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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

746. 
Врз основа на членот 20 став 3 од Законот за Аген-

цијата за регулирање на пазарот на железнички услуги 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/2008), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 24 март 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ НА АГЕНЦИ-
ЈАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПАЗАРОТ НА ЖЕЛЕЗ-
НИЧКИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА 2010 ГОДИНА 
 

Член 1 
Собранието на Република Македонија дава соглас-

ност на Годишната програма за работа и развој на 
Агенцијата за регулирање на пазарот на железнички 
услуги на Република Македонија за 2010 година. 

  
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

   
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр. 07–1386/1                              Претседател 
24 март 2010 година           на Собранието на Република 

   Скопје                              Македонија, 
   Трајко Вељаноски, с.р. 

 Стр. 
 пакување, начинот на водење на еви-

денција како и формата и содржината 
на образецот на потврдата за реги-
страција на самостоен постапувач со 
отпад од пакување................................. 17

 Меѓународни договори 
   16. Закон за ратификација на Протоко-
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ните слободи.......................................... 1
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нија и Владата на Државата Израел за 
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вото и медицината…............................. 11

   18. Закон за ратификација на Спогодбата 
меѓу Владата на Република Македо-
нија и Владата на Република Полска 
за заемна заштита на класифицирани 
информации........................................... 22

 Огласен дел........................................... 1-32
 
 
747. 

Врз основа на членот 20 став 3 од Законот за Аген-
цијата за регулирање на пазарот на железнички услуги 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/2008), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 24 март 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ФИ-
НАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РЕГУЛИ-
РАЊЕ НА ПАЗАРОТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ УСЛУГИ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2010 ГОДИНА 

 
Член 1 

Собранието на Република Македонија дава соглас-
ност на Годишниот финансиски план на Агенцијата за 
регулирање на пазарот на железнички услуги на Репуб-
лика Македонија за 2010 година. 

  
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

   
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
     Бр. 07–1387/1                              Претседател 
24 март 2010 година           на Собранието на Република 

  Скопје                              Македонија, 
   Трајко Вељаноски, с.р. 
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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
748. 

Врз основа на член 84 од Уставот на Реублика Ма-
кедонија донесувам 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА 

НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Одлуката за организација и делокруг на работа 
на Кабинетот на Претседателот на Република Македо-
нија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 
30/2000 и бр. 9/2001) во членот 7 зборовите: “Собрани-
ето  и” се бришат. 

 
Член 2 

Во членот 11 став 1 алинеја трета која гласи: “Ко-
мисија за претставки и предлози” се брише.  

Во истиот член во ставот 3 зборовите: “комисии, 
како” се бришат, по зборот “постојани” се додаваат 
зборовите: “и повремени”, а во ставот 4 по зборот “ко-
мисиите” се додаваат зборовите: “и другите работни 
тела”. 

 
Член 3 

Членот 13 се менува и гласи: 
Претседателот именува генерален секретар и заме-

ници на генералниот секретар. 
Генералниот секретар раководи со Кабинетот, ја ор-

ганизира и усогласува работата, се грижи за единстве-
но функционирање и унапредување на организацијата 
на Кабинетот. 

Заменикот генерален секретар го заменува генерал-
ниот секретар во случај на негова отсутност или кога 
поради болест или други причини не е во можност да ја 
врши својата функција, со сите негови овластувања и 
одговорности, а во соработка со генералниот секретар 
врши работи од негова надлежност што тој ќе му ги до-
вери. 

 
Член 4 

Во членот 14 ставот 1 се брише. 
 

Член 5 
Во членот 24 во ставот 2 по зборовите: “генерални-

от секретар” се додава текстот“, замениците на гене-
ралниот секретар” , а по зборот “претседателот” се до-
дава текстот “раководителите на секторите”. 

 
Член 6 

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

 
  Бр. 07-434                                 Претседател 

15 март 2010 година              на Република Македонија, 
     Скопје                             д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
749. 

Врз основа на член 3 а во врска со член 2, став 2 од 
Законот за сметање на времето (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 17/96 и 16/97) и член 36 
став 3 од Законот за Владата на Република Македонија 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.59/00, 
12/05, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.03.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ВОВЕДУВАЊЕТО 
И ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ЗАВРШУВАЊЕТО 

НА ЛЕТНОТО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО  
ВО 2010 ГОДИНА 

 
1. Летното сметање на времето во 2010 година за-

почнува на 28 март во 02h 00min 00s, така што со поме-
стување за еден час нанапред времето во 02h 00min 00s 
се смета како 03h 00min 00s. 

2. Летното сметање на времето во 2010 година се 
завршува на 31 октомври во 03h 00min 00s, така што со 
поместувањето за еден час наназад времето во 03h 
00min 00s се смета како 02h 00min 00s. 

Часот кој на 31 октомври 2010 година, поради по-
местувањето за еден час наназад се појавува два пати 
помеѓу 02h 00min 00s и 03h 00min 00s се означува  - пр-
виот пат како час 2А, а вториот пат како час 2Б. 

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

 
      Бр. 51-1748/1                    Заменик на претседателот  
23 март 2010 година               на Владата на Република  

    Скопје                                      Македонија, 
                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 

___________ 
750. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005 и 150/2007, Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 23.03.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА САРАЈ 

 
Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за 
престанок и за давање на трајно користење на движна 
ствар на општина Сарај бр.19-5924/1 од 7 декември 
2009 година („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 149/2009).  
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 51-1558/1                   Заменик на претседателот 

23 март 2010 година              на Владата на Република 
   Скопје                              Македонија, 

                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 
___________ 

751. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и за забавните игри ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 23.03.2010 година, издаде 

 
Л  И  Ц  Е Н Ц  А 

ЗА ПОСТОЈАНО  ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценца  за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за туризам, угостителство и услуги “МАСТЕРБЕТ“ 
ДОО Скопје , за време од 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се нао-
ѓа на ул. “Јулиска Краина“ бр.1 во Куманово. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 
22 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на 
среќа на кој истовремено можат да учествуваат 
повеќе играчи. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае Лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа 
точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од  страна  на  корисникот  на  Лицен-

цата  не  биде  платен надоместокот за плаќање на Ли-
ценцата од точка 4, алинеите 1 и 2, Лиценцата се од-
зема. 

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која е издадена Лиценцата,  се  
стекнува  по  уплатата на  првиот   дел   од надоместо-
кот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, али-
неја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на 
Република Македонија". 

 
Бр. 51-1667/1                    Заменик на претседателот 

23 март 2010 година              на Владата на Република 
   Скопје                                Македонија, 

                                      д-р Васко Наумовски, с.р. 
___________ 

752. 
Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа 

и забавните игри („Службен весник на Република Ма-
кедонија" бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
23.03.2010 година, издаде 

 
Л  И  Ц  Е Н Ц  А 

ЗА  ПОСТОЈАНО  ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ 
ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ 

 
1. Лиценца  за постојано приредување на посебни 

игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото 
за трговија и услуги “АПЕКС МК“ ДОО Скопје , за 
време од 6 (шест) години. 

2. Приредувањето на посебните игри на среќа во 
автомат клуб ќе се врши во автомат клубот што се на-
оѓа на ул. “Плоштад Нова Југославија“ бр.2 во Кума-
ново. 

3. Во автомат клубот, корисникот на Лиценцата за 
приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 
14 автомати за игри на среќа и 1 автомат за игри на 
среќа на кој истовремено можат да учествуваат 
повеќе играчи. 

4. Корисникот на Лиценцата е должен да плати на-
доместок за Лиценцата кој изнесува 72.800 евра, во де-
нарска противвредност по среден курс на Народна бан-
ка на Република Македонија што се применува на де-
нот на уплата и тоа: 

- 50% од износот, 36.400 евра, во денарска против-
вредност по среден курс на Народна банка на Републи-
ка Македонија да уплати на денот на доделувањето на 
Лиценцата и 
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- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, нај-
доцна до 30 јануари во тековната година за секоја годи-
на додека трае Лиценцата, во денарска противвредност 
по среден курс на Народна банка на Република Маке-
донија што се применува на денот на уплатата. 

Уплатата на средствата од алинеите 1 и 2 на оваа 
точка се вршат во Буџетот на Република Македонија на 
Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 
број 840-62207, приходно конто 718113, програма 00 и 
банка на примачот: Народна банка на Република Маке-
донија. 

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа 
точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Мини-
стерството за финансии. 

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Мини-
стерството за финансии и потврдите за уплатените го-
дишни рати, од алинеја 2 на оваа точка. 

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе. 
6. Доколку од  страна на  корисникот  на  Лиценца-

та не биде платен надоместокот за плаќање на Лицен-
цата од точка 4, алинеите 1 и 2, Лиценцата се одзема. 

7. Корисникот на Лиценцата со право на приредува-
ње на играта на среќа за која   е   издадена   Лиценцата,   
се   стекнува   по   уплатата   на  првиот   дел   од надо-
местокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 4, 
алинеја 1. 

8. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на 
Република Македонија". 

 
Бр. 51-1669/1                    Заменик на претседателот 

23 март 2010 година              на Владата на Република 
  Скопје                                Македонија, 

                                       д-р Васко Наумовски, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 

753. 
Врз основа на член 196 став 4 од Законот за служба 

во Армијата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 36/10), министерот 
за одбрана донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА 
ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ ЗА КУПУВАЊЕ НА СТАН 
ВО ЛИЧНА СОПСТВЕНОСТ НА АКТИВНИОТ 
ВОЕН И ЦИВИЛЕН ПЕРСОНАЛ НА СЛУЖБА ВО 
АРМИЈАТА  НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД  
СТРАНА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на  суб-
венционирање на дел од трошоците за купување на 
стан во лична сопственост на активниот воен и циви-
лен персонал на служба во Армијата на Република Ма-
кедонија (во натамошниот текст: Армијата), од страна 
на Министерството за одбрана.  

Член 2 
Субвенционирање на дел од трошоците од страна 

на Министерството за одбрана за купување на стан во 
лична сопственост има активниот воен и цивилен пер-
сонал на служба во Армијата кој по предходно спрове-
дена анкета и лично потпишана писмена изјава, пози-
тивно се изјаснил за решавање на станбеното прашање 
со купување на стан во лична сопственост од Проектот 
на Министерството за одбрана „АРМ мој вистински 
дом“ и дека со купувањето на стан од овој проект, пре-
станува да остварува определени права по овој основ 
утврдени во Законот за служба во Армијата на Репуб-
лика Македонија.  

 
Член 3 

Активниот воен и цивилен персонал на служба во 
Армијата при купување на стан во  лична сопственост 
плаќа од лични средства 30% учество од утврдената 
цена на станот по метар квадратен . 

Останатите 70% од утврдената цена на станот по 
метар квадратен се плаќаат во наредните десет години 
од денот на склучување на договорот за купување на 
стан,  на банката која го одобрила кредитот . 

Плаќањето на камата на преостанатите 70% од 
утврдената цена на станот по метар квадратен ја суб-
венционира Министерството за одбрана. 

Активниот воен и цивилен персонал на служба во 
Армијата може преостанатиот дел од 70% од утврдена-
та цена на станот по метар квадратен да го плати и по-
рано од предвидениот рок за отплата утврден во дого-
ворот за купување на стан.  

 
Член 4 

Субвенционирање на дел од трошоците за купуваа-
ње на стан во лична сопственост од страна на Мини-
стерството за одбрана се состои од:  

- регулирање на обврската за обезбедување на лока-
ција за изградба на станови од Проектот на Министерс-
твото за одбрана „АРМ мој вистински дом“; 

- регулирање на обврската за комунални трошоци 
кон единицте на локалната самоуправа; 

- регулирање на обврската за изработка на проект-
на докумкенатција за изградба на станови од Прое-
ктот на Министерството за одбрана „АРМ мој вистин-
ски дом“ и  

- регулирање на обврската за плаќање на камата за 
останатите 70% од утврдената цена на станот по метар 
квадратен на банката која го одобрила кредитот.  
 

Член 5 
Хипотеката како гаранција за одобрениот кредит од 

банката е за периодот додека се исплаќаат ратите за 
станот.  
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Член 6 
При субвенционирање на дел од трошоците за ку-

пување на стан во лична сопственост особено се земаат 
во предвид:  

1.  местото на службување; 
2. користење на стан  под закуп, надоместок на тро-

шоци за закупнина на стан; 
3. години на работен стаж;  
4. семејна состојба (семејство, број на членови на 

семејно домаќинство); 
5. користење на право на превоз (стварни трошоци-

право на организиран превоз или надоместок на ствар-
ни трошоци за превоз); 

6. степен на оштетување на организмот, како после-
дица на вршење на службата во Армијата утврден со 
акт на надлежен орган;  

7. инвалидност на член на семејно домаќинство 
утврдена со акт на надлежен орган и 

8. квадратура на станот што го имаат во сопстве-
ност добиен од станбениот фонд на поранешната ЈНА 
односно Министерството за одбрана или купен стан од 
сопствени средства. 

 
Член 7 

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

 
Бр. 01-2308/1 

24 март 2010 година                    Министер за одбрана, 
   Скопје                                Зоран Коњановски, с.р. 

____________ 
754. 

Врз основа на член 155 од Законот за служба во Ар-
мијата на Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија” бр.62/02, 98/02, 25/03, 71/03, 
112/05, 134/07 и 6/09), министерот за одбрана, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ СПЕЦИЈАЛНОСТИ 
ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА АРМИЈАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, РАБОТНИТЕ МЕСТА 
(ДОЛЖНОСТИТЕ) И ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА  

ДОДАТОКОТ НА ПЛАТАТА 
 

Член 1 
Во Правилникот за утврдување на посебните специ-

јалности од особено значење за Армијата на Република 
Македонија, работните места (должностите) и висина-
та на износот на додатокот на платата („Службен вес-
ник на Република Македонија” бр.40/03, 79/03, 34/05 и 

81/07), во членот 3 точка 6 потточка 6.5 алинеја 2 збо-
ровите: „шеф на Отсек за безбедност и разузнавање во 
Воената академија“, се заменуваат со зборовите: „рако-
водител на катедра за безбедност, кризен менаџмент, 
заштита и спасување во Воената академија“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 02-2280/1 

24 март 2010 година                    Министер за одбрана, 
   Скопје                                Зоран Коњановски, с.р. 

____________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

755. 
Врз основа на член 102 став 2 од Законот за возду-

хопловство („Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 14/06, 24/07 и 103/08), министерот за внатрешни 
работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛО-
ВИТЕ И ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВПИШУВАЊЕ НА 
ПОЛИЦИСКИТЕ ВОЗДУХОПЛОВИ, СОДРЖИНА-
ТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ 
НА ПОЛИЦИСКИ ВОЗДУХОПЛОВИ И ЗА УСЛО-
ВИТЕ ЗА БРИШЕЊЕ НА ПОЛИЦИСКИТЕ ВОЗДУ-
ХОПЛОВИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПОЛИЦИСКИТЕ 

ВОЗДУХОПЛОВИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за условите и процедурата за впи-

шување на полициските воздухоплови, содржината и 
начинот на водење на Регистарот на полициски возду-
хоплови, како и условите за бришење на полициските 
воздухоплови во Регистарот на полициските воздухоп-
лови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
137/09) Прилогот бр. 1 и Прилогот бр. 2 се заменуваат 
со нов Прилог бр. 1 и нов Прилог бр. 2 кои се составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 2 

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

 
    Бр. 14.1-16115/1                           Министер 
18 март 2010 година               за внатрешни работи, 

   Скопје                       м-р Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
756. 

Врз основа на член 16-б став 1 алинеја 4 од Законот 
за лизинг („Службен   весник на Република Македони-
ја“ бр.04/2002, 49/2003, 13/2006 и 88/2008) министерот 
за финансии, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ  
НА ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ 

 
1. Се одзема Дозволата за вршење финансиски ли-

зинг бр. 12-14566/2 од  15 јуни 2009 година издадена од 
Министерството за финансии на Друштвото за трговија 
и услуги МИКРО КРЕДИТ ЛИЗИНГ СОСИЕТИ ДОО 
Скопје, ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 26, Скопје, со единс-
твен матичен број на субјектот 6409431. 

2. Ова решение се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
Бр. 12-34012/5                       Заменик на претседател  

3 декември 2009 година              на Владата и министер  
     Скопје                                        за финансии, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

757. 
Врз основа на член 25 став (4) од Законот за упра-

вување со пакување и отпад од пакување („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 161/09), мини-
стерот за животна средина и просторно планирање до-
несе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРАВНИ ЛИ-
ЦА КОИ ПОСТАПУВАAТ СО ОТПАД ОД ПАКУ-
ВАЊЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ  И САМОСТОЈНИ ПО-
СТАПУВАЧИ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ, НА-
ЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА КАКО И 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА ПОТВРДАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА САМО-
СТОЕН ПОСТАПУВАЧ СО ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на образецот за водење на евиденција на прав-
ни лица кои постапуваат со отпад од пакување, произ-

водители и самостојни постапувачи со отпад од паку-
вање (во понатамошниот текст евиденција), начинот на 
водење на евиденција  како и формата и содржината на 
образецот на потврдата за регистрација на самостоен 
постапувач со отпад од пакување. 

 
Член 2 

(1) Евиденцијата се води за  правни лица кои поста-
пуваат со отпад од пакување, производители и само-
стојни постапувачи со отпад од пакување. 

(2) Правните лица кои постапуваат со отпад од па-
кување се запишуваат во евиденцијата со денот на до-
бивање на дозвола за постапување со отпад од паку-
вање.  

(3) Производителите  се запишуваат во евиденција-
та со денот на доставување на список со назив седиште 
и адреса на правно или физичко лице од страна на 
правното лице во чие име и за чија сметка ќе постапува 
со отпадот од пакување. 

(4) Производителите  кои самостојно обезбедуваат 
постапување со отпадот од пакување што го создаваат, 
се запишуваат во евиденцијата со денот на добивање 
на дозволата за постапување со отпад од пакување, за 
што им се издава потврда. 

(5) Формата и содржината на образецот за водење 
на евиденција е даден во Прилог 1 кој е составен дел на 
овој правилник.  

(6) Формата и содржината на образецот на потврда-
та од став (4) на овој член е даден во Прилог 2 кој е со-
ставен дел на овој правилник.  

 
Член 3 

Евиденцијата се води во електронска форма. Се-
која промена на податоците се запишува  во евиден-
цијата. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 07- 3084/1              Министер за животна средина    

17 март 2010 година              и просторно планирање, 
   Скопје                      д-р Неџати Јакупи, с.р. 
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„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


