агли и со димензии 85мм. х 54мм. 

Налепницата од став 1 на овој член е двослојна и е 
составена од основен слој (3D Hintergrund) и завршен 
слој (2D Vordergrund). 

На целата површина на основниот слој на налепни-
цата има контури на знамето на Република Македонија 
во зелена боја. 

Основниот слој од став 3 на овој член е поделен на 
два правоаголника. 

Првиот правоаголник од основниот слој на налеп-
ницата е безбоен, со димензии 25,4мм. х 54мм. и на це-
лата негова површина испечатени се контури на знаме-
то на Република Македонија, кои  претставуваат линии 
со зумиран динамички ефект. Во долниот среден дел, 
се наоѓа меѓународна ознака на Република Македонија 
„МК“ во црвена боја, која се прелева во жолта боја, со 
димензии 8 мм. х 19 мм. 

Вториот правоаголник од основниот слој на налеп-
ницата е со димензии 59,6мм. х 54мм. и на целата него-
ва површина има дијагонално прелевање на бои со 
ефект на сјај од огледало.  

Завршниот слој на налепницата е поделен на два 
правоаголника. 

Првиот правоаголник од завршниот слој на налеп-
ницата е со димензии 25,4мм. х 54мм. и на целата него-
ва површина испечатено е знамето на Република Маке-
донија во форма на правоаголници со димензии                      
5.1 мм. х  10 мм., кои се меѓусебно раздвоени со четири 
вертикални и осум хоризонтални заштитни линии со 
дебелина од 1мм. кои се прелеваат од светло сива во 
темно сива боја. 

Вториот правоаголник од завршниот слој на налеп-
ницата е со димензии 59,6мм. х 54мм. во бела боја. 

 
III. СОДРЖИНА НА НАЛЕПНИЦАTA 

 
Член 3 

Во горниот среден дел на правоаголникот од членот 
2 став 6 на овој правилник, се внесува податок за ка-
лендарската година до која трае важноста на изврше-
ниот технички преглед, а под него во десниот дел се 
внесува податок за месецот до кој трае важноста на из-
вршениот технички преглед и под него се внесува по-
даток за денот до кој трае важноста на извршениот тех-
нички преглед. 

Податокот за календарската година од ставот 1 на 
овој член е со димензии 53.8мм х 18мм, а податоците 
за месецот и денот се со димензија 20.8мм х 14.2мм. 

Во левиот дел на правоаголникот од членот 2 став 6 
на овој правилник, под податокот за календарската го-
дина, се внесуваат следните податоци: 

- ознаки на регистарска таблица; 
- број на решение на овластеното правно лице за вр-

шење технички преглед; 
- број на шасија на возилото; 
- тип и марка на возилото и 
- боја на возилото. 
Податоците од ставовите 1 и 3 на овој член се печа-

тат со термален печатар, кој по нивното печатење ја 
прекрива целата површина на основниот слој на налеп-
ницата со прозирна заштитна термална фолија.  

 
Член 4 

Налепницата е дадена во образецот 1 кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува по една година од де-
нот на неговото влегување во сила. 

 
   Бр. 14.1-41576/1                 Министер 
23 јуни 2009 година               за внатрешни работи, 

    Скопје                    м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
 

Образец бр. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
1557. 

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за лизинг 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
4/2002, 49/2003, 13/2006 и 88/2008), Министерството за 
финансии на ден 15.06.2009 година издава 

 
Д О З В О Л А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ 
 
1. На Друштвото за трговија и услуги МИКРО КРЕ-

ДИТ ЛИЗИНГ СОСИЕТИ ДОО Скопје, ул. „Вељко 
Влаховиќ“ бр. 26, Скопје, со единствен матичен број на 
субјектот 6409431, му СЕ ОДОБРУВА  да врши финан-
сиски лизинг. 
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2. Оваа дозвола се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. 12-14566/2                      

15 јуни 2009 година                           Министер, 
     Скопје                       д-р Трајко Славески, с.р. 

____________ 
 

1558. 
Врз основа на член 3 став 2 од Законот за лизинг 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
4/2002, 49/2003, 13/2006 и 88/2008), Министерството за 
финансии на ден 09.06.2009 година издава 

 
Д О З В О Л А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ 
 
1. На Друштвото за финансиски услуги ЛИЗИНГ 1 

ДОО увоз-извоз Скопје, бул. „Илинден“ бр.3/1, со 
единствен матичен број на субјектот 6178359, му СЕ 
ОДОБРУВА  да врши финансиски лизинг. 

2. Оваа дозвола се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
    Бр. 12-13344/3                   
9 јуни 2009 година                             Министер, 

     Скопје                           д-р Трајко Славески, с.р. 
___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

1559. 
Врз основа на член 35 став 3 од Законот за тутун и 

тутунски производи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 24/06 и 88/08), министерот за еконо-
мија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УС-
ЛОВИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТУТУНСКИ 

ПРОИЗВОДИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за условите за производство на ту-

тунски производи („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 31/07) во член 2 по ставот 1 се додава нов 
став 2 кој гласи: 

„По исклучок од став 1 на овој член просторот за 
производство на тутун за наргиле, наместо оддел за 
изработка и пакирање на цигари треба да има оддел за 
дозирање и пакирање на тутун за наргиле.“ 

 
Член 2 

Во член 6 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„За производство на тутун за наргиле се применува 

само основата технолошка линија за припрема на туту-
нот“. 

 
Член 3 

Во член 7 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Основната технолошка линија за припрема на ту-

тунот за наргиле се состои од: 
- уреди за континуирано додавање и разлистување 

на тутунот; 
- уреди за кондиционирање на тутунот со опрема за 

контрола и регулација на влагата; 
- опрема за одлежување и дозирање на кондициони-

раниот тутун; 

- машина за режење на тутунот со регулација на ре-
зот од 5 до 10 мм и опрема за собирање на режаниот 
тутун“. 

 
Член 4 

По членот 12 се додава нов член 12-а кој гласи: 
 

„Член 12-а 
Одделот за дозирање и пакирање на тутун за нарги-

ле се состои од линија за дозирање на тутунот за нарги-
ле и линија за пакирање на тутунот за наргиле.“ 

 
Член 5 

По членот 13 се додава нов член 13-а кој гласи: 
 

„Член 13-а 
Линијата за дозирање на тутун за наргиле се состои 

од машина за дозирање на тутунот во алуминиумски 
чаши, пластични кеси или пластични кутии.“ 

 
Член 6 

По членот 14 се додава нов член 14-а кој гласи: 
 

„Член 14-а 
На машината за дозирање на тутун за наргиле треба 

да постои контрола на дозираната маса за секое пакува-
ње.“ 

 
Член 7 

По членот 15 се додава нов член 15-а кој гласи: 
 

„Член 15-а 
Линијата за пакирање на тутун за наргиле се состои 

од: 
- машина за пакување во поединечна картонска ам-

балажа на производот со уред за поставување на кон-
тролни (акцизни) маркици; 

- машина за целофанирање и групно пакување на 
производот.“ 

 
Член 8 

По членот 16 се додава нов член 16-а кој гласи: 
 

„Член 16-а 
На линијата за пакирање на тутунот за наргиле тре-

ба да постојат контроли на: 
- присутноста на надворешна обвивка; 
- присутноста на контролна маркица; 
- присутноста на врпца за отворање на паклицата; 
- присутноста на обвивен филм на паклицата; 
- присутноста на обвивка на штеката; 
- присутноста на сите паклици во штеката.“ 
 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
      Бр. 11-4181/5  
24 јуни 2009 година                           Министер, 
         Скопје                              Фатмир Бесими, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1560. 
Врз основа на член 40 став 7 и член 59 став 5  од За-

конот за семенски и саден материјал за земјоделски 
растенија (”Службен весник на Република Македонија” 
бр. 39/06 и 89/08), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСТАПКИТЕ И МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУ-
ВАЊЕ НА ВИДОВИ И СОРТИ НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СКИ РАСТЕНИЈА И ВИДОВИТЕ И СОРТИТЕ 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ РАСТЕНИЈА ЗА КОИ НЕ Е 
ПОТРЕБНО ИСПИТУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДНА И 

УПОТРЕБНА ВРЕДНОСТ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат  постапките и 

методите за  испитување на  видовите и сорти на земјо-
делски растенија, како  и видови и сорти на земјодел-
ски растенија за кои не е потребно испитување на про-
изводна и употребна вредност.  

 
II. ПОСТАПКИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА СОРТАТА 

 
Член 2 

(1) Постапката за испитувањето на новите сорти зем-
јоделски растенија отпочнува со поднесување  на Пријава 
за испитување на производната и употребната вредност 
на нови сорти земјоделски растенија (во понатамошниот 
текст: Пријава) од страна на домашни и странски правни 
и физички лица до Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство-Управа за семенски и саден 
материјал (во понатамошниот текст: Управа). 

(2) Пријавата која се поднесува за секоја сорта по-
себно е дадена во Прилог, кој е составен дел на овој 
правилник.  

 
Член 3 

Испитување на нови сорти земјоделски растенија се 
врши кај следните видови земјоделски растенија: 

- житни растенија; 
- фуражни растенија и репа; 
- растенија за производство на влакно и масло  и  
- градинарски растенија. 
 

Член 4 
Овластените правни лица за вршење на испитување 

на нови сорти земјоделски растенија треба да: 
- се независни и непристрасни во однос на пријаву-

вачите за кои го вршат испитувањето; 
- ја гарантираат службената тајност и доверливост 

на податоците; 
- имаат во работен однос доволен број на помошно 

технички кадар со искуство кое е потребно во поглед 
на видот или група растенија кои се предмет на испи-
тување, како и во поглед на обемот на задачите предви-
дени за испитување на видовите и сортите од земјодел-
ски растенија; 

- имаат обезбедено соодветен административен 
простор во кој се вршат дејностите; 

- имаат соодветно опитно поле и лаборатории за 
квалитетно извршување на испитувањата на видовите 
и сортите; 

- имаат обезбедено соодветна техничка опрема 
(трактори со дополнителна механизација, опитни комб-
јани, опитни сеалки  и сл.). 

Член 5 
По приемот на Пријавата од страна на Управата, 

овластените правни лица за вршење на испитувањата 
на нови сорти земјоделски растенија, ги извршуваат 
најмалку следните испитувања со примена на методи 
за утврдување на: 

- принос на сортата; 
- отпорност на сортата на позначајни болести и 

штетници;  
- реагирање на сортата на надворешните фактори; 
- карактеристики на квалитетот на сортите. 
   

Член 6 
Постапката за испитувањето на производната и 

употребната вредност на сортата се врши на опитно по-
ле и во лабораторија врз обезбедениот семенски мате-
ријал, од страна на овластените правни лица за вршење 
на испитувањето.  

                          
Член 7 

(1) Испитувањата за одобрување за воведување во 
производство на нова сорта на земјоделски растенија 
траат две години. 

(2) Испитувањето на сортите на земјоделските рас-
тенија во затворен простор односно оранжерии трае ед-
на година. 

(3) Заради адаптирање на пријавената сорта на до-
машно почвено- климатски услови и примена на одре-
дени специфични агротехнички мерки, периодот на ис-
питуване од став 1 на овој член може да се продолжи 
за една година.  

 
Член 8 

Овластените правни лица за вршење на испитување 
на новите сорти земјоделски растенија, по извршените 
испитувања согласно членот 5 од овој правилник, до 
Управата доставуваат писмен извештај за извршени ис-
питувања.   

 
Член 9 

Врз основа на извршените испитувања во поле и во 
лабораторија и добиените резултати од испитувањата на  
сортата, Управата дава предлог со стручно мислење до 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво за донесување на решение за воведување или за 
одбивање на воведување на сортата во производство. 

 
III. ВИДОВИ И СОРТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕ-
НИЈА ЗА КОИ НЕ Е ПОТРБНО ИСПИТУВАЊЕ НА  
ПРОИЗВОДНАТА И УПОТРЕБНАТА ВРЕДНОСТ 

 
Член 10 

(1) Кај видовите односно сортите увезени од друга др-
жава испитувања на производната и употребната вред-
ност на сортата не се вршат, доколку пријавувачот заедно 
со пријавата на сортата за испитување, до Управата 
достави доказ за извршено испитување во официјални 
организации во земјата извозничка или во друга земја. 

(2) Доколку пријавувачот не достави валиден доку-
мент за извршено испитување на производната и упо-
требната вредност на сортата (VCU-тест), испитувања-
та се вршат  согласно член 7 од овој правилник. 

(3) Сортите од Европската заедничка сортна листа 
не се испитуваат. 

 
Член 11 

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

 
Бр. 18-8766/1   

6 јули 2009 година                          Министер,  
    Скопје                            Ацо Спасеноски, с.р.  



9 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 85 - Стр. 11 



Стр. 12 - Бр. 85 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 јули 2009 
 



9 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 85 - Стр. 13 



Стр. 14 - Бр. 85 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 јули 2009 
 



9 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 85 - Стр. 15 

 
 



Стр. 16 - Бр. 85 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 јули 2009 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
1561. 

Врз основа на член 12 став 1 од Законот за хемика-
лии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
113/07), министерот за здравство во согласност со ми-
нистерот за земјоделство, шумарство и водостопанство 
и министерот за животна средина и просторно плани-
рање, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА КЛАСИФИКАЦИЈА И ОЗНА-
ЧУВАЊЕ НА ОПАСНИТЕ ХЕМИКАЛИИ 

  
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на класи-
фикација и означување на опасни хемикалии. 

 
Член 2 

Опасните хемикалии утврдени во Законот за хеми-
калии, во смисла на овој правилник се супстанции и 
микстури на активни компоненти (во натамошниот 
текст: супстанции и микстури).  

 
Член 3 

Одредбите на овој правилник не се применуваат на: 
1. радиоактивни супстанции и микстури; 
2. супстанции и микстури кои се предмет на царин-

ски надзор, доколку не подлежат на третман или прера-
ботка, а се наоѓаат во привремен склад, слободна зона 
или слободен склад и истите подлежат на повторен из-
воз или се во транзит; 

3. не изолирани меѓупроизводи; 
4. супстанции и микстури кои служат за научно 

истражување и развој, а кои не се ставени во промет, 
доколку се употребуваат под контролирани услови во 
согласност согласност со прописите за заштита при ра-
бота и заштита на животната средина; 

5. oтпадот како што е дефиниран во Законот за 
управување со отпад („Сл. весник на РМ“ бр. 68/04, 
71/04, 107/07, 102/08, 103/08); 

6. супстанции и микстури во одредени форми, кои 
се во завршена состојба, а се наменети за крајните ко-
рисници: 

- медицински производи,  
- ветеринарни медицински прозиводи, 
- козметички производи, 
- медицински помагала кои се инвазивни или се во 

директен физички контакт со човечко тело, 
- храна и прехранбени производи и кога се употре-

буваат како додаток за прехранбени производи, како 
зачин за прехранбени производи, како додаток за ис-
храна и за прехрана на животни. 

7. воздушен, патен, железнички превоз на супстан-
ции и микстури, во случаите кога се соодветно означе-
ни согласно член 9 од Правилникот за начинот на паку-
вање на опасните хемикалии. 

 
Член 4 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. „класа на опасност“ значи вид на физичка опасност, 
опасност по здравјето на луѓето и животната средина;  

2. „категорија на опасност“ значи поделба на крите-
риумите во посебна класа на опасност, со специфици-
рање на сериозноста на опасноста; 

 3. „пиктограм на опасност“ значи графичка компо-
зиција која вклучува симбол и други графички елемен-
ти, како што се граници, позадинска шема или боја кои 
се наменети да прикажат некоја посебна информација 
за соодветна опасност; 

4. „сигнален збор“ значи збор кој укажува на рела-
тивно ниво на сериозност од опасноста и има за цел да 
го предупреди читачот за опасноста.; Се разликуваат 
две два сигнални збора: 

- „опасност“ значи сигнален збор кој укажува на по-
сериозните категории на опасност; 

- „предупредуваење“ значи сигнален збор кој ука-
жува на помалку сериозните категории на опасност; 

5. „изјава за опасност“ значи фраза назначена за 
класа и категорија на опасност која ја опишува приро-
дата на опасноста од опасните супстанции или миксту-
ри, а доколку е можно го вклучува и степенот на опас-
ност; 

6. „изјава за претпазливост“ значи фраза која ги 
опишува препорачаните мерки за минимизирање или 
спречување на негативните ефекти кои произлегуваат 
од изложување на опасни супстанции или микстури за 
време на нивната употреба или отстранување; 

7. „UN RTDG (ПОНТОС)“ значи Препораки на 
Обединетите Нации за Транспорт на Опасни Стоки; 

8. „микстура“ значи мешавина или раствор соста-
вен од две или повеќе супстанци; 

9. „смеса“(легура) значи мешавина од металниен 
материјали, хомогени на макроскопско ниво која се со-
стои од два или повеќе елементи кои се комбинирани 
на начин кој не дозволува одделување по механички 
пат; смесите се сметаат за микстури во смисла на овој 
правилник; 

10. „артикл“ значи таков предмет кој во текот на 
производството добива облик, површина или дизајн кој 
повеќе ја одредува неговата функција отколку неговиот 
хемиски состав; 

 11. „мономер“ значи супстанција која е способна за 
формирање на ковалентни врски со низа дополнителни 
слични или различни молекули, под услови на реле-
вантни реакции за формирање на полимери кои се упо-
требуваат во одреден процес; 

 12. „меѓупроизвод“ значи супстанца која е произ-
ведена, искористена ,или употребена за хемиска прера-
ботка со цел да се трансформира во друга супстанца 
супстанција (во натамошниот текст: синтеза); 

13. „не изолиран меѓупроизвод“ значи меѓупроиз-
вод кој за време на синтеза не е намерно отстранет 
(освен за земање на примероци) од опремата во која 
се врши синтезата. Таквата опрема вклучува реакцио-
нен сад, негова помошна опрема, како и било која 
опрема низ која супстанцијата минува за време на 
континуираниот тек, како и цевките за пренос од еден 
сад во друг за наредниот реакционен чекор. Тука не 
спаѓаат садови во кои се складира супстанцијата пос-
ле производството; 

14. „научни истражувања и развој“ значи научни 
експерименти, анализи или хемиски истражувања кои 
се вршат под контролирани услови;  

15. „набавувач“ значи секој производител, увезувач, 
дистрибутер или останат корисник кој става супстан-
ција (самостојна или во микстура) или микстура во 
промет; 

16. „увозник/извозник“ значи секое правно и фи-
зичко лице во Република Македонија кое е одговорно 
за увоз/извоз; 

17. „увоз/извоз“ значи физичко претставување пред 
надлежниот царински орган на територија на Републи-
ка Македонија; 

18. „останати корисници“ значи правни и физички 
лица во Република Македонија, освен набавувачите,  
кои употребуваат супстанци (било самостојни или во 
микстура) во рамки на нивните дејности; 
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19. „производител на артикли“ значи секое правно 
и физичко лице кое прави или составува артикли во 
рамки на Република Македонија; 

20. „дистрибутер“ значи секое правно и физичко 
лице во Република Македонија, вклучувајќи и трговец 
на мало, кој за трети лица само складира и става во 
промет супстанции (самостојна или во микстура); 

21. „пресечна вредност“ (thresh hold) значи праг за 
класифицирана примеса, адитив или индивидуален кон-
ституент во супстанција или микстура, која доколку се 
надмине, ќе се земат во предвид за одредување дали 
супстанцијата или микстурата ќе се класифицираат; 

22. „концентрациона граница“ значи праг за класи-
фицирана примеса, адитив или индивидуален консти-
туент во супстанција или микстура кој овозможува 
класифицирање на супстанцијата или микстурата; 

23. „диференцирање“ значи разграничување во рам-
ки на класи на опасност во зависност од начинотпатот 
на изложеност или природата на ефектите; 

24. „M-фактор“значи фактор за умножување. Се 
применува за класификација на микстура која содржи 
супстанција опасна по водена средина (според акутна-
та и хроничната токсичност). М-факторот се добива 
преку методот на собирањe. 

 
I. КЛАСИФИКАЦИЈА НА СУПСТАНЦИИ  

И МИКСТУРИ 
 

Член 5 
Супстанциите и микстурите кои се физички опасни 

или опасни по здравјето на луѓето и животната среди-
на, пред да се стават во промет од страна на набавува-
чите се класифицираат врз основа на националната ли-
ста на класифицирани супстанции и важечката EINECS 
листа на класифицирани супстанции кои се во промет 
на Европската унија, доколку супстанциите и миксту-
рите се класифицирани по оваа листа и согласно Зако-
нот за хемикалии, за супстанциите и микстурите кои не 
се содржани во овие листи. 

 
Член 6 

Начинот на класифицирање на супстанциите и мик-
стурите според степенот на опасност се врши преку: 

1. Идентификација и прегледување на информации, 
и тоа: 

- идентификација и прегледување на достапни ин-
формации за супстанции, 

- идентификација и прегледување на достапни ин-
формации за микстури, 

-  тестирање врз животни или луѓе и 
- генерирање на нови информации за супстанции и 

микстури. 
2. Евалуација на информации за опасност и одлука 

за класификација, и тоа: 
- евалуација на информации за опасност на суп-

станции и микстури, 
- концентрациони граници и М-фактори за класи-

фицирање на супстанции и микстури, 
- просечни вредности, 
- посебни случаи кои бараат натамошна евалуација, 
- одлука за класификацирање на супстанции и мик-

стури, 
- посебни правила за класификација на микстури, 
- ревизија на класификацијата за супстанции и мик-

стури и 
- класификација на супстанции кои се вклучени во 

ЕУ инвентарот. 

1. Идентификација и прегледување на информации 
 

1.1 Идентификација и прегледување на достапни 
информации за супстанции 

 
Член 7 

Од страна на набавувачите се идентификуваат реле-
вантните достапни информации за определување дали 
супстанцијата претставува физичка опасност или е 
опасна по здравјето на луѓето и животната средина, а 
особено ќе ги идентификуваат: 

- податоците добиени во согласност со било кој од 
методите назначени во член 10 од овој правилник; 

- епидемолошките податоци и искуство за ефектите 
врз луѓето, како што се стручни податоци и податоци 
од базите на податоци за несреќи; 

 - било кои нови научни информации; 
- други информации според EU REACH (СИСТЕМ-

предлог) Регулатива 1907/2006 ( www.hemikalii.com.mk) 
(во натамошниот текст: Регулативата), или признаени 
меѓународни хемиски програми. 

Информациите од став 1 на овој член ќе се однесу-
ваат на формите или физичката состојба во која суп-
станцијата е ставена во промет и во која се очекува да 
се користи. 

Од страна на набавувачите се прегледуваат инфор-
мациите за да се определи нивната, веродостојност и 
научно издржаност за да може да се употребат при ева-
луацијата на информациите за опасност. 

 
1.2 Идентификација и прегледување на достапни 

информации за микстури 
 

Член 8 
Набавувачите на микстури ги идентификуваат со-

одветнитеа достапниа информации за микстурата или 
за супстанцијата која се содржи во микстурата, за да се 
определи дали микстурата претставува физичка опас-
ност или е опасна по здравјето на луѓето и животната 
средина, а особено ќе ги идентификуваат: 

 - податоци за микстурата или за супстанцијата која 
ја содржи, добиени во согласност со било кој од мето-
дите назначени во член 10 од овој правилник; 

  - епидемолошки податоци за микстурата  или за 
супстанцијата која ја содржи и за искуството за ефе-
ктите врз луѓето, како што се стручни податоци и пода-
тоци од базите на податоци за несреќи; 

- други информации за микстурата  или за супстан-
цијата која ја содржи според EU REACH Регулатива 
1907/2006; 

- други информации за микстурата  или за супстан-
цијата која ја содржи,  генерирани според признаени 
меѓународни хемиски програми. 

Информациите од став 1 од овој член ќе се однесу-
ваат на формите или физичката состојба во која суп-
станцијата е ставена во промет и во која се очекува да 
се користи. 

 Набавувачите ги прегледуваат информациите за да 
се определи нивната адекватност, веродостојност и на-
учнa издржаност за да може да се употребат при евалу-
ацијата на информациите за опасност. 

За евалуација на микстурите за „ мутагеност“, „кар-
циногеност„ и „репродуктивна токсичност„ класите на 
опасност од прилог бр. 1, дел 3 точки 5.3.1, 6.3.1 и 7.3.1 
oд барањето за класифицирање и означување на опасни 
супстанции и микстури, набавувачите за супстанцијата 
во микстурата ќе ги користат само релевантните достап-
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ни информации од став 1 на овој член. Во предвид ќе 
бидат земени и достапните податоци од тестирање на 
микстурата, кои ќе покажат мутагени, канцерогени или 
токсични репродуктивни ефекти кои не биле идентифи-
кувани во податоците за индивидуалните супстанции. 

За евалуација на микстурите за „ биоразградивост и 
биоакумулација“ во класа на опасност – „опасни по 
водната средина“ од прилог бр. 1, дел 4 точка 1.2.8 oд 
барањето за класифицирање и означување на опасни 
супстанции и микстури, набавувачите ќе ги користат 
само релевантните достапни информации за супстан-
цијата во микстурата од став 1 на овој член. 

Кога податоците од тестирање на микстурата од 
став 1 на овој член не се достапни или пак податоците 
се неадеквадтни, набавувачите ќе употребуваат други 
достапни информации за индивидуални супстанции 
или слични микстури кои може да се сметаат за важни 
за одредување дали микстурата е опасна. Во овој слу-
чај тие ќе треба да се осигураат дека информацијата е 
адекватна и веродостојна за евалуација според член 11 
од овој правилник. 

 
1.3 Тестирање врз животни или луѓе 

 
Член 9 

При класифицирањето на супстанциите и миксту-
рите кога  се вршат нови тестирања, тестови врз живот-
ни ќе се прават само кога нема друга алтернатива која 
ќе овозможи адекватни и веродостојни податоци. Не 
може да се прават тестови врз не-човечки примати (на 
пример: мајмуни-шимпанза, орангутани ...) и врз луѓе. 

При класифицирањето на супстанциите и миксту-
рите може да се употребат податоците добиени од дру-
ги извори, како што се клинички студии.  

 
1.4 Обезбедување на нови информации  

за супстанции и микстури 
 

Член 10 
За да се определи дали супстанциите или микстури-

те претставуваат опасност по здравјето на луѓето или 
животната средина, набавувачите може да вршат нови 
тестирања, доклку се искористени сите начини за гене-
рирање на информации. 

За да се определи дали супстанциите или микстури-
те претставуваат физичка опасност, набавувачите ќе ги 
вршат тестирањата, освен ако веќе постојат адекватни 
и достапни информации. 

Тестовите од став 1 на овој член ќе се вршат во сог-
ласност со:  

 - методите за тестирање согласно Регулатива или 
во согласност со други меѓународни методи за тестира-
ње одобрени од страна на Агенцијата; 

или 
- меѓународни признаени научни принципи или мето-

ди верифицирани според интернационални процедури. 
Во случаите кога набавувачите вршат нови екото-

ксични и токсични тестирања и анализи, истите ќе се 
вршат во согласност со начелата на добрата лаборато-
риска практика или други меѓународни стандарди одо-
брени од Агенцијата и одредбите за заштита на живот-
ни кои се употребуваат за испитување и други научни 
цели. 

Тестовите кои се вршат за класифицирање на суп-
станциите и микстурите, ќе се вршат за супстанција или 
микстура во онаа форма или физичка состојба во која 
тие се ставени во промет и во која ќе се употребуваат. 

2. Евалуација на информации за опасност и класи-
фикација на супстанциите и микстурите 

 
2.1 Евалуација на информации за опасност  

на супстанции и микстури 
 

Член 11 
Од страна на набавувачите на супстанција или мик-

стура се евалуираат информациите идентификувани 
поглавјето 1. од овој правилник, со применување на 
критериуми за класификација за секоја класа на опас-
ност или диференцијација од дел 2 до 5 од Барањето, 
на начин да се осигураат дека опасноста е поврзана со 
супстанцијата или микстурата. 

При евалуација на достапни податоци од тестирање 
на супстанции или микстури, кои се добиени со методи 
на тестирање различни од оние во член 10, од страна на 
набавувачите ќе се споредат методите на тестирање до-
биени со оние од член 10 од овој правилник за да утвр-
дат дали употребата на тие методи на тестирање влијае 
врз евалуацијата од став 1 на овој член. 

Кога на достапните идентификувани информации 
критериумите не може директно да се применат, од 
страна на набавувачите ќе се изврши евалуација преку 
примена на принципи за одредување на важноста на до-
казите и експертско мислење согласно дел 1, точка 1.1 
од Барањето, мерејќи ги сите достапни информации кои 
имаат влијание врз детерминирање на опасноста на суп-
станцијата или микстурата, согласно доказите кои се 
применуваат кога тестирањето не е научно неопходно. 

Доказите можат да бидат прифатени доколку потек-
нуваат од неколку независни извори на информации 
што води кон претпоставка/заклучок дека супстанци-
jата има или нема одредено опасно својство, додека ин-
формациите од секој поединечен извор не се доволни 
за поддршка на ова мислење. 

Доказите можат да бидат прифатени и доколку по-
текнуваат од новоразвиени методи на тестирање, а кои 
сé уште не се вклучени како методи на тестирање во 
член 10 од овој правилник или доколку потекнуваат од 
меѓународен метод на тестирање одобрен од страна на 
Агенцијата како соодветни.  

Ако постојат доволно убедливи докази за присус-
тво или отсуство на одредено опасно својство се из-
бегнува дополнително тестирање на тоа својство врз 
'рбетни животни и каде што не се вклучени 'рбетни 
животни. 

Кога е достапна само информацијата од член 8 од 
овој правилник, набавувачите за евалуација ќе кори-
стат премостувачки принципи од дел 1, точка 1.3 и точ-
ките 1 – 3.10.2 од дел 3 и точките 1 – 4.1.4 од дел 4 од 
Барањето. 

Кога информацијата не дозволува примена на пре-
мостувачки принципи,  принципи за употреба на екс-
пертско мислење  и одредување на важноста на докази-
те од дел 1 од Барањето, набавувачите, за евалуација ќе 
користат други методи кои се опишани во секоја точка      
од деловите 3 и 4 од Барањето.  

Кога се евалуираат информациите за да се изврши 
класификација, набавувачите ќе ги имаат во предвид 
формите или физичката состојба во која супстанцијата 
или микстурата се ставени во промет или во која се 
смета дека ќе се користат.  
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2.2 Концентрациони граници и М-фактори за кла-
сифицирање на супстанции и микстури 

 
Член 12 

Специфични концентрациски граници и генерички 
концентрациски граници се граници кои се назначени 
на супстанцијата и кои индицираат на праг над кој при-
суството на таа супстанција во друга супстанција или 
мисктура како идентификувана примеса, адитив или 
индивидуален конституент води кон класифицирање 
на супстанцијата или микстурата како опасна.  

Од страна на набавувачите ќе бидат поставени спе-
цифичните концентрациски граници кога адекватните 
и научно веродостојните информации покажуваат дека 
опасноста од супстанцијата е евидентна кога супстан-
цијата е присутна на ниво под концентрациите назна-
чени за било која класа на опасност од дел 2 од Бара-
њето, или под генеричките концентрациони граници 
назначени за било која класа на опасност од деловите 3 
до 5 од Барањето.  

По исклучок, специфичните концентрациски грани-
ци може да бидат поставени од набавувачите кога има-
ат адекватни и научно веродостојни информации кои 
покажуваат дека опасноста од супстанцијата која е кла-
сифицирана како опасна не е евидентна на ниво над 
концентрациите назначени за релевантните класи на 
опасност од дел 2 од Барањето, или над генеричките 
концентрациони граници назначени за релевантните 
класи на опасност од дел 3 до 5 од Барањето.  

Од страна на набавувачите ќе се воспостават М-фа-
ктори за супстанци кои се класифицирани како опасни 
за водената средина, акутна категорија 1. 

 Специфичните концентрациски граници нема да 
бидат поставени за хармонизирани класи на опасност 
или диференцијации за супстанции кои се вклучени во 
дел 3 од Барањето.  

M-факторите нема да бидат поставени за хармони-
зирани класи на опасност или диференцијации за суп-
станции кои се вклучени во дел 3 од Барањето, за кои 
веќе се назначени М-фактори во тој дел.  

Кога  во дел 3 од Барањето, не е назначен M-фактор 
за супстанци кои се класифицирани како опасни за во-
дената средина, акутна категорија 1 или хронична кате-
горија 1, тогаш набавувачите ќе воспостават  М-факто-
ри врз основа на достапните информации. Кога мис-
ктурата заедно со супстанцијата е класифицирана од 
страна на набавувачите со употерба на методот на со-
бирање, во тој случај ќе се употребува М-факторот. 

При поставување на специфичните концентрациски 
граници или М-факторите, набавувачите ќе ги земат во 
предвид специфичните концентрациски граници или 
М-факторите  за таа супстанција кои биле вклучени во 
инвентарот за класифицирање и означување.  

Специфичните концентрациски граници поставени 
согласно став 1 на овој член ќе имаат предност над 
концентрациите во релевантните сектори од дел 2 од 
Барањето, или генерички концентрациски граници за 
класификација во, деловите 3 до 5 од Барањето.  

 
2.3 Пресечни вредности 

 
Член 13 

Кога супстанцијата содржи друга супстанција, која 
е класифицирана како опасна, било во форма на иден-
тификувана примеса, адитив или индивидуален состав, 
тогаш за целите на класификација овие ќе бидат земе-
ни во предвид, доколку концентрацијата на идентифи-

куваната примеса, адитив или индивидуален состав  е 
еднаква или поголема од применливата пресечните 
вредности според став 3 на овој член. 

Кога микстура содржи супстанца која е класифици-
рана како опасна, било како компонента или во форма 
на идентификувана примеса, адитив, ќе се земе во 
предвид за целите на класификација, доколку концен-
трацијата на таа супстанца е еднаква или поголема од 
применливата пресечните вредности според став 3 на 
овој член. 

Пресечната вредност од ставовите 1 и 2 на овој 
член ќе биде определена како што е прикажано во дел 
1 точка 2.2. од  Барањето.  

 
2.4 Посебни случаи кои бараат понатамошна  

евалуација 
 

Член 14 
Кога својствата или резултатите се добиени преку 

евалуација извршена според член 11 од овој правил-
ник, набавувачите ќе ги земат во предвид за класифи-
цирање: 

- кога адекватната и вердостојна информација во 
пракса покажува дека физичките опасности на супстан-
цијата или микстурата се разликуваат од оние кои се 
покажани во тестовите, 

- кога конечните научни експериментални податоци 
покажуваат дека супстанцијата или микстурата не се 
биолошки достапни и истите не се сметаат за точни и 
веродостојни, 

- кога точни и вердостојни научни информации де-
монстрираат потенцијална појава на  синергични или 
антагонистички ефекти меѓу супстанциите во миксту-
рата за кои е одредена евалуација на база на информа-
ции за супстанциите во микстурата. 

 
2.5 Класифицирање на супстанции и микстури 

 
Член 15 

Ако евалуацијата направена согласно членовите 11 
и 14 од овој правилник покаже дека опасностите повр-
зани со супстанците или микстурите ги исполнуваат 
критериумите за класифицирање во една или повеќе 
класи за опасност или диференцијации во деловите 2 
до 5 од Барањето, од страна на набавувачите ќе се кла-
сифицираат супстанците и микстурите во согласност 
со релевантните класи за опасност или диференцијации 
преку доделување на следното: 

- една или повеќе категории за опасност за секоја 
релевантна класа за опасност или диференцијација; 

- една или повеќе изјави за опасност кои кореспон-
дираат со секоја категорија за опасност назначена во 
согласност со алинеја 1 на овој член. 

 
2.6 Посебни правила за класификација на микстури 

 
Член 16 

Класификацијата на микстурите нема да биде афе-
ктирана кога евалуацијата на информациите го покажу-
ва следното: 

- кога супстанциите во микстурата реагираат поле-
ка со атмосферски гасови, особено со кислород, јагле-
род диоксид, водна пареа, и формираат разни супстан-
ции со ниска концентрација; 

- кога супстанциите во микстурата реагираат многу 
бавно со други супстанции во микстурата и  формираат 
разни супстанции со ниска концентрација; и 
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- кога супстанциите во микстурата може да само-
полимеризираат и да формираат олигомери или поли-
мери со ниска концентрација. 

Микстурата не треба да се класифицира за експло-
зивни, оксидирачки или запаливи својства како што е 
наведено во дел 2 од Барањето, доколку се исполнети 
следните барања: 

- ниедна од супстанциите во микстурата да не ги 
поседува тие својства, и врз основа на информации до-
стапни за набавувачот, микстурата не претставува 
опасност од тој вид; 

- во случај на промена на составот на микстурата, 
научните докази индицираат дека евалуацијата на ин-
формациите за микстурата нема да доведат до промена 
во класификацијата; и 

- кога микстурата е ставена во промет во форма на 
аеросолен диспенсер согласно закон.  

 
2.7 Ревизија на класификацијата за супстанции и 

микстури 
 

Член 17 
Од страна на набавувачите ќе се превземат сите че-

кори кои им се достапни за да ги дознаат новите науч-
ни и технички информации кои може да влијаат на кла-
сификацијата на супстанциите или микстурите кои се 
ставени во промет. Кога набавувачите ќе ги дознаат та-
квите информации кои сметаат дека се адекватни и ве-
родостојни, без одложување ќе спроведат нова евалуа-
ција во согласност со овој правилник. 

Кога набавувачите ќе претстават промена на мик-
стура која е класифицирана како опасна, ќе спроведат 
нова евалуација во согласност со овој правилник. Ва-
квата постапка ќе се спроведе доколку промената е 
следна: 

- промена во составот на првичната концентрација 
на една или повеќе опасни  составни делови во концен-
трацијата на или над границите од Табела 1.2 од дел 1 
од Барањето;  

- промена во составот која вклучува замена или до-
давање на еден или повеќе составни делови во концен-
трацијата на или над пресечните вредности од член 13 
од овој правилник. 

Ако постои важечка научна потврда дека нема да 
има промена во класификацијата, нема да биде потреб-
на нова евалуација согласно ставовите 1 и 2 на овој 
член. 

Набавувачите ќе ја адаптираат класификацијата на 
супстанцијата или микстурата во согласност со резул-
татите од новата евалуација, освен во случаи кога по-
стојат хармонизирани класи на опасност или диферен-
цијации за супстанции кои се вклучени во дел 3 од Ба-
рањето.  

 
2.8 Класификација на супстанции кои се вклучени 
во EУ инвентарот за класифицирање и означување 

 
Член 18 

Производителите и увозниците може да класифици-
раат супстанција различно од класификацијата во  EУ 
инвентарот за класифицирање и означување, доколку 
се наведат причините за таква класификација до над-
лежниот орган. 

Одредбите на став 1 на овој член нема да се приме-
нува за класификацијата според дел 3 од Барањето.  

II. ОЗНАЧУВАЊЕ НА СУПСТАНЦИИ И МИКСТУРИ 
 

Член 19 
Супстанциите или микстурите кои се класифицира-

ни како опасни има ознака која содржи информации за: 
- заштитеното име на супстанциите или микстури-

те; 
- ознаката за обликот на супстанциите или миксту-

рите; 
- името на супстанциите или микстурите дадени на 

листите од член 5 од овој правилник; 
- име/назив, адреса и телефонски број на набавува-

чот на супстанциите или микстурите; 
- номиналната количина на супстанциите или мик-

стурите достапни за јавноста, освен ако количината е 
означена на друго место на пакувањето; 

- индентификатори на производот; 
- пиктограми за опасност, сигнални зборови, изјави 

за опасност, изјави за претпазливост и точка за супле-
ментарни информации,  каде што е можно и  

- други информации согласно Законот за хемика-
лии. 

 
1. Идентификатор на производ 

 
Член 20 

Ознаката содржи детали за идентификација на суп-
станцијата или микстурата, (во натамошниот текст: 
идентификатор на производ). 

Терминот кој ќе се користи за идентификатор на 
производ е идентичен со оној кој е употребен во Без-
бедносниот лист  кој е направен согласно закон.  

Идентификаторот на производ за супстанција осо-
бено содржи: 

- име и идентификационен број назначен дел 3 од 
Листата на хармонизирана класификација и означува-
ње на одделни опасни супстанции, која е дадена во 
Прилог бр. 5, или име и идентификационен број во ин-
вентарот доколку супстанцијата не е содржана во делот 
3 од оваа листа, но се наоѓа во инвентарот за класифи-
кација и означување; 

- ако супстанцијата не е содржана во дел 3 од Ли-
стата од став 3 алинеја 1 на овој член, и не се наоѓа во 
инвентарот за класификација и означување, го содржи 
бројот добиен од  Chemical Abstracts Service, понатаму 
како “CAS број”, заедно со името назначено во но-
менклатурата на Меѓународната Унија за чиста и при-
менета хемија, понатаму како “IUPAC Номенклатура”, 
или CAS бројот заедно со друго меѓународно хемиско 
име, или доколку CAS бројот не е достапен, го содржи 
името назначено во IUPAC Номенклатурата или друго 
меѓународно хемиско име. 

Идентификаторот на производи за микстура ќе со-
држи: 

- трговско име или назнака за микстурата; 
- идентитетот на сите супстанции во микстурата 

кои придонесуваат  за класификација на микстурата по 
однос на акутна токсичност, корозија на кожа или се-
риозно оштетување на очите,  мутација на клетка кан-
церогеност, репродуктивна токсичност,  респираторна 
или кожна осетливост, специфична таргетна/целан ор-
ганска токсичност-specific target organ toxicity (STOT) 
или опасност по дишење. 

Кога барањето од став 3 алинеја 1 на овој член води 
кон повеќе хемиски имиња,  доволни се најмногу чети-
ри имиња, освен ако не се потребни повеќе од четири 
за да ја одразат природата и сериозноста на опасноста.  
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Избраните хемиски имиња ќе ги идентификуваат 
супстанциите кои се примарно одговорни за главните 
опасности по здравјето на луѓето кои ја зголемуваат 
класификацијата и изборот на одговарачките изјави за 
опасност.   

 
2. Пиктограми за опасност 

 
Член 21 

Ознаката го содржи важниот пиктограм(и) за опас-
ност, кој е наменет да ги изрази специфичните инфор-
мации за опасноста. 

Пиктограмот за опасност ќе ги исполнува барањата 
од дел 1 точка 2.1 oд Барањето, а ако пиктограмот се 
однесува на истите опасности како и во правилата за 
транспорт на опасни добра, во тој случај не треба да 
стои на надворешното пакување.  

Пиктограмот за опасност важен за секоја специфич-
на класификација е назначен во табелите кои ги пока-
жуваат елементите на ознаката, потребни за секоја кла-
са на опасност во барањето за класифицирање и озна-
чување на опасни супстанции и микстури. 

 
3. Принципи за предност на пиктограм  

за опасност 
 

Член 22 
Кога при класификацијата на супстанцијата или 

микстурата на ознаката има потреба да се означи со по-
веќе од еден пиктограм за опасност, ќе се применуваат 
следните правила за предност со цел да се намали бро-
јот на  пиктограм за опасност: 

- ако се применува пиктограмот за опасност “GHS01” 
употребата на пиктограмите за опасност “GHS02” и 
“GHS03” ќе биде по избор, освен ако повеќе од еден од 
овие пиктограмите за опасност се задолжителни; 

- ако се применува пиктограмот за опасност “GHS06” 
пиктограмот за опасност “GHS07” нема да стои; 

- ако се применува пиктограмот за опасност 
“GHS05” пиктограмот за опасност “GHS07” нема да 
стои за иритација на очи или кожа; 

- ако за респираторна осетливост се применува пи-
ктограмот за опасност “GHS08”, пиктограмот за опас-
ност “GHS07” нема да стои за осетливост на кожа или 
за  иритација на очи или кожа. 

Кога при класификацијата на супстанцијата или 
микстурата на ознаката има потреба да се означи со по-
веќе од еден пиктограм за опасност за истата класа на 
опасност, ознаката ќе содржи пиктограм за опасност 
кој ќе одговара на најсериозната категорија на опас-
ност за секоја класа на опасност. 

За супстанции кои се вклучени во дел 3 од Листата 
за хармонизирана класификација и означување на 
одредени опасни супстанции и се предмет на класифи-
кација согласно одредбите на Главата I од овој правил-
ник, ознаката ќе содржи пиктограм за опасност кој ќе 
одговара на најсериозната категорија на опасност за се-
која класа на опасност. 

 
4. Сигнални зборови 

 
Член 23 

Ознаката ќе го содржи главниот сигнален збор во 
согласност со класификацијата на опасната супстанца 
или мисктура. 

Сигналниот збор важен за секоја специфична кла-
сификација е назначен во табелите кои ги покажуваат 
елементите на ознаката потребни за секоја класа на 
опасност во, дел 2 дo 5 oд Барањето.  

Во случаите каде сигналниот збор „опасност“ се на-
оѓа на ознаката, сигналниот збор „предупредување“ не-
ма да стои на ознаката. 

 
5. Изјави за опасност 

 
Член 24 

Ознаката ќе ги содржи важните изјави за опасност 
во согласност со класификацијата на опасната супстан-
ца или мисктура. 

Изјавите за опасност релевантни за секоја специ-
фична класификација се назначени во табелите кои ги 
покажуваат елементите на ознаката потребни за секоја 
класа на опасност во дел 2 дo 5 oд Барањето. 

Во случаите каде супстанцијата е означена во дел  3 
oд Барањето, изјавата за опасност важна за секоја спе-
цифична класификација покриена од  влезот на тој дел, 
ќе биде употребена на ознаката заедно со изјавите за 
опасност од став 2 на овој член за секоја друга класи-
фикација која не е покриена со тој влез.  

Во изјавите за опасност се користат изразите наве-
дени во Листа на изјави за опасност, дополнителни ин-
формации за опасност и дополнителни ознаки, која е 
дадена во Прилог бр. 3.  

 
6. Принципи за предност на изјави  

за опасност 
 

Член 25 
Кога супстанцијата или микстурата се класифици-

рани во неколку класи на опасност или диференција-
ции од класи на опасност, сите изјави за опасност кои 
произлегуваат од класификацијата ќе стојат на ознака-
та, освен ако е очигледно повторување или вишок.  

 
7. Изјави за претпазливост 

 
Член 26 

Ознаката треба да ги содржи важните изјави за 
претпазливост. 

Изјавите за претпазливост ќе бидат избрани од оние 
кои се назначени во табелите од деловите 2 до 5 oд Ба-
рањето, наведувајќи ги елементите на ознаката за секо-
ја класа на опасност. 

Изјавите за претпазливост ќе бидат избрани соглас-
но критериумите дадени во дел 1 од Листата на изјави 
за предупредување, која е дадена во Прилог бр. 4 имај-
ќи ги во предвид изјавите за опасност и наменетата или 
идентификуваната употреба на супстанцијата или мик-
стурата.  

Во изјавите за претпазливост ќе се користат изрази-
те наведени во дел 2 од Листата на изјави за предупре-
дување. 

 
8. Принципи за предност на изјави за претпазливост 

 
Член 27 

Кога изборот на изјави за претпазливост содржи не-
потребни или вишок изјави на претпазливост за посеб-
на супстанција, микстура или пакување, таквите изјави 
нема да стојат на назнаката. 

Кога супстанцијата или микстурата се набавени ка-
ко предмети за општа употреба, на ознаката ќе стои из-
јава за претпазливост за отсранување на супстанцијата 
или микстурата како и за отстранување на пакувањето, 
согласно член 26 од овој правилник. 
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Во сите други случаи, нема да биде потребна изјава 
за претпазливост за отстранување, кога е јасно дека от-
странувањето на супстанцијата или микстурата како и 
отстранувањето на пакувањето не преставуваат опас-
ност по здравјето на луѓето и животната средина. 

На ознаката нема да стојат повеќе од шест изјави за 
претпазливост, освен ако не е потребно да ја покажат 
сериозноста на опасноста. 

 
Член 28 

Кај супстанциите и микстурите кои се класифици-
рани како физички опасни и опасни по здравјето на лу-
ѓето и животната средина, во дел 2 точки 1.1 и 1.2 од 
Посебните правила за означување и пакување на одре-
дени супстанции и микстури, кои се дадени во Прилог 
бр. 2, назнаките може да содржат и дополнителни ин-
формации за опасност. 

Од страна на набавувачот може да се вклучат до-
полнителни информации доколку со тие информации 
полесно се разбираат и не се контрадикторни со ин-
формациите на ознаката од член 19 од овој правилник. 

Ознаката на  супстанциите и микстурите не може 
да содржат информации како што се „не-токсично“, 
„не-опасно“, „не-загадувачки“, „еколошки“ или други 
информации кои укажуваат дека супстанциите и мик-
стурите не се опасни. 

 
Член 29 

Кај супстанциите или микстурите кои се класифи-
цираат како супстанции кои го осиромашуваат озонот 
ODS, согласно дел 5 oд Барањето,ознаката нема да со-
држи пиктограм за опасност, а сигналните зборови, из-
јавите за опасност и изјавите за претпазливост ќе бидат 
ставени како дополнителни информации на ознаката. 

 
Член 30 

Кога микстурите содржат супстанции кои се класи-
фицирани како опасни ќе бидат означени согласно ли-
стите од член 5 од овој правилник (дел 2 од Посебните 
правила за означување и пакување на одредени суп-
станции и микстури). 

Ознаките на супстанциите од став 1 на овој член го 
содржат идентификаторот на производи од член 20 од 
овој правилник и името/називот, адресата и телефон-
скиот број на набавувачот на микстурите.  

 
9. Општи правила за примена на ознаки 

 
Член 31 

Ознаките ќе бидат цврсто закачени на една или по-
веќе површини од пакувањето кое ја содржи супстан-
цијата или микстурата и ќе се чита хоризонтално кога 
пакувањето е поставено нормално.  

Бојата и презентацијата на било која ознака ќе би-
дат такви да може јасно да се издвои пиктограмот за 
опасност.  

Елементите за означување од член 19 од овој пра-
вилник,  ќе бидат обележани на јасен и неизбришлив 
начин. Ќе се издвојуваат јасно од позадината и ќе би-
дат со таква големина и растојание да можат јасно да 
се читаат.   

Обликот, бојата и големината на пиктограмот за 
опасност како и димензиите на ознаката ќе бидат про-
пишани во дел 1 точка 2.1 од Барањето.   

Нема да биде потребна ознака кога елементите за 
означување од член 19 од овој правилник се јасно по-
кажани на самото пакување. Во такви случаи, барањата 

од одредбите на Главата II од овој правилник кои се 
применуваат на ознаката, ќе се применуваат на инфор-
мациите покажани на пакувањето.  

 
10. Локација на информацијата на ознаката 

 
Член 32 

Пиктограмите за опасност, сигналните зборови, из-
јавите за опасност и претпазливост ќе бидат ставени за-
едно на ознаката.  

Набавувачот може да го одреди редоследот на изја-
вите за опасност на ознаката. Сите изјави за опасност 
на ознаката ќе бидат групирани по јазик. 

Набавувачот на супстанција или микстура може да 
го одреди редоследот на изјавите за претпазливост на 
ознаката. Сите изјави за претпазливост на ознаката ќе 
бидат групирани по јазик. 

Групите од изјави за опасност и групи од изјави за 
претпазливост од став 2  на овој член ќе бидат ставени 
заедно на етикетата по јазик. 

Дополнителните информации ќе бидат ставени во 
секцијата за дополнителни информации, заедно со дру-
гите елементи на ознаката од член 19 од овој правил-
ник. 

Како дополнување на употребата на ознаката во пи-
ктограми за опасност, бојата може да се употреби на 
други места од ознаката со цел да се применат посебни 
барања за означување.  

Елементи на означување кои се утврдени со друг 
пропис ќе бидат сместени во секцијата за дополнител-
ни информации.  

 
Член 33 

Ако не можат да се обезбедат потполни информа-
ции за ознаката кога пакувањето на супстанцијата или 
микстурата е во форма или облик кој е многу мал, то-
гаш информациите за ознаката може да се намалат во 
согласност со дел 1 точка 5.1 од Барањето.  

Кога опасни супстанции или микстури, од дел 5 од 
Посебните правила за означување и пакување на одре-
дени супстанции и микстури се набавени без пакување 
за јавноста тие ќе бидат придружени со копија од озна-
ката која ги содржи елементите за означување во сог-
ласност со член 19 од овој правилник. 

 
Член 34 

Заради заштита на здравјето на луѓето и животната 
средина, од страна на набавувачите на супстанцијата и 
микстурата, се следат промените во класификацијата и 
означувањето на супстанциите и микстурите, кога но-
вата опасност е посериозна или се потребни нови до-
полнителни елементи за означување, за што се вршат 
соодветни промени во означувањето на супстанциите 
или микстурите.  

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 35 

Нови тестирања за физичка опасност ќе се вршат 
најдоцна до 1 јануари 2014  во согласност со важечките 
системи за квалитет од страна на лабораториите кои ги 
исполнуваат утврдените стандарди.   

 
Член 36 

Прилозите бр. 1, 2, 3, 4 и 5  се составен дел на овој 
правилник. 
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Член 37 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а одредбите на деловите I и II кои се 
однесуваат за супстанциите ќе почнат да се применува-
ат од 1 декември 2010 година, а одредбите кои се одне-
суваат за микстурите ќе почнат да се применуваат од 1 
јуни 2015 година.                                                                                                          

 
Бр. 17-7928/1 Бр. 15-4228/1 

18 јуни 2009 година 12 мај 2009 година 
Скопје Скопје 

  
Министер за 

земјоделство, шумарство 
и водостопанство, 

Ацо Спасеноски, с.р. 

Министер 
за здравство, 

д-р Бујар Османи, с.р. 

  
Бр. 02-5765/1 

7 јули 2009 година 
Скопје 

Министер за животна 
средина и просторно 

планирање, 
д-р Неџати Јакупи, с.р. 

    
 

 Прилог бр. 1 
 
БАРАЊА ЗА КЛАСИФИЦИРАЊЕ И ОЗНАЧУВАЊЕ 

НА ОПАСНИ СУПСТАНЦИИ И МИКСТУРИ 
 
ДЕЛ 1: ОПШТИ ПРИНЦИПИ ЗА КЛАСИФИКА-

ЦИЈА И ОЗНАЧУВАЊЕ 
0. Дефиниции 
1. Класификација на супстанции и микстури 
1.0. Соработка со цел исполнување на барањата од 

оваа регулатива  
1.1. Улогата и употребата на судски вештачења и 

тежина на оцената на докази 
Табела 1.2  
1.2. Специфични концентрациони граници, M- фа-

ктори и генерички пресечни вредности 
1.2.2. пресечни вредности 
1.3. Премостувачки принципи за класификација на 

микстури, кога за целата микстура неma достапни по-
датоци од тестирање  

Премостувачки принципи за промени во составот 
на микстурата 

2. Означување 
2.1.  Димензии и шминка на елементите за означу-

вање 
3. Дерогации од барањата за означување посебни 

случаи 
3.1. Преносливи гасни цилиндри 
3.2. Гасни контејнери наменети за пропан, бутан 

или течен петролеум (LPG) 
3.3. Аеросоли и контејнери  опремени со запечатен 

спреј и кои содржат супстанции и микстури кои се кла-
сифицирани како опасни по дишењето  

3.4. Метали во масивна форма, смеси, микстури кои 
содржат полимери, мисктури кои содржат еластомери  

3.5. Експлозиви ставен во промет со можност за до-
бијат експлозивен или пиротехники ефект   

4. Барање за употреба на алтернативно хемиско име 
4.2. Избор за хемиско име на мисктура наменета за 

мирис или за во индустријата со парфеми  
5. Исклучоци од барањата за oзначување и пакување 

ДЕЛ 2: ФИЗИЧКА ОПАСНОСТ 
1. Експлозиви 
1.1. Дефиниции 
1.2. Критериуми за класификација  
Табела 2.1.1  
Критериуми за експлозиви 
Табела 2.1.2  
Елементи за означување на експлозиви 
1.3. Известување за опасност 
1.4. Дополнителна важност на класификацијата 
2. Запаливи гасови 
2.1. Дефиниции 
2.2. Критериуми за класификација  
Табела 2.2.1  
Критериуми за запаливи гасови 
2.3. Известување за опасност 
Табела 2.2.2  
Елементи за означување на запаливи гасови  
2.4. Дополнителна важност на класификацијата 
3. Запаливи аеросоли 
3.1. Дефиниции 
3.2. Критериуми за класификација 
3.3. Известување за опасност 
Табела 2.3.2  
Елементи за означување на запаливи аеросоли 
3.4. Дополнителна важност на класификацијата 
4. Оксидирачки гасови 
4.1. Дефиниции 
4.2. Критериуми за класификација 
Табела 2.4.1  
Критериуми оксидирачки гасови 
4.3. Известување за опасност 
Табела 2.4.2  
Елементи за означување на оксидирачки гасови 
4.4. Дополнителна важност на класификацијата 
5. Гасови под притисок 
5.1. Дефиниција 
5.2. Критериуми за класификација 
Табела 2.5.1  
Критериуми гасови под притисок 
5.3. Известување за опасност 
Табела 2.5.2  
Елементи за означување на гасови под притисок 
5.4. Дополнителна важност на класификацијата 
6. Запаливи течности 
6.1. Дефиниција 
6.2. Критериуми за класификација 
Табела 2.6.1  
Критериуми запаливи течности 
6.3. Известување за опасност 
Табела 2.6.2  
Елементи за означување на запаливи течности 
6.4. Дополнителна важност на класификацијата 
Табела 2.6.3  
Методи за одредување на точка на запаливост на 

запаливи течности  
7. Запаливи цврсти материјали 
7.1. Дефиниција 
7.2. Критериуми за класификација 
Табела 2.7.1  
Критериуми запаливи цврсти материјали 
7.3. Известување за опасност 
Табела 2.7.2  
Елементи за означување на запаливи цврсти мате-

ријали  
8. Само/реагирачки супстанции и микстури 
8.1. Дефиниција 
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8.2. Критериуми за класификација 
8.3. Известување за опасност 
Табела 2.8.1  
Елементи за означување на само-реагирачки суп-

станции и микстури 
8.4. Дополнителна важност на класификацијата 
9. Пирофорни течности 
9.1. Дефиниција 
9.2. Критериуми за класификација 
Табела 2.9.1  
Критериуми за пирофорички течности 
9.3. Известување за опасност 
Табела 2.9.2  
Елементи за означување на пирофорички течности 
9.4. Дополнителна важност на класификацијата 
10. Пирофорни цврсти материјали 
10.1. Дефиниција 
10.2. Критериуми за класификација 
Табела 2.10.1  
Критериуми пирофорички цврсти материјали 
10.3. Известување за опасност 
Табела 2.10.2  
Елементи за означување на пирофорички цврсти 

материјали 
10.4. Дополнителна важност на класификацијата 
11. Само/загревачки супстанции и микстури 
11.1. Дефиниција 
11.2. Критериуми за класификација 
Табела 2.11.1  
Критериуми за само-загревачки супстанции и мик-

стури 
11.3. Известување за опасност 
Табела 2.11.2  
Елементи за означување на само-загревачки суб-

станции и микстури  
11.4. Дополнителна важност на класификацијата 
12. Супстанции и микстури кои доколку стапат во 

контакт со вода емитираат запалви гасови 
12.1. Дефиниција 
12.2. Критериуми за класификација 
Табела 2.12.1  
Критериуми за супстанции и микстури кои доколку 

дојдат во контакт со вода емитираат запаливи гасови 
12.3. Известување за опасност 
Табела 2.12.2  
Елементи за означување на супстанции и микстури 

кои доклоку дојдат во контакт со вода емитираат запа-
ливи гасови 

12.4. Дополнителна важност на класификацијата 
13. Оксидирачки течности 
13.1. Дефиниција 
13.2. Критериуми за класификација 
Табела 2.13.1  
Критериуми оксидирачки течности 
13.3. Известување за опасност 
Табела 2.13.2  
Елементи за означување на оксидирачки течности 
13.4. Дополнителна важност на класификацијата 
14. Оксидирачки цврсти матeријали 
14.1. Дефиниција 
14.2. Критериуми за класификација 
Табела 2.14.1  
Критериуми оксидирачки цврсти материјали 
14.3. Известување за опасност 
Табела 2.14.2  
Елементи за означување на оксидирачки цврсти ма-

теријали 

14.4. Дополнителна важност на класификацијата 
15. Органски пероксиди 
15.1. Дефиниција 
15.2. Критериуми за класификација 
Табела 2.15.1  
Елементи за означување на органски пероксиди 
15.3. Известување за опасност 
15.4. Дополнителна важност на класификацијата 
16. Корозивно по метали 
16.1. Дефиниција 
16.2. Критериуми за класификација 
Табела 2.16.1  
Критериуми за супстанции и микстури кои се коро-

зивни за метали 
16.3. Известување за опасност 
Табела 2.16.2  
Елементи за означување на супстанции и микстури 

кои се корозивни за метали 
16.4. Дополнителна важност на класификацијата 
 
ДЕЛ 3: ОПАСНОСТ ПО ЗДРАВЈЕ 
1. Акутна токсичност 
1.1. Дефиниции 
1.2. Критериуми за класификација на супстанции 

како акутно токсични 
Табела 3.1.1  
Категории на опасност-акутна токсичност и про-

ценки на акутна токсичност (ATE) кои ги дефинираат 
односните категории  

1.3. Критериуми за класификација на микстури ка-
ко акутно токсични 

Табела 3.1.2  
Конверзија од вредности за акутна токсичност до-

биени со експерименти (или категории на опасност-
акутна токсичност)  

1.3.6.1. Податоци достапни за сите состојки 
1.4. Известување за опасност 
Табела 3.1.3  
Елементи за означување на акутна токсичност 
2. Корозија-иритација на кожа 
2.1. Дефиниции 
2.2. Критериуми за класификација на супстанции 
Табела 3.2.1  
Категории и подкатегории за корозија на кожа 
Табела 3.2.2  
Категории за иритација на кожа 
2.2.6. Корозија 
2.2.7. Иритација 
2.2.8. Коментари на одговори добиени при тестира-

ње на иритација на кожа на животни  
2.3. Критериуми за класификација на микстури 
Табела 3.2.3  
Генерички концентрациски граници на состојки 

класифицирани како опасност-корозија/иритација на 
кожа (категорија 1 или 2) кои доведуваат до класифи-
кација на микстурите како корозивни-иритантни за ко-
жата  

Табела 3.2.4  
Генерички концентрациски граници на состојки на 

микстури за кои не се применува пристапот на додава-
ње, кои доведуваат до класификација на микстурите 
како корозивни-иритантни за кожата  

2.4. Известување за опасност 
Табела 3.2.5  
Елементи за означување на корозија на кожа/ирита-

ција 
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3. Сериозна оштетеност на очите/иритација на очите 
3.1. Дефиниции 
3.2. Критериуми за класификација на супстанции 
Табела 3.3.1  
Категорија на неповратни ефекти на очите 
Табела 3.3.2  
Категорија на повратни ефекти на очите 
3.2.6. Неповратни ефекти на окото/сериозна оштета 

на окото (Категорија 1) 
3.2.7. Повратни ефекти на окото (Категорија 2) 
3.3. Критериуми за класификација на микстури 
Табела 3.3.3  
Генерички концентрациски граници на состојки на 

микстура класифицирани како опасност-корозија на 
кожа категорија 1 и/или категорија 1 или 2  за очите 
кои доведуваат до класификација на микстурите како 
ефекти на очите (Категорија 1 или 2)  

Табела 3.3.4  
Генерички концентрациски граници на состојки на 

микстури за кои не се применува пристапот на додава-
ње, кои доведуваат до класификација на микстурите 
како опасни за очите 

3.4. Известување за опасност 
Табела 3.3.5  
Елементи за означување на сериозна оштета на очи-

те/иритација 
4. Осетливост по респирација и кожа 
4.1. Дефиниции и општo значење 
4.2. Критериуми за класификација на супстанции 
Табела 3.4.1  
Категорија на опасност за остеливост на респира-

торниот систем 
Табела 3.4.2  
Категорија на опасност за остеливост на кожата 
4.3. Критериуми за класификација на микстури 
Табела 3.4.3  
Генерички концентрациски граници на состојки на 

микстури, класифицирани како остеливи за респира-
торниот систем и кожата, кои доведуваат до класифи-
кација на микстурите  

4.4. Известување за опасност 
Табела 3.4.4  
Елементи за означување на микстури кои доведува-

ат до осетливост на кожата или респираторниот систем 
5. Мутагеност на бактерии 
5.1. Дефиниции и општo значење 
5.2. Критериуми за класификација на субстанции 
Табела 3.5.1  
Категории на опасност за мутација на клетка 
5.3. Критериуми за класификација на микстури 
5.3.1. Класификација на микстури кога се достапни 

податоци за сите или за само некои состојки на миксту-
рата  

Табела 3.5.2  
Генерички концентрациски граници на состојки на 

микстури класифицирани како микстури кои доведува-
ат до мутација на клетки, кои доведуваат до класифи-
кација на микстурите  

5.4. Известување за опасност 
Табела 3.5.3  
Елементи на означување на мутагени на клетка 
5.5. Дополнителна важност на класификацијата 
6. Канцерогеност 
6.1. Дефиниција 
6.2. Критериуми за класификација на субстанции 
Табела 3.6.1  
Категории на опасност за канцерогени 

6.3. Критериуми за класификација на микстури 
Табела 3.6.2  
Генерички концентрациски граници на состојки на 

микстури класифицирани како канцерогени, кои дове-
дуваат до класификација на микстурите  

6.3.1. Класификација на микстури кога се достапни 
податоци за сите или за самои некои состојки на мик-
стурата  

6.4. Известување за опасност 
Табела 3.6.3  
Елементи за означвање на канцерогеност 
7. Репродуктивна токсичност 
7.1. Дефиниции и општo значење  
7.2. Критериуми за класификација на субстанции 
Табела 3.7.1(a)  
Категории на опасност репродуктивни токсиканти  
Табела 3.7.1(б)  
Категорија на опасност по ефект на лактација 
7.2.1. Категории на опасност 
7.2.2. Основи за класификација 
7.2.3. Тежина на доказ 
7.2.4. Токсичност по мајката 
7.2.5. Податоци од експериментирање и животни 
7.3. Критериуми за класификација на микстури 
Табела 3.7.2  
Генерички концентрациски граници на состојки на 

микстури класифицирани како репродуктивни токси-
канти или имаат ефект врз лактација, кои доведуваат 
до класификација на микстурите  

7.3.1. Класификација на микстури кога се достапни 
податоци за сите или за самои некои состојки на мик-
стурата  

7.4. Известување за опасност 
Табела 3.7.3  
Елементи за означвање на репродуктивна токсич-

ност  
8. Посебнa токсичност врз таргетен орган - единеч-

на изложеност 
8.1. Дефиниции и општo значење 
Табела3.8.1  
Категории за посебнa токсичност врз таргетен ор-

ган-единечна изложеност Токсичност на одреден орган 
– единечна изложеност 

8.2. Критериуми за класификација на супстанции 
Табела 3.8.2  
Упатства за опсег на вредности за единечна доза на 

изложеност  
8.3. Критериуми за класификација на микстури 
Табела 3.8.3  
Генерички концентрациски граници на состојки на 

микстури класифицирани како посебнa токсичност врз 
таргетен орган, кои доведуваат до класификација на 
микстурите како категорија 1 или 2 

8.4. Известување за опасност 
Табела 3.8.4  
Елементи за означување на посебнa токсичност врз 

таргетен орган 
9. Токсичност на одреден орган — повторна изло-

женост 
9.1. Дефиниции и општo значење 
9.2. Критериуми за класификација на супстанции 
Табела 3.9.1  
Категории на посебнa токсичност врз таргетен ор-

ган –повторена изложеност 
Табела 3.9.2  
Упатствени вредности кои помагаат за класифика-

ција на категорија 1 
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Табела 3.9.3  
Упатствени вредности кои помагаат за класифика-

ција на категорија 2 
9.3. Критериуми за класификација на микстури 
Табела 3.9.4  
Генерички концентрациски граници на состојки на 

микстури класифицирани како посебнa токсичност врз 
таргетен орган, кои доведуваат до класификација на 
микстурите 

9.4. Известување за опасност 
Табела 3.9.5  
Елементи за означување на посебнa токсичност врз 

таргетен орган по повторена изложеност  
10. Опасност по дишење 
10.1. Дефиниции и општo значење 
10.2. Критериуми за класификација на супстанции 
Табела 3.10.1  
Категорија на опасност за аспираторна токсичност  
10.3. Критериуми за класификација на микстури 
10.4. Известување за опасност 
Табела 3.10.2  
Елементи на означување на аспираторна токсич-

ност 
 
ДЕЛ 4: ОПАСНОСТ ПО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
1. Опасност по водната средина 
1.1. Дефиниции  
1.2. Критериуми за класификација на супстанции 
Табела 4.1.0  
Категории на класификација за опасност по водната 

средина  
1.2.8. Биоакумулација 
1.3. Критериуми за класификација на микстури 
Табела 4.1.1  
Класификација на микстура за акутна опасност, врз 

основа на збир од елементите на класификација 
Табела 4.1.2  
Kласификација на микстура за хронична (долго-

трајна) опасност, врз основа на збир од елементите на 
класификација 

Табела 4.1.3  
Фактори на множење за високо токсични состојки 

на микстури  
1.4. Известување за опасност 
Табела 4.1.4  
Елементи за означување на опасност по водната 

средина 
 
ДЕЛ 5: ДОПОЛНИТЕЛНИ КЛАСИ НА ОПАС-

НОСТ ВО EУ  
1. Опасни по озонската обвивка 
Табела 5.1  
Генерички концентрациски граници на супстанции 

(во микстури) класифицирани како опасни по озонска-
та обвивка, кои доведуваат до класификација на мик-
стурите како опасни по озонската обвивка 

1.1. Дефиниции  
1.2. Критериуми за класификација на супстанции 
1.3. Критериуми за класификација на микстури 
1.4. Известување за опасност 
Табела 5.2  
Елементи за означување на опасност по озонската 

обвивка 
Барањата за класифицирање и означување на опас-

ни супстанции и микстури се објавени на веб страната 
( www.hemikalii.com.mk) 

Прилог бр. 2 
 

ПОСЕБНИ ПРАВИЛА ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ И ПАКУВА-
ЊЕ НА ОДРЕДЕНИ СУПСТАНЦИИ И МИКСТУРИ 

 
ДЕЛ 1: ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА 

ОПАСНОСТ 
 
1. Физички својства 
2. Здравствени својства 
 
ДЕЛ 2: ПОСЕБНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПОЛНИТЕЛ-

НИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ 
МИКСТУРИ 

1. Микстури кои содржат олово 
2. Микстури кои содржат цијаноакрилати 
3. Цемент и миксури од цемент 
4. Микстури кои содржат изоцијанати 
5. Микстури кои содржат епоксин состојки со про-

сечна молекуларна тежина ≤ 700 
6. Микстури кои се во општа употреба и содржат 

активен хлор 
7. Микстури кои содржат кадмиум (смеси) и кои се 

наменети за лемење 
8. Микстури кои не се класифицирани како надраз-

нувачки но содржат намалку една надразнувачка со-
стојка 

9. Течни микстури кои содржат халогени хидро-
карбонати 

10. Микстури кои не се за општа употреба 
11 Аеросоли 
 
ДЕЛ 3: ПОСЕБНИ ПРАВИЛА ЗА ПАКУВАЊЕ 
1. Одредби кои се однесуваат на пакувања кои нема 

да се достапни за деца 
1.4.2. Посебни случаи 
2. Тактилни предупредувања 
 
ДЕЛ 4: ПОСЕБНИ ПРАВИЛА ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ 

ПРОИЗВОДИ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈА 
 
ДЕЛ 5: ЛИСТА НА ОПАСНИ СУПСТАНЦИИ И 

МИКСТУРИ НА КОИ СЕ ПРИМЕНУВА ЧЛЕН 33 
СТАВ 2  

 
Посебните правила за означување и пакување на 

одредени супстанции и микстури, се објавени на веб 
страната ( www.hemikalii.com.mk) 

 
 

Прилог бр. 3 
 
 

ЛИСТА НА ИЗЈАВИ ЗА ОПАСНОСТ, ДОПОЛНИТЕЛ-
НИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ОПАСНОСТ И ДОПОЛНИ-

ТЕЛНИ ОЗНАКИ 
 
ДЕЛ 1: Изјави за опасност 
Табела 1.1 
Изјави за опасност физичка опасност 
Табела 1.2 
Изјави за опасност опасност по здравјето 
Табела 1.3 
Изјави за опасност за опасност по животната сре-

дина 
 
ДЕЛ 2: Дополнителни информации за опасност 



9 јули 2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 85 - Стр. 27 

Табела 2.1 
Физички својства 
Табела 2.2 
Здравствени својства 
Табела 2.3 
Еколошки својства 
 
ДЕЛ 3: Дополнителни елементи за означување/ин-

формации за одредени супстанции и микстури 
Листата на изјави за опасност, дополнителни ин-

формации за опасност и дополнителни ознаки, е обја-
вена на веб страната ( www.hemikalii.com.mk) 

 
 

Прилог бр.4 
 
ЛИСТА НА ИЗЈАВИ ЗА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ 
 
ДЕЛ 1: Критериуми за избор на изјави за предупре-

дување 
Табела 6.1 
Изјави за предупредување — Општо 
Табела 6.2 
Изјави за предупредување — Превенција 
Табела 6.3 
Изјави за предупредување — Одговор 
Табела 6.4 
Изјави за предупредување — Складирање 
Табела 6.5 
Изјави за предупредување — Отстранување 
 
ДЕЛ 2: Изјави за предупредување 
Табела 1.1 
Изјави за предупредување — Општо 
Табела 1.2 
Изјави за предупредување — Превенција 
Табела 1.3 
Изјави за предупредување — Одговор 
Табела 1.4 
Изјави за предупредување — Складирање 
Табела 1.5 
Изјави за предупредување — Отстранување 
ПИКТОГРАМИ НА ОПАСНОСТ 
 
ДЕЛ 1: ФИЗИЧКА ОПАСНОСТ 
1. Симбол: бомба која експлодира 
2. Симбол: оган 
3. Симбол: пламен над круг 
4. Симбол: цилиндер 
5. Симбол: корозија 
6. Исклучоци/случаи во кои не се бара пиктограм за 

опасност 
 
ДЕЛ 2: ОПАСНОСТ ПО ЗДРАВЈЕТО 
1. Симбол: костур 
2. Симбол: корозија 
3. Симбол: извичник 
4. Симбол: опасност по здравје 
5. Исклучоци/случаи во кои не се бара пиктограм за 

опасност. 
 
ДЕЛ 3: ОПАСНОСТ ПО ЖИВОТНА СРЕДИНА 
1. Симбол: околина 
 
Листата на изјави за предупредување е објавена на 

веб страната ( www.hemikalii.com.mk) 

Прилог бр. 5 
 
 

ЛИСТА ЗА ХАРМОНИЗИРАНА КЛАСИФИКАЦИЈА 
И ОЗНАЧУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ОПАСНИ  

СУПСТАНЦИИ 
 
ДЕЛ 1: ВОВЕД ВО ЛИСТАТА НА КЛАСИФИКА-

ЦИЈА И ОЗНАЧУВАЊЕ 
1. Информации за секој влез                                                                    
2. Класификација и изјави за опасност во Табела 3.1 

која произлегува од превод на  класификацијата од 
АНЕКС I  на 67/548/EEC 

 
ДЕЛ 2: ДОСИЕЈА ХАРМОНИЗИРАНИ ЗА КЛА-

СИФИКАЦИЈА И ОЗНАЧУВАЊЕ 
 
ДЕЛ 3: ХАРМОНИЗИРАНИ ТАБЕЛИ ЗА КЛАСИ-

ФИКАЦИЈА И ОЗНАЧУВАЊЕ  
Табела 3.1                                                                                                   
Преведена Табела од класификација од Директива 

67/548/EEC во класификација според оваа регулатива 
Табела 1.1 
Преведена Табела од класификација од Директива 

67/548/EEC и оваа регулатива  
Табела 1.2 
Превод на фрази за ризик назначени во Директива 

67/548/EEC и дополнителни барања за означување спо-
ред оваа Регулатива 

 
Листата за хармонизирана класификација и означу-

вање на одредени опасни супстанции, е објавена на веб 
страната (www.hemikalii.com.mk) 

_______________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

1562. 
Врз основа член 89-г став 2 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на РМ” бр. 50/97, 16/2000, 
17/2003, 65/2004, 62/2005, 111/2005, 40/2007, 98/2008 и 
161/2008), член 205 став 1 од Законот за општа управна 
постапка („Службен весник на РМ” бр. 38/2005) и член 
6 од Правилникот за формата, содржината и начинот 
на водење на регистар на здруженија на граѓани од об-
ласта на социјалната заштита („Службен весник на 
РМ” бр. 10/2005), министерот за труд и социјална по-
литика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРА-
ЃАНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА 
ГРАЃАНИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА  

ЗАШТИТА 
 
1. Барањето на Здружението на граѓани – СОС – 

ДЕТСКО СЕЛО МАКЕДОНИЈА од Скопје, СЕ УВА-
ЖУВА. 

2. Здружението на граѓани - СОС – ДЕТСКО СЕЛО 
МАКЕДОНИЈА со седиште во Скопје, на ул. „Кочо Ра-
цин” бр. 14/5-6 се впишува во Регистарот на здружени-
ја на граѓани од областа на социјалната заштита, што 
се води при Министерството за труд и социјална поли-
тика. 

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на 
ова решение се објавува во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 
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4. Впишувањето на Здружението на граѓани - СОС 
– Детско село Македонија со седиште во Скопје, на ул. 
„Кочо Рацин” бр. 14/5-6  ќе се изврши најдоцна пет де-
на од денот на објавувањето на Решението во „Служ-
бен весник на Република Македонија”. 

 
    Бр. 10-7329/3 
2 јули 2009 година                 Министер, 
       Скопје                     Џељаљ Бајрами, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

1563. 
Врз основа на член 135 став  3 од Законот за упра-

вување со отпадот („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 68/04, 107/07, 102/08 и 143/08), министе-
рот за животна средина и просторно планирање донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ КОГА ИНС-
ПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР Е ИЗВРШЕН НА БАРА-
ЊЕ НА ПРАВНО И ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И НАЧИНОТ  

НА НИВНАТА НАПЛАТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува висината на тро-

шоците кога инспекцискиот надзор е извршен на бара-
ње на правно и физичко лице и начинот на нивната 
наплата. 

 
Член 2 

(1) Висината на трошоците на инспекцискиот над-
зор, извршен по барање на правно и физичко лице из-
несува за: 

-Увид на лице место кој трае до 8 часа, за еден др-
жавен односно овластен инспектор - 400 денари; 

-Увид на лице место кој трае од 8 до 12 часа, за еден 
државен односно овластен инспектор - 800 денари; 

(2) Во висината на трошоците од став (1) на овој 
член влегуваат и трошоци за: 

-Превоз – (потрошено гориво по изминат километар 
и трошоци за патарина); 

-Сведоци, вештаци и други државни службеници 
(реални трошоци за повикување, за патување, дневни-
ци за денгуба); 

-Хемиската анализа на води; емисија на гасови и 
прашина; анализа на тешки метали во вода, почва и 
емисиона прашина со употреба на AAS и ICP; анализа 
со употреба на хроматографски техники се наплатуваат 
согласно Правилникот за трошоците за работите извр-
шени надвор од управната постапка по барање на 
странката. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 07-5468/2              Министер за животна средина 

25 јуни 2009 година             и просторно планирање, 
    Скопје                         д-р Неџати Јакупи, с.р.                                                      

_____________ 
 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

1564. 
Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии 

од вредност („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии 
од вредност, на седницата одржана на 29.06.2009 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО  

ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. На Акционерското друштво за осигурување Вар-

дар Скопје се дава одобрение за издавање на долгороч-
ни хартии од вредност по пат на приватна понуда – 
втора емисија на 45.138 обични акции во износ од 
180.552.000,00 денари согласно Одлуката бр. 02/8882 
од 30.04.2009 година за издавање на II емисија на ак-
ции на Друштвото донесена на ден 30.04.2009 година 
од Собранието на акционери на Вардар осигурување 
АД Скопје. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот и Одлуката бр. 02/8882 од 
30.04.2009 година за издавање на II емисија на акции 
на Друштвото донесена на ден 30.04.2009 година од 
Собранието на акционери на Вардар осигурување АД 
Скопје. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 (осум) де-
на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис 
зголемувањето на основната главнина во Трговскиот 
регистар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во депозитарот за хар-
тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-
нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 
во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова решение е должен во рок од 5 (пет) ра-
ботни дена од регистрацијата на акциите во депозита-
рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 
вредност да достави доказ дека е извршен упис на ак-
циите. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

7. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
     Бр. 07-1381/9         Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година           Претседател, 
           Скопје              Марина Наќева Кавракова, с.р. 

_____________ 
1565. 

Врз основа на член 94 алинеи а), ѓ) и е), член 99 став 
1 и алинеја 1 и член 107 став 2 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од 
вредност на седницата одржана на 29.06.2009 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО БР. 07-2092/14 
ОД 3.10.2007 ГОДИНА ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА 

РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕРСКА КУЌА 
 
1. Во Решението бр. 07-2092/14 од 3.10.2007 годи-

на, за давање дозвола за работење на брокерската куќа 
АУКТОР БРОКЕРИ АД Скопје, точка 2 од изреката се 
менува и гласи: 
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„Брокерската куќа АУКТОР БРОКЕРИ АД Скопје, 
согласно со член 94 алинеи а), ѓ) и е) од Законот за хар-
тии од вредност ќе ги врши следниве работи: 

- купување и продавање на хартии од вредност по 
налог и за сметка на клиентот;  

- дејствување како покровител при котација и 
- инвестиционо советување.“ 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето. 
3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 
 

     Бр. 07-1689/4          Комисија за хартии од вредност 
29 јуни 2009 година                    Претседател,  

    Скопје              Марина Наќева - Кавракова, с.р. 
____________ 

1566. 
Врз основа на член 101 од Законот за хартии од 

вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/05, 25/07 и 7/2008), Комисијата за хартии од 
вредност, на седницата одржана на 29.06.2009 година, 
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на лицето Ки-

рил Митровски, дипломиран економист, роден на 
27.05.1954 година во Скопје, за директор на брокерска-
та куќа ИНВЕСТБРОКЕР АД Скопје. 

2. Согласноста за именување на Кирил Митровски 
за директор на брокерската куќа ИНВЕСТБРОКЕР АД 
Скопје, се дава за период од четири години од денот на 
донесувањето на ова решение, согласно Одлуката бр. 
279/09 од 13.05.2009 година, донесена од Собранието 
на акционери на Брокерската куќа ИНВЕСТБРОКЕР 
АД Скопје. 

3. Согласност за именување на Кирил Митровски 
престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во 
точка 2 на ова решение, доколку лицето од точка 1 на 
ова решение биде разрешено од функцијата директор 
на брокерската куќа ИНВЕСТБРОКЕР АД Скопје, со 
денот на одземање на согласноста за именување на ди-
ректор од страна на Комисијата за хартии од вредност, 
и во други случаи утврдени со закон. 

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

 
Бр. 07-1661/5        Комисија за хартии од вредност 

29 јуни 2009 година                   Претседател,  
  Скопје                Марина Наќева - Кавракова, с.р. 

__________ 
 
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1567. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана 
на 24 јуни 2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА член 155-б став 2 алинеја 4 од За-

конот за заштита и спасување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.36/2004, 49/2004, и 86/2008). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијативата поднесена од Стамен Филипов од 
Скопје, со Решение У.бр.178/2008 од 29 април 2009 го-
дина, поведе постапка за оценување на уставноста на 
членот 155-б став 2 алинеја 4 од Законот означен во 
точката 1 од оваа одлука.  

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 
основано се постави прашањето за согласноста на ос-
порениот член од Законот со Уставот на Република 
Македонија.  

4. Судот на седницата утврди дека според оспоре-
ниот член 155-б став 2 алинеја 4 од Законот, претседа-
тел, односно член на Прекршочната комисија може да 
се разреши, ако е осуден со правосилна судска пресуда 
за кривично дело. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, темел-
на вредност на уставниот поредок на Република Маке-
донија е владеењето на правото.  

Согласно член 9 став 2 од Уставот, граѓаните пред 
Уставот и законите се еднакви.  

Според член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето 
за казниво дело ќе се смета за невино се додека негова-
та вина не биде утврдена со правосилна судска одлука, 
а според член 14 став 1 од Уставот, никој не може да 
биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било 
утврдено со закон или со друг пропис како казниво де-
ло и за кое не била предвидена казна. 

Според член 23 од Уставот, секој граѓанин има пра-
во да учествува во вршењето на јавни функции. 

Согласно член 51 од Уставот, во Република Маке-
донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите.  

Тргнувајќи од наведените уставни одредби и одред-
бите на Законот за заштита и спасување, а разгледувај-
ќи ја оспорената одредба од овој закон од аспект на 
причините наведени во иницијативата, Судот утврди 
дека таа не е во согласност со уставното начело на вла-
деењето на правото содржано во член 8 став 1 алинеја 
3 и со членовите 13 и 14 став 1 од Уставот. 

При оценување на уставноста на оспорената закон-
ска одредба како основен критериум Судот го имаше 
во вид постоењето на двата принципи на казнено-прав-
ниот однос утврдени во членовите 13 став 1 и 14 став 1 
од Уставот, а тоа се прво, дека казната може да се изре-
че само со судска одлука и второ, дека за извршено 
казниво дело на сторителот може да му се изрече казна 
што како таква е утврдена со закон или друг пропис. 
Тоа, со други зборови значи дека согласно наведените 
уставни одредби казнено-правниот однос се исцрпува 
на релацијата казниво дело и судски изречената казна 
за сторителот и дека натамошни последици од негово-
то извршување, односно од осудата за тоа дело кои се 
состојат во ограничување на правата на граѓаните не се 
допуштени, освен ако тоа не е изречно утврдено со 
Уставот.  

Неспорно е дека со оспорената одредба од Законот 
се пропишува престанок на вршење на определено пра-
во, односно должност - функција член на Прекршочна 
комисија, како правна последица од осуда за кривично 
дело што настапува по сила на закон. Наспроти тоа, Су-
дот утврди дека губењето на правата во овој контекст 
може да настапи само ако тоа е утврдено со правична 
судска пресуда, како правна последица на осудата.  



Стр. 30 - Бр. 85 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 јули 2009 
 

Тргнувајќи од наведеното Судот утврди дека оспо-
рената одредба од Законот не е во согласност со напред 
наведените одредби од Уставот. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјанов-
ска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
     У.бр.178/2008                           Претседател  
24 јуни 2009 година       на Уставниот суд на Република 

    Скопје                             Македонија, 
           д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

____________ 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1568. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 7.07.2009 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД 
ГОСТИВАР 

 
1. За судија на Основниот суд Гостивар е избрана: 
1. Ваиде Арслани - стручен соработник во Основен 

суд Гостивар. 
 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 07-1858/1                          Судски совет 

7 јули 2009 година                   на Република Македонија 
         Скопје                                Претседател, 
                                          Васил Грчев, с.р. 

______________ 
1569. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 7.07.2009 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВЕН СУД ПРИЛЕП 
 
1. За судии на Основниот суд Прилеп се избрани: 
1. Јасмина Шишковска Стојковиќ - од редот на кан-

дидатите од Академија за обука на судии и јавни обви-
нители и 

2. Среќко Митовски - од редот на кандидатите од 
Академија за обука на судии и јавни обвинители. 

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

 
    Бр. 07-1857/1                         Судски совет 
7 јули 2009 година                   на Република Македонија 
         Скопје                                Претседател, 
                                          Васил Грчев, с.р. 

______________ 
1570. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 7.07.2009 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВЕН СУД 
СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

 
1. За судии на Основниот суд Скопје II - Скопје се 

избрани: 
1. Артан Лимани - од редот на кандидатите од Ака-

демија за обука на судии и јавни обвинители и  
2. Наталија Донева - од редот на кандидатите од 

Академија за обука на судии и јавни обвинители. 
 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 07-1861/1                         Судски совет  

7 јули 2009 година                   на Република Македонија  
    Скопје                                   Претседател,  
                                                  Васил Грчев, с.р. 

____________ 
1571. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 7.07.2009 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД 
БИТОЛА 

 
1. За судија на Основниот суд Битола е избрана: 
1. Татјана Петровска - од редот на кандидатите од 

Академија за обука на судии и јавни обвинители. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 07-1855/1                           Судски совет  

7 јули 2009 година                   на Република Македонија  
    Скопје                                      Претседател,  
                                                     Васил Грчев, с.р. 
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1572. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 7.07.2009 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВЕН СУД 
ОХРИД 

 
1. За судии на Основниот суд Охрид се избрани: 
1. Зумбуле Даути - соработник во Основен суд 

Струга и  
2. Бојан Мартиноски - од редот на кандидатите од 

Академија за обука на судии и јавни обвинители. 
 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 07-1856/1                           Судски совет  

7 јули 2009 година                   на Република Македонија  
    Скопје                                      Претседател,  
                                                     Васил Грчев, с.р. 

____________ 
1573. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 7.07.2009 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВЕН СУД 
СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

 
1. За судии на Основниот суд Скопје I - Скопје се 

избрани: 
1. Оља Ристова - раководител на Одделение за 

имотно - правна област, катастар и образование и  
2. Татјана Михајлова - адвокат од Скопје. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 07-1860/1                            Судски совет  

7 јули 2009 година                   на Република Македонија  
    Скопје                                       Претседател,  
                                                     Васил Грчев, с.р. 

____________ 
1574. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 7.07.2009 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД ТЕТОВО 

 
1. За судија на Основниот суд Тетово е избрана: 
1. Јасмина Лазаровска - стручен соработник во Ос-

новен суд Тетово. 
 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
    Бр. 07-1859/1                         Судски совет 
7 јули 2009 година                   на Република Македонија 
         Скопје                               Претседател, 
                                         Васил Грчев, с.р. 

______________ 
1575. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 7.07.2009 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД 
БИТОЛА 

 
1. За судии на Апелациониот суд Битола се избра-

ни: 
1. Меџит Шазимани -адвокат во Струга;  
2.Јоска Матески - судија на Основен суд Прилеп и 
3. Фани Илиевска - судија на Основен суд Битола. 
 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 07-1854/1                        Судски совет  

7 јули 2009 година                   на Република Македонија  
    Скопје                                   Претседател,  
                                                  Васил Грчев, с.р. 

______________ 
1576. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 7.07.2009 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За судии на Врховниот суд на Република 

Македонија се избрани: 
1. Абдулаќим Саљиу - јавен обвинител во Јавно 

обвинителство на Република Македонија и 
2. Беса Адеми - судија на Апелационен суд Скопје. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 07-1853/1                        Судски совет  

7 јули 2009 година                   на Република Македонија  
    Скопје                                   Претседател,  
                                                 Васил Грчев, с.р. 

____________ 
1577. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судо-
вите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
58/2006) и член 44 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 7.07.2009 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН 
СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 

 
1. За претседател на Основниот суд Скопје I - 

Скопје е избрана: 
Лидија Неделкова - судија на Основен суд Скопје I 

- Скопје. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 07-1852/1                          Судски совет  

7 јули 2009 година                   на Република Македонија  
    Скопје                                    Претседател,  
                                                  Васил Грчев, с.р. 

______________ 
1578. 

Врз основа на член 39 од Законот за Судски совет 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 60/2006 од 15.05.2006 година), а 
согласно Одлуките за утврдување на бројот на судиите 
во судовите на Република Македонија, Судскиот совет 
на Република Македонија објавува 

 
О Г Л А С 

ЗА ИЗБОР НА: 
 
- Двајца (2) судии на Основен суд Велес. 
Кандидатите за избор на судии треба да ги испол-

нуваат условите предвидени во член 45 од Законот за 
судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/06 од 
11.05.2006 година) и член 6 и 7 од Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за судовите („Службен 
весник на РМ“ бр. 35/08 од 14.03.2008 година). 

Изборот за судија на основниот суд од огласот ќе се 
врши само од редот на кандидатите кои се стекнале со 
својство кандидат за судија од Академијата за обука на 
судии и јавни обвинители. 

Кандидатите за судии од Академијата за обука на 
судии и јавни обвинители кои нема да се јават на огла-
сот, постои можност да го изгубат утврдениот приори-
тет од листата на кандидати на Академијата за обука на 
судии и јавни обвинители. 

Заинтересираните кандидати пријавите со потреб-
ните документи во оригинал или заверена фотокопија 
кај нотар, да ги достават до Судскиот совет на РМ, ул. 
„Вељко Влаховиќ“ бб, Скопје, во рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето на одлуката во „Службен весник 
на РМ“. Пријавените кандидати кои досега не се ин-
тервјуирани, за истите ќе биде спроведено интервју на 
ден 31.08.2009 година, со почеток во 10,00 часот во 
просториите на Судскиот совет на Република Македо-
нија. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 
 
Бр. 07-2192/1                          Судски совет  

8 јули 2009 година                   на Република Македонија  
    Скопје                                    Претседател,  
                                                   Васил Грчев, с.р. 

____________ 
1579. 

Врз основа на член 39 од Законот за Судски совет 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 60/2006 од 15.05.2006 година), а 
согласно Одлуките за утврдување на бројот на судиите 
во судовите на Република Македонија, Судскиот совет 
на Република Македонија објавува 

 
О Г Л А С 

ЗА ИЗБОР НА:  
 
- Четири (4) судии на Основен суд Куманово. 
Кандидатите за избор на судии треба да ги испол-

нуваат условите предвидени во член 45 од Законот за 
судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/06 од 
11.05.2006 година) и член 6 и 7 од Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за судовите („Службен 
весник на РМ“ бр. 35/08 од 14.03.2008 година). 

Изборот за судија на основниот суд од огласот ќе се 
врши само од редот на кандидатите кои се стекнале со 
својство кандидат за судија од Академијата за обука на 
судии и јавни обвинители. 

Кандидатите за судии од Академијата за обука на 
судии и јавни обвинители кои нема да се јават на огла-
сот, постои можност да го изгубат утврдениот приори-
тет од листата на кандидати на Академијата за обука на 
судии и јавни обвинители. 

Заинтересираните кандидати пријавите со потреб-
ните документи во оригинал или заверена фотокопија 
кај нотар, да ги достават до Судскиот совет на РМ, ул. 
„Вељко Влаховиќ“ бб, Скопје, во рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето на одлуката во „Службен весник 
на РМ“. Пријавените кандидати кои досега не се ин-
тервјуирани, за истите ќе биде спроведено интервју на 
ден 31.08.2009 година, со почеток во 10,00 часот во 
просториите на Судскиот совет на Република Македо-
нија. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 
 
Бр. 07-2192/2                           Судски совет  

8 јули 2009 година                   на Република Македонија  
    Скопје                                      Претседател,  
                                                    Васил Грчев, с.р. 
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1580. 
Врз основа на член 39 од Законот за Судски совет 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 60/2006 од 15.05.2006 година), а 
согласно Одлуките за утврдување на бројот на судиите 
во судовите на Република Македонија, Судскиот совет 
на Република Македонија објавува 

 
О Г Л А С 

ЗА ИЗБОР НА: 
 
- Двајца (2) судии на Основен суд Тетово. 
Кандидатите за избор на судии треба да ги испол-

нуваат условите предвидени во член 45 од Законот за 
судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/06 од 
11.05.2006 година) и член 6 и 7 од Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за судовите („Службен 
весник на РМ“ бр. 35/08 од 14.03.2008 година). 

Изборот за судија на основниот суд од огласот ќе се 
врши само од редот на кандидатите кои се стекнале со 
својство кандидат за судија од Академијата за обука на 
судии и јавни обвинители. 

Кандидатите за судии од Академијата за обука на 
судии и јавни обвинители кои нема да се јават на огла-
сот, постои можност да го изгубат утврдениот приори-
тет од листата на кандидати на Академијата за обука на 
судии и јавни обвинители. 

Заинтересираните кандидати пријавите со потреб-
ните документи во оригинал или заверена фотокопија 
кај нотар, да ги достават до Судскиот совет на РМ, ул. 
„Вељко Влаховиќ“ бб, Скопје, во рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето на одлуката во „Службен весник 
на РМ“. Пријавените кандидати кои досега не се интерв-
јуирани, за истите ќе биде спроведено интервју на ден 
31.08.2009 година, со почеток во 10,00 часот во просто-
риите на Судскиот совет на Република Македонија. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 
 
Бр. 07-2192/3                         Судски совет  

8 јули 2009 година                   на Република Македонија  
    Скопје                                    Претседател,  
                                                   Васил Грчев, с.р. 

__________ 
1581. 

Врз основа на член 39 од Законот за Судски совет 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 60/2006 од 15.05.2006 година), а 
согласно Одлуките за утврдување на бројот на судиите 
во судовите на Република Македонија, Судскиот совет 
на Република Македонија објавува 

 
О Г Л А С 

ЗА ИЗБОР НА: 
 
- Еден (1) судија на Основен суд Гостивар. 
Кандидатите за избор на судии треба да ги испол-

нуваат условите предвидени во член 45 од Законот за 
судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/06 од 
11.05.2006 година) и член 6 и 7 од Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за судовите („Службен 
весник на РМ“ бр. 35/08 од 14.03.2008 година). 

Изборот за судија на основниот суд од огласот ќе се 
врши само од редот на кандидатите кои се стекнале со 
својство кандидат за судија од Академијата за обука на 
судии и јавни обвинители. 

Кандидатите за судии од Академијата за обука на 
судии и јавни обвинители кои нема да се јават на огла-
сот, постои можност да го изгубат утврдениот приори-
тет од листата на кандидати на Академијата за обука на 
судии и јавни обвинители. 

Заинтересираните кандидати пријавите со потребни-
те документи во оригинал или заверена фотокопија кај 
нотар, да ги достават до Судскиот совет на РМ, ул. 
„Вељко Влаховиќ“ бб, Скопје, во рок од 15 дена од де-
нот на објавувањето на одлуката во „Службен весник на 
РМ“. Пријавените кандидати кои досега не се интервјуи-
рани, за истите ќе биде спроведено интервју на ден 
31.08.2009 година, со почеток во 10,00 часот во просто-
риите на Судскиот совет на Република Македонија. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 
 
Бр. 07-2192/4                          Судски совет  

8 јули 2009 година                   на Република Македонија  
    Скопје                                     Претседател,  
                                                   Васил Грчев, с.р. 

____________ 
 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

1582. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-

ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Главовица - Оп-
штина Кочани. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 15-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Главовица, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” бр. 
34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-11216/2  
7 јули 2009 година                          Директор,  

   Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 
____________ 

1583. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Безиково - Општи-
на Кочани. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 15-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 
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Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Безиково, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” бр. 
34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-11037/2 
7 јули 2009 година                             Директор, 
         Скопје                              Љупчо Георгиевски, с.р. 

____________ 
1584. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕД-

ВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Караорман - Општина Штип. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Караорман, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр. 34/72 и 13/78). 

 
    Бр. 09-11251/1  
3 јули 2009 година                           Директор, 
        Скопје                               Љупчо Георгиевски, с.р. 

_____________ 
1585. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Караорман - 
Општина Штип. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
дел од КО Караорман, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр.34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-11250/1 
3 јули 2009 година                             Директор, 
        Скопје                               Љупчо Георгиевски, с.р. 

1586. 
Врз основа на член 72 од Законот за катастар на 

недвижности („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.40/2008), Управниот одбор на Агенцијата за 
катастар на недвижности донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПРЕМЕР, ОБРАБОТКА И ОБЛИ-
КУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за премер, обработка и обликува-

ње на податоците од премерот („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 118/08 и бр. 5/09) во член 
11 ставот (2) се менува и гласи: 

„(2) Прибирањето на просторните податоци за ос-
новата на зградата се врши со најмалку две детални 
точки од основата на зградата, кои овозможуваат кон-
струкција на обликот на зградата. Деталните точки, за-
едно со линиите кои го прикажуваат обликот на зграда-
та,  се исцртуваат на скицата на премерување од член 9 
на овој правилник”. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
      Бр. 01-145/3                              Претседател  
3 јули 2009 година                            на Управен одбор, 
        Скопје                                      Славче Трпески, с.р. 

______________ 
 

КОЛ ЕК ТИ ВНИ  ДО ГО ВО РИ  
1587. 

Врз основа на член 204 став 1 точка 2 и член 216 од 
Законот за работните односи („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 62/05, 106/2008 и 161/2008), 
Владата на Република Македонија  и  Конфедерацијата 
на слободни синдикати на Република Македонија на 
ден 25 јуни  2009 година склучија 

 
ОПШТ  КОЛЕКТИВЕН  ДОГОВОР  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ОПШТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНИОТ 

СЕКТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Општиот Колективен договор за јавниот сектор 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 10/08), членот 17 се менува и 
гласи: 

  
„Член 17 

Основната плата на работник се зголемува по час  за: 
- прекувремена  работа…………………………  29% 
- работа ноќе…………………………………….  29% 
- работа во три смени…………………….……..   4% 
- работа во ден на неделен одмор……………...  29% 
За работа во денови на празници  и неработни дено-

ви утврдени со закон, работникот има право на надо-
мест на плата што му припаѓа во тие денови кога не ра-
боти и плата за поминатите часови на работа зголемена 
за 42%.   

Додатоците  меѓусебно не се исклучуваат. 
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Правото на зголемена плата  по основа на работа во 
три смени работникот го остварува само за деновите 
кога работникот работи  во втора и трета смена.“ 

 
Член 2 

Овој колективен договор влегува во сила со денот 
на склучувањето, а ќе се применува од денот на него-
вото објавување во „Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

 
Бр. 03-35/1 Бр. 08-9677/1 

25 јуни 2009 година 25 јуни 2009 година 
Скопје Скопје 

 
Конфедерација на слободни 
синдикати на Македонија 

Министерство за труд и 
социјална политика 

Претседател, Министер, 
Раско Мишкоски, с.р. Џељаљ Бајрами, с.р. 

_____________ 
1588. 

Врз основа на член 203 и 218 од Законот за работ-
ните односи  („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 62/05, 106/08 и 161/08), Министерството за 
труд и социјлна политика и  Самостојниот синдикат за 
образование, наука и култура, на ден 1 јули  2009 годи-
на, склучија 

 
КОЛЕКТИВЕН  ДОГОВОР  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГО-
ВОР ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА ВО ДЕЈНО-
СТА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА 

 
Член 1 

Во Колективниот договор за јавните установи за де-
ца во дејноста згрижување и воспитание на децата 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 41/05 
и 17/09), членот 32 се менува и гласи: 

  
„Член  32 

I. Основно образование 
- општ работник..................................................  1.000 
- хигиеничар, перачка, пеглачка, градинар......  1.123 
- садомијач, ложач на парни котли и помошник во 

кујна...........................................................................  1.184 
 
II. Професионално образование по завршување на 

основното образование  
- помошник готвач во главна кујна...................  1.215 
- помошник готвач во чајна кујна...................... 1.245 
- ракувач на парни котли.................................... 1.307 
 
III. Образование кое трае до три години  
- шивач.................................................................  1.337 
- ракувач на парни котли-ложач, хаус мајстор....1.368 
- готвач.................................................................  1.399 
 
IV. Средно образование кое трае четири години 
- набавувач-возач, хаус мајстор......................... 1.429 
- магационер-домаќин, аналитичар-евидентичар. 1.429 
- благајник, материјален книговодител, секретар- 

архивар......................................................................  1.460 
- готвач................................................................  1.491 
- книговодител...................................................   1.552  
 
V. Средно образование  со квалификационен испит 

или одредена специјализација   
- негувател..........................................................   1.613 
- помошник воспитувач за деца со пречки во разво-

јот..............................................................................   1.736 

VI. Вишо образование 
- помошник воспитувач за група деца со посебни 

потреби......................................................................  1.797 
- стручен соработник, главна медицинска сестра, 

секретар....................................................................   1.981 
- воспитувач.......................................................   2.042 
 
VII. Високо образование 
- воспитувач.......................................................   2.165 
- стручен работник.............................................  2.226 
 

Член 2 
Овој колективен договор влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија”, а ќе се применува со исплата-
та на плата од 1 јуни  2009 година.   

 
Бр. 0301-71/1 Бр. 08-9923/1 

1 јули 2009 година 1 јули 2009 година 
Скопје Скопје 

 
Самостоен синдикат за 

образование, наука и култура 
Министерство за труд и 
социјална политика 

Претседател, Министер, 
Дојчин Цветаноски, с.р. Џељаљ Бајрами, с.р. 

______________ 
 

ОСНОВЕН СУД ГЕВГЕЛИЈА 
1589. 

СПИСОК   
НА ПОСТОЈАНИ СУДСКИ ВЕШТАЦИ ВО  

ОСНОВЕН СУД ГЕВГЕЛИЈА 
 
1. Славица Минчевска од Гевгелија, со стан на ул. 

„Деко Ковачев“ бб, е определена  за вешто лице од об-
ласта на медицината – психијатрија; 

2. Георги Ризов од Гевгелија, со стан на ул. „Горги 
Стамов“ бб, е определен за вешто лице од областа на 
медицината – невропсихијатрија; 

3. Љуба Цилкова од Гевгелија, со стан на ул. „Кара-
орман“ бр.113, е определена за вешто лице од областа 
на медицината – психијатрија; 

4. Даница Каркалашева од Гевгелија, со стан на ул. 
„Булевар Гевгелија“ бр.6/6, е определена за вешто лице 
од областа на медицината – невропсихијатрија; 

5. Ристо Лештов од Богданци, со стан на ул. „Мар-
шал Тито“ бр.85, е определен за вешто лице од областа 
на медицината – општа хирургија; 

6. Боне Стеваноноски од Нов Дојран, со стан на ул. 
„Мирче Ацев“ бр.15, е определен за вешто лице од об-
ласта на медицината – психијатрија; 

7. Ванчо Богатинов од Богданци, со стан на ул. „Пе-
тар Мусев“ бр.25, е определен за вешто лице од обла-
ста на медицината – психијатрија;  

8. Георги Петков од с.Стојаково, е определен за ве-
што лице од областа на медицината – инфектологија; 

9. Билјана Ичева од Гевгелија, со стан на ул. „Танче 
Камберов“ бр.54, е определена за вешто лице од областа 
на медицината – физикална медицина и рехабилитација; 

10. Божин Ичев од Гевгелија, со стан на ул. „Танче 
Камберов“ бр.54, е определен за вешто лице од областа 
на медицината – радиодијагностика; 

11. Никола Олумчев од Гевгелија, со стан на ул. 
„Гоко Тутушев“ бр.23, е определен за вешто лице од 
областа на медицината – психијатрија; 

12. Виолета Христова од Гевгелија, со стан на ул. 
„Иво Лола Рибар“ бр.30, е определена за вешто лице од 
областа на психологија; 
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13. Александра Николова од Гевгелија, со стан на 
ул. „Сава Михајлов“ бр.А-2/11, е определена за вешто 
лице од областа на психологија; 

14. Павлина Барамачева од Скопје, со стан на ул. 
„Џумајска“ бр.40, е определена за вешто лице од обла-
ста на градежништво; 

15. Иван Јованоски од Скопје, со стан на ул. „Лих-
нида“ бр.4/1-23, е определен за вешто лице од областа 
на градежништво; 

16. Цветан Перков од Скопје, со стан на ул. „Буле-
вар АВНОЈ“ бр.34/20, е определен за вешто лице од об-
ласта на геологија; 

17. Јагода Сутинова од Велес, со стан на ул. „Сутје-
ска“ бр.1/10, е определена за вешто лице од областа на 
геологија; 

18. Иван Џалев од Богданци, со стан на ул. „Атанас 
Бојков“ бр.8, е определен за вешто лице од областа на 
геологија; 

19. Младен Костадинов од Гевгелија, со стан на ул. 
„7-ми Ноември“ бр.79/а, е определен за вешто лице од 
областа на земјоделие – лозароовоштарство;   

20. Никола Кусиников од Гевгелија, со стан на ул. 
„Маршал Тито“ бр.92, е определен за вешто лице од 
областа на земјоделие – лозароовоштарство;   

21. Марика Дамјаноска од Скопје, со стан на ул. 
„Сава Ковачевиќ“ бр.47/4 –36, е определена за вешто 
лице од областа на земјоделие – сточарство;  

22. Весна Никова од Скопје, со стан на ул. „Куку-
шка“ бр.8, е определена за вешто лице од областа на 
архитектура; 

23. Лидија Темелковска Костуранова од Битола, со 
стан на ул. „Питу Гули“ бр.47А, е определена за вешто 
лице од областа на архитектура; 

24. Елена Мелкова Стојчева од Гевгелија, со стан 
на ул. „Гоце Делчев“ бр.50, е определена за вешто лице 
од областа на архитектура; 

25. Виолета Петрушевска од Скопје, со стан на ул. 
„Партизанска“ бр.8/35, е определена за вешто лице од 
областа на архитектура; 

26. Јана Гугуловска од Скопје, со стан на ул. „Дим-
че Мирчев“ бр.22, е определена за вешто лице од обла-
ста на архитектура; 

27. Анета Партинова од Скопје, со стан на ул. „Коз-
ле“ бр.88 1/1, е определена за вешто лице од областа на 
архитектура; 

28. Живко Калков од Скопје, со стан на ул. „Парти-
зански одреди“ бр.62-2/24, е определен за вешто лице 
од областа на машинство; 

29. Сања Поповиќ Ќосиќ од Скопје, со стан на ул. 
„11-ти Октомври“ бр.14/2-17, е определена за вешто 
лице од областа на машинство; 

30. Павле Гугуловски од Скопје, со стан на ул. 
„Димче Мирчев“ бр.22, е определен за вешто лице од 
областа на машинство; 

31. Горан Тавчиоски од Скопје, со стан на ул. 
„Страшо Пинџур“ бр.7-3/46, е определен за вешто лице 
од областа на електротехника; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. Мирјана Бабамова од Скопје, со стан на ул. 
„Атинска“ бр.12-2-3, е определена за вешто лице од об-
ласта на стоматологија; 

33. Катица Николовска Прнаркова од Гевгелија, со 
стан на ул. „Маршал Тито“ бр.33-1/8, е определена за 
вешто лице од областа на материјално – финансово ра-
ботење; 

34. Ангел Проев од Гевгелија, со стан на ул.  „Радо-
ван Ковачевиќ“ бр.25, е определен за вешто лице од об-
ласта на материјално – финансово работење; 

35. Лиле Делиџакова до Гевгелија, со стан на ул. 
„Маршал Тито“ бр.1, е определена за вешто лице од 
областа на материјално – финансово работење; 

36. Ленче Џундова од Гевгелија, со стан на ул. 
„Илинденска“ бр.3/15, е определена за вешто лице од 
областа на материјално – финансово работење; 

37. Зоран Чавдаров од Богданци, со стан на ул. 
„Страшо Пинџур“ бр.38, е определен за вешто лице од 
областа на материјално – финансово работење; 

38. Санда Шутова од Богданци, со стан на ул. „Кру-
шевска“ бб, е определена за вешто лице од областа на 
материјално – финансово работење; 

39. Марија Илиева од Гевгелија, со стан на ул. „Ко-
ле Неделковски“ бр.18/8, е определена за вешто лице 
од областа на материјално – финансово работење; 

40. Друштво за услуги – Завод за вештачење ДОО-
ЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Даме Груев“ бр.3/2-16, е 
определено за вешто лице од областа на материјално – 
финансово работење. 

 
Од Основниот суд Гевгелија 

_____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

1590. 
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на 

платите во Република Македонија („Службен весник 
на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002, 
46/2002, 37/2005, 121/2007 и 161/2008), Министерство-
то за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец јуни 

2009 година, во однос на месец мај 2009 година, е по-
ниска за 1.7%. 

2. Исплатата на платите за месец јуни 2009 година, 
во однос на месец мај 2009 година, работодавачите од 
членот 3 став 1 ја вршат на нивото на правото утврдено 
за претходниот месец. 

 
                                           Министер, 
                                    Џељаљ Бајрами, с.р. 

 

 
 
 
 
 
 
 

www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 
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