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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2895. 

Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ВО ИДНИЈА 
 

I 
Г-дин Петар Јовановски се отповикува од должно-

ста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Индија, со седиште во Њу Делхи. 

  
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
        Указ број 98        Претседател 
23 септември 2011 година     на Република Македонија, 
          Скопје            д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
2896. 

Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВАТА ИЗРАЕЛ  

 
I 

Г-дин Пајо Авировиќ се отповикува од должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија во Државата Израел, со седиште во Тел 
Авив. 

  
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
        Указ број 99        Претседател 
23 септември 2011 година     на Република Македонија, 
          Скопје                д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
2897. 

Врз основа на член 6 став (13) од Царинскиот закон 
(„Службен весник на Република Македонија“(број 
39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11 , 53/11 и 107/11), мини-
стерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБ-
ЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ  ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ 
ВО  ЦАРИНСКИТЕ  ПОСТАПКИ И ЛИЦЕНЦИ ЗА 

ВРШЕЊЕ НА ЗАСТАПУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за поблиските критериуми за за-

стапување во царинските постапки и лиценци за врше-
ње на застапување („Службен весник на Република Ма-
кедонија„ број 107/11), во член 16 во алинеја 2 бројот 
„6„ се заменува со бројот „7“. 

 
Член 2 

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

 
Број 11-27264/2                     Министер за финансии, 

26 август 2011 година           м-р Зоран Ставрески, с.р.   
      Скопје 

__________ 
2898. 

Врз основа на член 29 став (6) од Законот за прива-
тизација и закуп на градежно земјиште во државна 
сопственост  („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.4/2005, 13/2007, 165/2008, 146/2009, 18/2011 и 
51/2011), министерот за финансии, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ПО 
БАРАЊЕТО ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА НА ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на барањето заради недонесување на решение 
по барањето за приватизација на градежно земјиште во 
државна сопственост, во рокот утврден во членот 29 
став (1) од Законот за приватизација и закуп на градеж-
но земјиште во државна сопственост 

 
Член 2 

Барањето заради недонесување на решение по бара-
њето  за приватизација на градежно земјиште во др-
жавна сопственост се поднесува на образец – „Барање 
заради недонесување на решение по барањето за при-
ватизација на градежно земјиште во државна сопстве-
ност “, во А-4 формат на бела хартија, даден во Прилог  
кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

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

 
       Бр. 26-29952/1 
21 септември 2011 година      Министер за финансии,  
          Скопје          м-р Зоран Ставрески, с.р.  
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2899. 
Врз основа на член 69 алинеја 5 од Законот за 

здравјето на растенијата („Службен весник на Републи-
ка Македонија бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10 и 17/11“), 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво, донесе 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБЕН НАДЗОР ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ПРИСУСТВОТО НА БАКТЕРИ-
ЈАТА CLAVIBACTER MICHIGANENSIS (SMITH) 
DAVIS ET AL. SSP. SEPEDONICUS (SPIECKERMANN 
ET  KOTTHOFF)  DAVIS ET AL. И ПОСТАПКИТЕ  

ЗА ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУВАЊЕ (∗) 
 

Член 1 
Со оваа наредба се определува спроведување на по-

себен надзор за утврдување на присуството на бактери-
јата Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. 
sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. пре-
дизвикувач на прстенесто гниење на кртолите и венее-
ње на компирот, одредување на распространетоста и во 
случај на појава мерките кои треба да се превземат за 
да се спречи ширењето и контролата, со цел ерадика-
ција на прстенесто гниење на кртолите и венеење на 
компирот, како и на постапките за лабораториско ис-
питување. 
 

Член 2 
Мерките кои се преземат заради уништување на ба-

ктеријата Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. 
ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. 
која го предизвикува прстенестото гниење на кртолите 
и венеењето на компирот (во натамошниот текст ште-
тен организам), се со цел да се:   

(а) лоцира и одреди нејзината раширеност и ди-
стрибуција; 

(б) спречи нејзиното појавување и ширење и 
(в) ако се пронајде, да се спречи нејзиното ширење 

и да се контролира заради целосна елиминација. 
 

Член 3 
(1) Посебниот надзор фитосанитарниот инспектор 

го врши за да утврди присуство на штетениот органи-
зам во кртолите и кога е потребно на растенијата од 
компир (Solanum tuberosum L.) кои потекнуваат од ме-
стото на производство, за да се потврди отсуството на 
штетниот организам. 
                            
(∗) Со оваа наредба се врши усогласување со одребите на Дире-
ктивата на Советот бр. 93/85/ЕЕЗ од 4 октомври 1993 за контрола 
на прстенесто гниење на кртолите и венеење на компирот од 
Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus 
(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. CELEX број 31993L0085, 
изменета и дополнета со  Директивата на Комисијата бр. 
2006/56/ЕЗ од 12 јуни 2006 година, CELEX број 32006L0056. 

 (2) При вршењето на посебниот надзор фитосани-
тарниот инспектор треба да  зема примероци-мостри од 
кртоли од семенски и меркантилен компир. Препорач-
ливо е да се земаат примероци-мостри посебно од секо-
ја партија во складиштата и да се испитаат со лаборато-
риско тестирање по методот утврден во Прилог 1 кој е 
составен дел од оваа наредба. Каде е соодветно, фито-
санитарниот инспектор може да врши посебен надзор 
со визуелен преглед со сечење на кртолите. 

(3) Посебниот надзор, во случај на растенија од 
компир се спроведува со примена на соодветни методи 
за земање на примероци-мостри кои подлежат на соод-
ветно лабораториско тестирање или може да се кори-
стат и методи препорачани од страна на Европската ор-
ганизација за заштита на растенијата.  

(4) Бројот, потеклото, стратификацијата и времето 
на собирање на примероците-мострите се одредува  врз 
основа на сигурни научни принципи, биологијата на 
штетниот организам и земајки го во предвид  начинот 
на производство на компир, за потврдување на отство-
то на штетниот организмот.  

 
Член 4 

При вршење на посебен надзор фитосанитарниот 
инспектор треба да утврди дека нема сомнителната по-
јава или потврдена присутност на штетен организам кај 
растенијата од компир и кртоли кога  се берат, склади-
раат или пласираат на пазар, од сопственици регистри-
рани согласно Правилникот за формата, содржината и 
начинот на водење на Регистарот на производители, 
преработувачи, увозници и дистрибутери на растенија, 
растителни производи и други објекти и предмети (∗¹).  
                            

(∗1) Правилникот за формата, содржината и начинот на воде-
ње на Регистарот на производители, преработувачи, увозници и 
дистрибутери на растенија, растителни производи и други обје-
кти и предмети е  усогласен со одребите на  Директивата на Сове-
тот бр.2000/29/ЕЗ од 8 мај 2000 за заштитните мерки против вове-
дување во Заедницата  на организми штетни за растенијата или 
растителните производи  и против нивното ширење во Заедница-
та, celex број 32000L0029; изменета и дополнета со  Директивата 
на Комисијата бр.2001/33/ЕЗ на 8 Мај 2001 година, celex број 
32001L0033; изменета и дополнета со Директивата бр.2002/28/EЗ 
од 19 март 2002 година, celex број 32002L0028; изменета и допол-
нета со  Директивата на Комисијата бр.2002/36/ЕЗ на 29 април 
2002 година, celex број 32002L0036; изменета и дополнета со  Ди-
рективата на Советот бр.2002/89/EЗ од 28 ноември 2002 година, 
celex број 32002L0089; изменета и дополнета со  Директивата 
бр.2003/22/EЗ од 24 март 2003 година, celex број 32003L0022; из-
менета и дополнета со  Регулативата на Советот (ЕЗ) бр.806/2003 
од 14 април 2003 година, celex број 32003R0806;  изменета и до-
полнета со Директивата на Комисијата бр.2003/47/ЕЗ на 4 јуни 
2003 година, celex број  32003L0047; изменета и дополнета со Ди-
рективата на Комисијата бр.2003/116/ЕЗ од 4 декември 2003 годи-
на, celex број 32003L0116; изменета и дополнета со Директивата 
бр.2004/31/EЗ од 17 март 2004 година, celex број  32004L0031; из-
менета и дополнета со  Директивата бр.2004/70/EЗ од 28 април 
2004 година, celex број 32004L0070; изменета и дополнета со Ди-
рективата на Комисијата бр.2004/102/ЕЗ на 5 октомври 2004 го-
дина, celex број 32004L0102; изменета и дополнета со Директива-
та на Советот бр. 2005/15/ЕЗ од 28 февруари 2005 година, celex 
број 32005L0015;изменета и дополнета со Директивата на Коми-
сијата бр.2005/16/ЕЗ на 2 март 2005 година, celex број 
32005L0016; изменета и дополнета со  Директивата на Комисија-
та бр.2005/77/ЕЗ од 11 ноември 2005 година, celex број 
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Член 5 
(1) Во случај на сомневање за појава на штетниот 

организам, фитосанитарниот инспектор по пријавен 
случај за сомневање, треба да изврши посебен надзор.  
При лабораториски тестирања се користи методот 
утврден во Прилог 1 од оваа наредба и во согласност 
со условите од Прилог 2  точка 1 кој е составен дел од 
оваа наредба, за да се потврди или да се побие сомне-
вањето за појавата на штетниот организам. Во случај, 
да се потврди сомневањето на штетниот организам, 
треба да се превземат мерките од Прилог 2 точка 2 од 
оваа наредба.  

(2) Заради потврдување или побивање на сомнева-
њето за појава на штетен организм од став (1) од овој 
член,  каде:  

1. биле забележани сомнителни дијагностички и ви-
зуелни симптоми од болеста, односно биле забележани 
видливи знаци на болеста; или  

2. имунофлуоросцентниот тест од Прилог 1 од оваа 
наредба или други соодветни тестови биле позитивни, 
фитосанитарниот инспектор треба да:  

-  го забрани пуштањето во промет или преместува-
ње на сите партии или пратки од кои се земени приме-
роците, освен оние кои се под нивна контрола и ако е 
утврдено дека нема опасност од ширење на штетниот 
организам;  

-  превземе мерки за откривање на можниот извор 
заради утврдување и следење на потеклото на сомнева-
њето за појавата на штетниот организам;  

-  воведе соодветни дополнителни заштитни мерки 
врз основа на проценка на ризик, за да се спречи сека-
кво ширење на штетниот организам. Таквите мерки мо-
же да вклучат контрола на местото на производство, 
                                           
32005L0077; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата 
бр.2006/14/EЗ од 6 февруари 2006 година, celex број 32006L0014; 
изменета и дополнета со Директивата на Комисијата 
бр.2006/35/EЗ од 24 март 2006 година, celex број 32006L0035; из-
менета и дополнета со Директивата на Комисијата бр. 2007/41/EЗ 
од 28 јуни 2007 година, celex број 32007L0041; изменета и допол-
нета со Директивата на Комисијата бр. 2008/64/EЗ од 27 јуни 
2008 година, celex број 32008 L0064; изменета и дополнета со Ди-
рективата на Комисијата 2008/109/EЗ од 28 ноември 2008 година, 
celex број 32008L0109; изменета и дополнета со  Директивата на 
Комисијата бр. 2009/7/EЗ на 10 февруари 2009 година, celex број  
32009L0007; изменета и дополнета со  Директивата на Комисија-
та бр.2009/118/EЗ на 9 септември 2009 година, celex број  
32009L0118; изменета и дополнета со Директивата на Советот 
бр.2009/143/EЗ од 26 ноември 2009 година, celex број 
32009L0143; изменета и дополнета со Директивата на Комисијата 
бр.2010/1/ЕУ од 8 јануари 2010 година, celex број 32010L0001; 
Директивата на Комисијата бр.1992/90/ЕЗ од 3 ноември 1992 го-
дина за утврдување на обврските кои се однесуваат на произво-
дителите или увозниците на растенија, растителни производи и 
други објекти и за утврдување на деталите за нивна регистрација, 
celex број 31992L0090; Директивата на Комисијата бр.1993/50/ЕЗ 
од 24 јуни 1993 година за определунање на одредени растенија 
кои не се во Анекс V дел А од Директивата на Советот 
бр.77/93/ЕЗ, чии производители или складишта, дистрибутивни 
центри во производните  зони на вакви растенија, треба да бидат 
внесени во  службен регистар, celex број 31993L0050. 

пуштањето во промет, преместување на сите други кр-
толи или растенија внатре или надвор од просторите, 
кои се поврзани со сомневањето за појавата и 

- воведе карантин на местото на производство со 
посебен фитосанитарен надзор. 

 
Член 6 

Ако со посебениот надзор или лабораториски те-
стирања користени по методот од Прилог 1 од оваа на-
редба, се потврди присутноста на штетениот организам 
во примероците-мострите на кртолите од компир, рас-
тенијата или деловите од растенијата, фитосанитарни-
от инспектор имајќи ја во предвид  биологијата на ште-
тениот организам, производството, маркетингот и пре-
работувачките капацитети, треба да:  

(а) ги прогласи за контаминирани кртолите или рас-
тенијата, пратката и/или партијата, машините, опрема-
та, превозните средства, садовите, складиштето или си-
те делови од нив, како и други предмети, вклучувајки 
ја амбалажата и материјалот за пакување, од кои се зе-
мени примероците, местото(ата) на производство и по-
лето(ињата) од каде биле собрани кртолите или расте-
нијата;  

(б) го одреди, степенот на можната контаминација 
преку контакт пред или по бербата или преку поврзува-
ње на производството со означената  контаминација, 
имајќи ги предвид одредбите од Прилог 3 точка 1 кој е 
составен дел од оваа наредба;  

(в) да демаркира зона врз основа на објавената кон-
таминација до : 

- степенот на можната контаминација и 
- можното ширење на штетениот организмот сог-

ласно Прилог 3 точка 2 од оваа наредба.  
   

Член 7 
(1) Таму каде што кртолите или растенијата биле 

прогласени за контаминирани, фитосанитарниот инс-
пекторт треба да изврши тестирање на залихите на 
компир, кои се клонски сродни со оние опфатени со 
контаминацијата. Тестирањето на кртолите или расте-
нијата се врши колку што е потребно за одредување на 
можниот главен извор на инфекција и степен на можна 
контаминација,  со цел да се  одреди степенот од ризик.   

(2) Како резултат од тестирањето понатамошното 
назначување на контаминацијата, определувањето на 
степенот од можното заразување и демаркирање на зо-
ната, се изведува  согласно член 6 од оваа наредба.  

 
Член 8 

(1) Кртолите и растенијата, кои се прогласени како 
контаминирани согласно член 6 точка (а) од оваа на-
редба не треба да се садат и под надзор на фитосани-
тарниот инспекторт треба:  
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- да бидат уништени, или 
- на друг начин отстранети, согласно мерките за по-

себен надзор, утврдени  од во Прилог 4 точка 1 кој е 
составен дел од оваа наредба, ако е утврдено дека не 
постои никаков ризик од ширење на штетниот органи-
зам и отпадот од истите да биде отстранет согласно 
Прилог 5 кој е составен дел од оваа наредба.   

(2) Кртолите и растенијата кои се прогласени како 
контаминирани согласно член 6 точка (б) од оваа на-
редба под надзор на фитосанитарниот инспекторт:  

(а) не треба да се садат, без оглед на  резултатот од 
тестирањето наведено во член 7 од оваа наредба залихи 
од клонско сродни, под контрола на фитосанитарниот 
инспектор да бидат соодветно користени или отстране-
ти,  согласно Прилог 4  точка 2 од оваа наредба на на-
чин ако е утврдено дека не претставуваат никаков ри-
зик од ширењето на штетниот организам;  

(б) секоја машина, превозно средство, опрема,  са-
дови, складишта и делови од нив или други предмети, 
амбалажа и материјалот за пакување, кои се прогласе-
ни за контаминирани или одредени за можно контами-
нирани согласно  член 6 точка (а) и (б) од оваа наредба 
треба да бидат уништени или исчистени и дезинфици-
рани со употреба на соодветни методи, согласно При-
лог 4 точка 3 од оваа наредба. По извршената дезин-
фекцијата, ваквите предмети нема  да се сметаат како 
контаминирани;  

(в) за зоната, која е демаркирана согласно член 6 
точка (в) од оваа наредба се утврдува серии од мерки, 
согласно Прилог 4  точка 4 од оваа наредба.  

 
Член 9 

Семенскиот компир треба да се тестира за да се 
утврди дали ги исполнува посебните фитосанитарни 
барања  и дали потекнува непосредно од материјал, кој 
е добиен во рамките на официјално одобрена програма, 
со официјални контролирани тестови по методот утвр-
ден во Прилог 1 од оваа наредба, дека е слободен од 
штетниот организам. Ова тестирање се спроведува во:  

- случаи кога контаминацијата влијае врз произ-
водството на семенски компир, на растенија за почетна 
клонска селекција; или 

- во случаи кога треба да се утврди отсуството на 
штетниот организам на секое растение за почетна 
клонска селекција или на репрезентативните примеро-
ци-мостри од основниот семенски компир или компи-
рот од претходните  размножувања.  

 
Член 10 

Без оглед на одредбите од оваа наредба  согласно 
Правилникот за научни и технички капацитети за екс-
периментални, научноистражувачки, селекциони или 

развојни работи (∗²), по одобрување од страна на Фито-
санитарната управа може да се изврши увоз за внесува-
ње или движење на штетни организми, растенија, рас-
тителни производи и други објекти и предмети намене-
ти за експериментални, научноистражувачки, селекци-
они или развојни работи, во кои случаи не се примену-
ваат одредбите од членовите 7 и 8 од оваа наредба, под 
услов да не се наруши контролата врз штетниот орга-
низам и да не се предизвика ризик од ширење на штет-
ниот организам.  

 
Член 11 

(1) Доколку условите тоа го налагаат може да се 
применат и други дополнителни или построги мерки 
заради уништување на штетниот организам или да се 
спречи неговото ширење. 

(2) Дополнителните мерки од став (1) од овој член 
можат да вклучат упатство дека може да се сади само 
семенскиот компир, кој е официјално потврден или 
официјално прегледан и ги исполнува бараните фито-
санитарни стандарди за здравствената состојба на рас-
тението. Оваа може  да се примени и во случај кога на 
земјоделците им е дозволено да го употребуваат на 
нивните сопствени имоти семенскиот компир, кој е до-
биен од  сопствено производство. 

 
Член 12 

Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за систематски контро-
ли и мерки за спречување на ширењето на прстенесто 
гниење на клубените и венеење на компирот предизви-
кано од Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. 
ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
32/07). 

 
Член 13 

Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

 
       Бр. 17-298/ 7          Министер за земјоделство, 
септември 2011 година        шумарство и водостопанство, с.р. 

      Скопје                                  Љупчо Димовски, с.р. 
                            
(∗2) Правилникот за научни и технички капацитети за експери-
ментални, научноистражувачки, селекциони или развојни работи 
е усогласен со одребите на Директивата на Комисијата бр. 
2008/61/EC на 17 Јуни 2008 за утврдување  на условите под кои 
одредени штетни организми, растенија, растителни производи и 
други објекти наведени во анексите од I до V Директивата на Со-
ветот 2000/29/ЕС може да се внесат во или движат  во рамките на 
Заедницата или одредени заштитени зони од него, за експеримен-
ти  или научни цели и за работа на сортната  селекција, celex број 
32008L0061. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

2900. 
Врз  основа на член 103, став (3) од Законот за во-

дите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
87/08, 6/09, 161/09, 83/10 и 51/11), министерот за жи-
вотна средина и просторно планирање во согласност со 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво и министерот за здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗО-
НИТЕ ЧУВСТВИТЕЛНИ НА ИСПУШТАЊЕТО НА 

УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ (∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат критериумите за 

утврдување на зоните на водните тела кои се чувстви-
телни на испуштање на урбани отпадни води.  

 
Член 2 

Целата на овој правилник е контрола на емисиите 
што се испуштаат во водните тела и заштита на живот-
ната средина од штетното влијание на испуштените ур-
бани отпадни води.  

 
Член 3 

Зоните чувствителни на испуштање на урбани от-
падни води можат да бидат чувствителни и помалку 
чувствителни, што се утврдува согласно квалитетот на 
водното тело, намената на водата на тоа водно тело и 
неговите природни својства и карактеристики.  

 
Член 4 

(1) Зоните се определуваат како чувствителни на 
испуштањето на урбани отпадни води за секое водно 
тело одделно според следните критериуми: 

- Еутрофичност на водното тело, при што природ-
ното површинско слатководно водно тело, или друго 
слатководно тело ќе се смета за еутрофично кога содр-
жи концентрација на вкупен азот повисока од 15 mg/l, 
односно содржи концентрација на вкупен фосфор по-
веќе од 2 mg/l или друг нутриент односно хранлива со-
стојка, или постои опасност да достигне толкава кон-
центрација во иднина, односно постои опасност да ста-
не еутрофично во иднина доколку не се преземат за-
штитни мерки за контрола на испуштањето на урбани-
те отпадни води во природно површинското слатковод-
но водно тело, односно не се преземат мерки за кон-
трола на содржината на хранливи состојки на ефлуен-
тот кој се испушта во водното тело од прочистени или 
непрочистени урбани отпадни води;  
                            
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 
91/271/EEЦ  на Советот  за третман на урбани отпадни води, 
(Celex бр. 31991L0271). 

- Консумирање на водата од страна на човекот, при 
што областите на површинските водни тела се намене-
ти за црпење на вода за консумирање од страна на чо-
векот, кои содржат концентрација на нитрат повисока 
од 50mg/l, или постои опасност да достигне толкава 
концентрација во иднина доколку не се преземат за-
штитни мерки; и 

- Загаденоста на отпадните урбани отпадни води, 
при што поради квалитетот на урбаните отпадни води 
што се испуштаат од населени места со повеќе од 2000 
е.ж. е потребно повеќе од биолошко односно секундар-
но прочистување со цел да не се наруши квалитетот на 
површинското водно тело.  

(2) При определување на нутриентот односно хран-
ливата состојка и неговата концентрација од став (1) 
точка 1 од овој член, кој доведува или може во иднина 
да доведе до опасност од еутрофикација на површин-
ското водно тело, односно при разгледувањето на тоа 
кој нутриент, односно хранлива состојка би требало да 
се намали со дополнително прочистување, треба да се 
земе во предвид дали како реципиент на испуштените 
урбани отпадни води се јавуваат површинско слатко-
водно водно тело (на пример езеро и акумулација или 
затворен залив) за кое се знае дека има слаба размена 
на вода, што може да резултира со акумулирање на ну-
триентот. Нутриент е фосфатот и нитратот со нивните 
соединенија кој може да се појави во водите.   

 
Член 5 

(1) Зоните се определуваат како помалку чувстви-
телни на испуштањето на урбани отпадни води за секое 
водно тело одделно, само доколку испуштањето на ур-
баната отпадна вода нема да влијае негативно на мор-
фологијата, хидрологијата или на специфичните хидро-
лошки услови што постојат во таа област или да влијае 
негативно на животната средина.  

(2) При определувањето на помалку чувствителни-
те зони треба да се води сметка за ризикот од пренесу-
вање на ефлуентот во соседните зони каде што може да 
предизвика штетно влијание врз животната средина 
или врз зоните од член 4 од овој правилник, вклучувај-
ќи ги и чувствителните зони надвор од територија на 
Република Македонија.  

 
Член 6 

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

 
Бр. 07-5687/5           Министер за животна средина и 

3 август 2011 година                 просторно планирање, 
   Скопје                              Абдилаќим Адеми, с.р.  
 

 Министер за здравство,     Министер за земјоделство, 
  Никола Тодоров, с.р.    шумарство и водостопанство,  

                                            Љупчо Димовски, с.р.  
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2901. 

Врз основа на член 24 став (14) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11), министерот за животна средина и просторно 

планирање, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ 

СО КОЕ  СЕ ОДОБРУВА  ИЛИ СО КОЕ НЕ СЕ ОДОБРУВА ЕЛАБОРАТОТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради недонесување на решение со 

кое се одобрува или со кое не се одобрува елаборатот во рокот утврден со член 24 став (11) од Законот за жи-

вотната средина.  

 

Член 2 

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради недонесување на решение 

со кое се одобрува или со кое не се одобрува елаборатот“, во формат А-4 во бела боја, кој е даден Прилог  и е 

составен дел од овој правилник.  

Образецот од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, место за број и 

датум на барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на 

физичкото лице – подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице – 

подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот 

на барањето. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

Бр. 07 - 7075/9                                        

14 септември 2011 година                                   Министер, 

    Скопје                                                  Абдилаќим Адеми, с.р. 
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2902. 

Врз основа на член 105 став (5) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.53/05,  81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11), министерот за животна средина и просторно 

планирање, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ СО 

КОЕ СЕ ИЗДАВА А - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА,  ОДНОСНО РЕШЕНИЕ СО КОЕ СЕ 

ОДБИВА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА А - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради недонесување на решение со 

кое се издава А - интегрирана еколошка дозвола односно решение со кое се одбива барањето за издавање на А 

- интегрирана еколошка дозвола во рокот утврден со член 105 став (1) од Законот за животната средина.  

 

Член 2 

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради недонесување на решение 

со кое се издава А - интегрирана еколошка дозвола односно решение со кое се одбива барањето за издавање на 

А - интегрирана еколошка дозвола“ во формат А-4 во бела боја, кој е даден во Прилог  и е составен дел од овој 

правилник.  

Образецот од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, место за број и 

датум на барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице  односно име и презиме на 

физичкото лице – подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице – 

подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот на 

барањето. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 07 - 7075/9                                        

14 септември 2011 година                                   Министер, 

    Скопје                                                  Абдилаќим Адеми, с.р. 
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2903. 

Врз основа на член 87 став (7) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македони-

ја“ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11), министерот за животна средина и просторно 

планирање, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ СО КОЕ 

СЕ  ДАВА СОГЛАСНОСТ ИЛИ СЕ ОДБИВА БАРАЊЕТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради недонесување на решение со 

кое се дава согласност или се одбива барањето за спроведување на проектот во рокот утврден во член 87 став 

(1) од Законот за животната средина.  

 

Член 2 

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец: „Барање заради недонесување на решение 

со кое се дава согласност или се одбива барањето за спроведување на проектот“ во формат А-4 во бела боја, 

кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

Образецот од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, место за број и 

датум на барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на правното лице односно име и презиме на 

физичкото лице – подносител на барањето, седиште на правното лице односно адреса на физичкото лице – 

подносител на барањето, краток опис поради што се поднесува барањето и место за потпис на подносителот на 

барањето. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 07 - 7075/9                                        

14 септември 2011 година                                   Министер, 

    Скопје                                                 Абдилаќим Адеми, с.р. 
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
2904. 

Врз основа на члeн 56 став 1 точка 14, а во врска со член 54 став 1, точка 8, член 63-а, 63-б и 63-в од Зако-
нот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија" број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 
156/2010 и 53/2011), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата 
одржана на 15 септември 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ 
НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар 

на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 
14/2008, 19/2008, 22/2008, 37/2008, 60/2008, 83/2008, 100/2008, 132/2008, 67/2009, 95/2009, 104/2009, 141/2009, 
8/2010, 33/2010, 44/2010, 58/2010, 63/2010, 105/2010 и 171/2010), се вршат следните измени и дополнувања: 

Се утврдуваат нови референтни цени за следните лекови: 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија, ќе се 

објави по добивањето на согласност од министерот за здравство, а ќе се применува од 1 октомври 2011 годи-
на. 

 
     Бр. 02-14202/3                                         Управен одбор,  
15 септември 2011 година                                         Претседател, 
           Скопје                                                           Ирфан Хоџа, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2905. 
Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за 

енергетика  (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011), 
член 28 од Законот за акцизите (“Службен весник на 
РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 
24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 
55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена 
вредност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 
8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната 
средина (“Службен весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредба-
та за начинот на утврдување, пресметување и уплату-
вање на надоместокот за задолжителни резерви на на-
фта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или 
производство на нафтени деривати (“Службен весник 
на РМ“ бр. 138/09 и 52/11),  Регулаторната комисија за 
енергетика на Република Македонија, на седницата 
одржана на 26.09.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 41,268 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 42,621 
   
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 43.028 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 42.730 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 35,413 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што : 

 
A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА 

ЦЕНИ)  да   изнесуваат и тоа: 
   
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 80,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 81,50 
 
б) Дизел гориво         ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 70,00 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 59,00 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 43,309 

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 
деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од 
точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа одлу-
ка. 

Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,080 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,030 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,040 
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,890 
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б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,300 
   
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,300 
   
 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,740 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 21,859 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 21,777 
 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,264 
 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,230 
   
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 27.09.2011 
година и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија. 

 
       Бр. 02 -1265/1   
26 септември 2011 година      Претседател,  
          Скопје                    Димитар Петров, с.р. 
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