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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1050. 

Врз основа на член 15, став (2) од Законот за гра-

дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 

190/16), Владата на Република Македонија на седница-

та одржана на 20.3.2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

СОПСТВЕНОСТ  НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со електронско јавно наддавање да се отуѓи гра-

дежно земјиште сопственост на Република Македонија 

кое претставува Г.П. бр.Н.2 составена од дел од КП 

бр.1710, КО Нераште вон г.р, со површина од 55522 

м2, запишана во Имотен лист бр.2875, согласно Архи-

тектонско урбанистички проект на КП бр. 1082, 1710 и 

2499 дел, КО Нераште вон г.р. со тех. бр. 7-7/17 од 

11.2017 година, усвоен од страна на градоначалникот 

на општина Теарце со Потврда за заверка бр.09-473/12 

од 16.11.2017 година, за изградба на објект од јавен ин-

терес со намена Е2-комунална супраструктура, (E-2 без 

компатибилни класи на намени). 

 

Член 2 

Оваа одлука да ја спроведе Општина Теарце, сог-

ласно Одлуката за вршење на работите за располагање 

со градежно земјиште сопственост на Република Маке-

донија за Општина Теарце („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.10/14). 

 

Член 3 

Оваа одлука влeгува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 44-1346/1 Заменик на претседателот 

20 март 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

  д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

1051. 

Врз основа на член 69, став 5 од Законот за здрав-

ственото осигурување („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 

37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 

156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 

97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 

129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 

120/16, 142/16 и 171/17), Владата на Република Маке-

донија на седницата одржана  на 20.3.2018 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ 

УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ ПРЕВЕНТИВНИ И 

ОДРЕДЕНИ РАБОТИ ОД ПРИМАРНА, СПЕЦИ-

ЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНА И БОЛ-

НИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА КОИ 

ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА ОБЕЗБЕДУВА СРЕДСТВА 

ЗА НИВНО ЦЕЛОСНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ  ВО 

2018   ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат јавни здравствени 

установи кои вршат превентивни и одредени работи 

од примарната, специјалистичко - консултативна и 

болничка здравствена заштита за кои Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија обезбедува 

средства за нивно целосно функционирање во 2018 

година и тоа: 
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Член 2 

Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-1735/1 Заменик на претседателот 

20 март 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

  д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

1052. 

Врз основа на член 30 од Законот за водостопан-

ство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

51/15, 193/15 и 189/16), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 20.3.2018 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ЗА  ИСПОРА-

ЧАНА КОЛИЧИНА НА ВОДА ЗА ВОДОСНАБДУ-

ВАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ВО-

ДОСТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ  

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на надоместок за испорачана количина на 

вода за водоснабдување на Акционерското друштво 

Водостопанство на Република Македонија, во државна 

сопственост, Скопје бр.0202-1038 од 14.3.2018 година, 

донесена од Одборот на директори на Акционерското 

друштво, на седницата, одржана на 14.3.2018 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-1794/1 Заменик на претседателот 

20 март 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

1053. 

Врз основа на член 104, став (3) од Законот за без-

бедност на храната („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 

43/14, 72/15, 129/15, 213/15 и 39/16) Владата на Репуб-

лика Македонија на седницата одржана на 20.3.2018 

година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-

ЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ 

ЗА АКТИВНОСТИ И ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ 

НА ХРАНА И ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ КОЈА СЕ 

УВЕЗУВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И АК-

ТИВНОСТИ И ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА 

ХРАНА И ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ КОЈА СЕ ПРО-

ИЗВЕДУВА И СТАВА ВО ПРОМЕТ КАКО И НАЧИН 

НА НИВНА НАПЛАТА 

 

Член 1 

Во Одлуката за висината на надоместокот за актив-

ности и официјални контроли на храна и храна за жи-

вотни која се увезува во Република Македонија и ак-

тивности и официјални контроли на храна и храна за 

животни која се произведува и става во промет како и 

начин на нивна наплата („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 45/14 и 164/14), во точката 7 про-

центот „100%“ се заменува со процентот „50%“. 

 

Член 2 

Во Прилогот 1 по точката (3) се додава нова точка 

(4) која гласи: 

„(4) Висината на надоместокот за официјални кон-

троли при увоз на пратка со храна од неживотинско по-

текло изнесува:  

- 1000,00 денари за преглед на пратка и 

- 500,00 денари доколку се зема мостра за лаборато-

риско испитување.“ 

 

Член 3 

Во Прилогот 2, дел А во точката (9) зборовите: 

„производство на мед и производи од мед“ се замену-

ваат со зборовите: „производство на мед, производи од 

мед и други производи од пчели“. 

Во делот Г по точката (10) се додаваат пет нови 

точки (11), (12), (13), (14) и (15) кои гласат: 

“(11) Пријава за промена односно измена на усло-

вите во поглед на активностите или просториите на ре-

гистрираните оператори и објекти со храна од живо-

тинско потекло изнесува 250 денари. 

(12) Пријава за промена односно измена на услови-

те во поглед на активностите или просториите на ре-

гистрираните оператори и објекти со нуспроизводи од 

животинско потекло изнесува 250 денари. 

(13) Пријава за промена односно измена на услови-

те во поглед на активностите или просториите на ре-

гистрираните оператори и објекти со храна и произво-

ди за исхрана на животни изнесува 250 денари. 

(14) Пријава за промеиа односно измена на услови-

те во поглед на активностите или просториите на ре-

гистрираните правни лица увозници и извозници на 

храна од животинско потекло, нуспроизводи од живо-

тинско потекло и храна и производи за исхрана на жи-

вотни изнесува 250 денари. 

(15) Пријава за промена односно измена на услови-

те во поглед на активностите или просториите на ре-

гистрираните превозни средства за храна од животин-

ско потекло, нуспроизводи од животинско потекло и 

храна и производи за исхрана на животни изнесува 250 

денари.“. 
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Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-2015/1 Заменик на претседателот 

20 март 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

  д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

1054. 

Врз основа на  член 76-а став (7) од Законот за без-

бедност на храната за животни („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 145/10, 53/11, 1/12, 33/15, 

149/15 и 53/16), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 20.3.2018 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА МОНИТОРИНГ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 

ЗА ЖИВОТНИ ЗА 2018 ГОДИНА 

 

Член 1 

Со оваа програма се врши мониторинг на безбед-

носта на храната за животни заради откривање на при-

суство на резидуи, контаминенти и недозволени или 

непожелни супстанции, суровини и производи во хра-

ната за животни.  

 

Член 2 

(1) Цел на оваа програма е утврдување на одредени 

несообразности во однос на прописите за безбедност 

на храната за животни. Оваа програма се применува во 

сите фази на производство, преработка и дистрибуција 

на храната за животни, освен на примарното производ-

ство наменето за сопствени потреби во домаќинството. 

(2) Со оваа програма ќе се спроведат триста триесет 

и две аналитички испитувања, за утврдување на микро-

биолошката исправност на храната за животни, одреду-

вање на нивото на непожелни супстанции во храната за 

животни и утврдување на присуството на забранети 

супстанции во храната за животни согласно Правилни-

кот за општи и посебни барања за безбедност на храна 

за животни, Правилникот за листа на непожелни суп-

станции во храната за животни и максимално дозволе-

но ниво како и критичните точки за спроведување на 

истражување за идентификација на изворот и причини-

те за пречекорување на максимално дозволеното ниво, 

Правилникот за начинот и постапката на земање при-

мероци, начин и методи на вршење на лабораториски 

анализи на храната за животни и Листата на суровини, 

материјали и други производи чие ставање во промет и 

употреба се забранети. 

(3) Земање примероци и лабораториско испитување 

се врши за следните патогени агенси и супстанции/гру-

пи на супстанции: 

1) Микробиолошки опасности (Salmonella); 

2) Неоргански контаминенти и азотни соединенија; 

3) Микотоксини; 

4) Органохлорни соединенија (со исклучок на диок-

сини и полихлорирани бифенили); 

5) Диоксини и полихлорирани бифенили; 

6) Одобрени адитиви и 

7) Контаминација со забранети животински проте-

ини. 

(4) Агенцијата за храна и ветеринарство (во поната-

мошниот текст: Агенцијата), мониторингот на безбед-

носта на храната за животни го спроведува согласно 

Планот за земање на примероци од храна за исхрана на 

животни кој е даден во Прилог и е составен дел на оваа 

програма. Бројот на примероци даден во Прилогот на 

оваа програма ќе биде поделен во подрачните единици 

на Агенцијата на месечно ниво, во согласност со бројот 

на животни кои се наоѓаат на територијата или на мес-

тото каде се произведува, односно увезува храната за 

животни.  

(5) Средствата за реализација на оваа програма се 

обезбедуваат согласно Програмата за користење на 

средствата за ветеринарно јавно здравство во 2018 го-

дина. 

 

Член 3 

 (1) Храната за животни не треба да биде микробио-

лошки контаминирана. Цел е да се оцени контаминаци-

јата на храната за животни со Salmonella spp. 

(2) Mониторингот опфаќа собирање на податоци во 

врска со присуството на Salmonella spp. во храната за 

животни од животинско и од неживотинско потекло. 

(3) Примероци за микробиолошко испитување се 

земаат од: 

1) суровини од растително потекло како што се 

маслодајни растенија, маслодајни овошја и производи 

добиени од истите: 

(а) кикирики и производи добиени од истите; 

(б) семе од репка и производи добиени од истите; 

(в) кокосов орев и производи добиени од истите; 

(г) соја (зрна) и производи добиени од истите; 

(д) семе од памук и производи добиени од истите; 

(ѓ) сончогледово семе и производи добиени од ис-

тите; 

(е) ленено семе и производи добиени од истите и 

(ж) производи добиени од други маслодајни се-

миња. 

2)  суровини од животинско потекло: 

(а) нус–производи од животинско потекло - прера-

ботени животински протеини; 

(б) присуство на крвно брашно; 

(в) чварки; 

(г) рибино брашно; 

(д) друга храна за животни која содржи рибино 

брашно и 

(ѓ) други сурови материјали од животинско по-

текло. 

3) крмни смеси за исхрана на живина и свињи. 

(4) За поделба на примероците, треба да се пратат 

следните критериуми врз основа на ризик: 

1) примероци од суровините за храна за животни се 

земаат од регистрирани и/или одобрени објекти и опе-

ратори за храна за животни за време на истоварот и 

складирањето и 

2) за крмни смеси за исхрана на животните, приме-

роците се земаат на крајот на производствениот процес 

или за време на складирањето во производствениот по-

гон. 
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Член 4 

(1) Земање примероци за испитување на присуство 

на неоргански контаминенти и азотни соединенија се 

врши од храна за животни која е идентификувана спо-

ред проценка на ризик. Опасностите од надминување 

на максимално дозволеното ниво на неоргански конта-

миненти и азотни соединенија во храната за животни 

можат да потекнуваат од контаминираните суровини за 

храна за животни или контаминацијата во текот на 

производствениот процес. 

(2) За идентификација на категоријата на животни, 

на материјалите со висок ризик и на бројот на приме-

роци се следат посебни критериуми утврдени во про-

писите за безбедност на храната за животни. Стратеги-

јата за земање примероци е базирана на селекција на 

примероци од популација со висок ризик. Бројот на 

фарми/објекти од кои треба да се земат примероци тре-

ба да се изберат според критериумите наведени за се-

која супстанција што треба да се испитува. 

(3) При земање примероци за испитување на арсен 

треба: 

1) бројот на примероци да биде поделен според ра-

ширеноста на оператори со храна за животни на тери-

торијата. 

2) Места за земање примероци се: 

(а) регистрирани и/или одобрени објекти и операто-

ри со храна за животни кои користат рибино брашно за 

производство на храна за свињи, храна за кокошки (не-

силки) и храна за аквакултура; 

(б) фарми за свињи и живинарски фарми (кокошки 

несилки) каде се употребува рибино брашно и 

(в) рибници. 

(4) При земање примероци за испитување на кадми-

ум треба: 

1) примероците да се земаат од следните типови на 

храна за животни: 

(а) храна за животни за преживни животни (говеда, 

овци и кози); 

(б) фуражна храна за преживни животни (говеда, 

овци и кози); 

(в) силажа и 

(г) адитиви кои содржат цинк и фосфати 

(DCP/MCP). 

2) бројот на примероци да биде поделен според 

бројот на животни на територијата и нивната катего-

рија. 

3) Места за земање примероци се: 

(а) регистрирани и/или одобрени оператори за хра-

на за животни каде што се произведува храна за пре-

живни животни (говеда, овци и кози) и 

(б) фарми за преживни животни (говеда, овци и 

кози). 

(5) При земање примероци за испитување на жива 

треба: 

1) примероците да се земаат од следните суровини 

за храна за животни и крмни смеси за исхрана на жи-

вотните: 

(а) крмна смеса наменета за аквакултура; 

(б) храна за животни која содржи рибино брашно и 

(в) суровини за храна за животни (рибино брашно). 

2) земањето на примероци од храна за аквакултура 

да се подели според бројот на објекти за аквакултура 

кои се наоѓаат на територијата. Примероците од храна 

за животни која содржи рибино брашно треба да се по-

делат според бројот на свињи и живина кои се наоѓаат 

на територијата која претставува место каде најверојат-

но може да се најде рибиното брашно. 

3) Места за земање примероци се: 

(а) регистрирани и/или одобрени оператори за хра-

на за животни каде се користи рибино брашно за про-

изводство на храна за свињи и за кокошки несилки; 

(б) регистрирани и/или одобрени оператори за хра-

на за животни каде се користи рибино брашно за про-

изводство на храна за аквакултура; 

(в) фарми за свињи каде се употребува рибино 

брашно или храна за животни која содржи рибино 

брашно; 

(г) живинарски фарми каде се употребува рибино 

брашно или храна за животни која содржи рибино 

брашно и 

(д) рибници. 

(6) При земање примероци за испитување на олово 

треба: 

1) примероците да се земаат од следните суровини 

за храна за животни и крмни смеси за преживни живот-

ни (говеда и овци) и за живина: 

(а) силажа; 

(б) фуражна храна; 

(в) минерални премикси и 

(г) минерална храна за животни. 

2) Места за земање примероци се: 

(а) фарми за говеда каде се употребуваат силажа и 

фуражна храна; 

(б) фарми за кокошки несилки и 

(в) регистрирани и/или одобрени објекти и операто-

ри за храна за животни. 

(7) При земање примероци за испитување на нитри-

ти треба: 

1) примероците да се земаат од силажа и 

2) при поделбата на земањето на примероци се зе-

маат во предвид фармите каде се користи силажата за-

едно со бројот на животни на територијата. 

3) Места за земање примероци се: 

(а) фарми за млечни крави и  

(б) фарми за крави наменети за комбинирано произ-

водство (млеко и месо). 

 

Член 5 

(1) Земање примероци заради утврдување на при-

суство на микотоксини во храната за животни се врши 

за да се утврди нивото на контаминација на храната за 

животни во однос на географската местоположба и ти-

пот на храната за животни. 

(2) Мониторингот треба да се врши низ целиот ла-

нец на производство, имајќи го во предвид различното 

развивање на токсините на нива и на местото на скла-

дирање.  

(3) Главни цели на мониторингот се: 

1) да се утврди усогласеност на храната за животни 

со законските барања за безбедност на храната за жи-

вотни и 
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2) да се спроведат контроли низ целиот ланец на 

производство. 

(4) Мониторингот ја опфаќа храната (крмните 

смеси) за исхрана на фармски одгледуваните животни. 

(5) Примероци се земаат од следната храна за жи-

вотни: 

1) суровини за храна за животни кои се складирани 

долго време (пченка и производи добиени од пченка, 

пченица, јачмен, сирак, други житарки, маслодајни 

растенија и маслодајни овошја и производи добиени од 

истите), кикирики и производи добиени од истите, сон-

чогледово семе и производи добиени од истите, семе 

од памук и производи добиени од истите, соја (зрна) и 

производи добиени од истите. Најдобро е да се мостри-

раат пратките кои долго се складирани;         

2) крмни смеси за исхрана на млечни крави; 

3) крмни смеси за исхрана на други млечни живот-

ни и 

4) крмни смеси за исхрана на свињи.  

(6) Земањето примероци се врши на следните лока-

ции: 

1) регистрирани и/или одобрени објекти и операто-

ри за храна за животни, со посебно внимание на фазите 

на складирање, транспорт и дистрибуција на храната за 

животни вклучени во бизнисот со храна за животни и 

2) фарми. 

(7) Примероците по можност треба да се земаат: 

1) кога храната за животни е целосно мувлосана 

или доколку мувлата е содржана во една од најважните 

суровини за храна за животни кои се користат и 

2) кога се забележани промени во производството 

или во голем процент во здравствениот статус на ста-

дото без некои посебни причини. 

 

Член 6 

За испитување на oрганохлорни соединенија треба 

да се земаат примероци од: 

1)  следните суровини за храна за животни и крмни 

смеси за животни: 

(а) рибино брашно; 

(б) масти и масла од животинско потекло и 

(в) храна за животни за кокошки несилки, аквакул-

тура и млечни крави. 

2) Места за земање примероци се: 

(а) регистрирани и/или одобрени објекти и операто-

ри за храна за животни каде се користи рибино 

брашно, масти и масла од животинско потекло; 

(б) регистрирани и/или одобрени објекти и операто-

ри за храна за животни каде се произведува храна за 

исхрана на кокошки несилки, млечни крави и аквакул-

тура; 

(в) фарми за млечни крави или комбинирано произ-

водство (млеко и месо); 

(г) живинарски фарми; 

(д) рибници и 

(ѓ) ветеринарно инспекциско место на граничен 

премин (увoз на храна за животни). 

Член 7 

(1) За одредување на присуството на диоксин (збир 

од полихлорирани дибензо-пара-диоксини (ПДПДи) и 

полихлорирани дибензофурани (ПХДФи) и збир од ди-

оксини и полихлорирани бифенили слични на диоксин 

(збир од полихлорирани дибензо-пара-диоксини 

(ПДПДи) и полихлорирани дибензофурани (ПХДФи), 

кои се дадени во Прилог 1 од Правилникот за листата 

на непожелни супстанции во храната за животни и 

максимално дозволено ниво како и критичните точки 

за спроведување на истражување за идентификација на 

изворот и причините за пречекорување на максимално 

дозволеното ниво, одреден дел од примероците треба 

да се земат од ризичната група на суровини за храна за 

животни, особено од увезената, како што се мастите и 

маслата. 

(2) Одреден дел од примероците треба да се земат 

од ризичната група на суровини за храна за животни, 

особено од увезената, како што се мастите и маслата. 

(3) Примероци се земаат од: 

1) суровини за храна за животни:  

(а) производи од животинско потекло, вклучувајќи 

млеко во прав и производи од јајца; 

(б) животински масти; 

(в) рибино масло; 

(г) рибино брашно; 

(д) житни култури и производи добиени од житни 

култури; 

(ѓ) маслодајни растенија и маслодајни овошја и 

производи добиени од истите и 

(е) минерали. 

2) адитиви на храна за животни и премикси: 

(а) елементи во трагови;  

(б) врзувачи и 

(в) агенси против стврднување. 

3) крмни смеси за исхрана на фармски одгледувани 

животни. 

(4) Посебно внимание треба да се обрне на контро-

лата на додатоците на храна за животни, со цел да се 

спречи диоксините да дојдат во крмните смеси. Според 

тоа 60% од примероците треба да се земат од ризични-

те групи на суровини за храна за животни (увезени 

масти и масла и производи добиени од нив), а 40% од 

крмните смеси за фармски одгледуваните животни. 

(5) Примероците треба да се земат од: 

1) регистрирани и/или одобрени објекти и операто-

ри за храна за животни: 

(а) складирање на суровини за храна за животни; 

(б) објекти за преработка на масти и масла во кои се 

произведува храна за животни (масти, масла и произво-

ди добиени од истите); 

(в) објекти за сушење на храна за животни; 

(г) објекти во кои се произведуваат адитиви и пре-

микси и 

(д) регистрирани и/или одобрени објекти и операто-

ри за храна за животни во кои се произведува храна за 

животни за ставање во промет, а кои користат ризични 

групи на суровини за храна за животни; 

2) фармери и 

3) ветеринарно инспекциско место на граничен пре-

мин (увoз на храна за животни). 
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Член 8 

(1) Кокцидиостатиците/хистомоностатиците и ме-

дицираните премикси треба правилно да се употребу-

ваат во храната за животни за да се спречи антибиот-

ската резистенција, присуството на опасни резидуи во 

храната од животинско потекло и негативните ефекти 

врз здравјето на луѓето и животните. 

(2) Примероци се земаат од: 

1) крмни смеси за исхрана на животните кои се ко-

ристат за производство на храна за луѓе, со посебен фо-

кус на храната за животни вклучени во континуирано 

производство на храна (риби, кокошки несилки, молзе-

ње и гоење); 

2) медицирана храна за животни и 

3) храна за животни со кокцидиостатици/хистомо-

ностатици. 

(3) За откривање на вкрстена контаминација, треба 

да се земат примероци од првата серија на храна за жи-

вотни произведена по производството на медицирана 

храна. 

(4) Бројот на примероци треба да се подели на 60% 

за регистрираните и/или одобрените објекти и операто-

ри за храна за животни и 40% од фармите. 

(5) За поделба на примероците, треба да се пратат 

следните критериуми (високо ризични активности): 

1) само една линија на производство со неколку 

формулации/активности; 

2) претходно откриени несообразности; 

3) недостаток на соодветни процедури за чистење 

на просториите, опремата и транспортните средства; 

4) недостаток на соодветен систем за контрола на 

прашината во делови каде се одвива производството; 

5) одобрени објекти и оператори за храна за живот-

ни кои произведуваат неколку типови на храна за жи-

вотни за различни видови животни, со и без кокциди-

остатици или други лекови; 

6) фарми со голем број на животни; 

7) фарми со животни на различна возраст или со 

различни видови животни во исто време и 

8) фарми во кои се користат ветеринарно медицин-

ски препарати или медицирана храна за животни. 

(6) Супстанциите кои треба да се проверат во при-

мероците од храна за животни треба да се одберат од 

страна на официјалниот ветеринар, врз основа на: 

1) активната супстанција/и која е означена на етике-

тата; 

2) регистарот на производство и 

3) ветеринарните рецепти на ниво на фарма. 

 

Член 9 

(1) За да не дојде до појава на трансмисивни спон-

гиоформни енцефалопатии кај преживните животни, 

исхраната на преживните животни не треба да се врши 

со храна за животни која содржи материјали од цицачи 

кои се забранети да се користат во исхраната на пре-

живните животни.  

(2) Предмет за земање примероци се: 

1) крмни смеси за исхрана на преживни животни 

2) рибино брашно и 

3) преработени протеини од животинско потекло.  

(3) Целни места за земање примероци, поради тоа 

што претставуваат критични точки за контаминација со 

забранети животински протеини, што вклучува актив-

ности со висок ризик, се: 

1) регистрирани и/или одобрени објекти и операто-

ри за храна за животни, и тоа: 

(а) објекти за производство на крмни смеси за ис-

храна на преживни и непреживни животни; 

(б) видови на производство кои се најпогодни за 

контаминација (пр. производство на храна за животни 

за непреживни животни која содржи преработени про-

теини од животинско потекло како рибино брашно или 

животински масти); 

(в) објекти за производство на храна за животни 

или суровини кои содржат голем процент на протеини 

и 

(г) потенцијална неефикасност на системот за соп-

ствена контрола на објектот, особено во однос на кон-

тролата на вкрстена контаминација и правилното ме-

шање на состојките. Вниманието, исто така, треба да се 

насочи и кон системот за складирање и транспорт на 

производите, претходно утврдените несообразности 

поради не следење на правилата за превенција на 

Спонгиоформни енцефалопатии кај говедата; 

2) регистрирани и/или одобрени објекти и операто-

ри за храна за животни: 

(а) каде се складира голема количина на непакувана 

храна за животни и 

(б) објекти во кои се складира храна за животни со 

висока содржина на протеини. 

3) фарми: 

(а) со повеќе од 100 грла; 

(б) одгледување на преживни животни заедно со 

свињи или живина (ризик од вкрстена контаминација); 

(в) купување на храна за животни во рефус; 

(г) употреба на храна за животни со висока содржи-

на на протеини; 

(д) употреба на органски ѓубрива кои содржат пре-

работени животински протеини и 

(ѓ) потенцијална неефикасност на системот за соп-

ствена контрола на објектот, особено во однос на кон-

тролата на вкрстена контаминација и правилното ме-

шање на состојките и 

4) пратки на храна за животни од увоз. 

 

Член 10 

За спроведување на оваа програма се грижи 

Агенцијата за храна и ветеринарство. 

 

Член 11 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 44-2851/1 Заменик на претседателот 

20 март 2018 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 

ВРСКИ 

1055. 

Согласно член 74, став (8) од Законот за градење 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 

79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 

149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 

31/16, 39/16, 71/16, 132/16 и 35/18), министерот за тран-

спорт и врски донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО, 

ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБРАЗЕ-

ЦОТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА 

ГРАДБИТЕ ОДНОСНО ПОСТАВУВАЊЕ НА ОП-

РЕМАТА ЗА КОИ НЕ Е ПОТРЕБНО ОДОБРЕНИЕ  

ЗА ГРАДЕЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на барањето, потребната документација и об-

разецот на решението за изведување на градбите од-

носно поставување на опремата за кои не е потребно 

одобрение за градење.  

 

Член 2 

За изградба на мерни станици за заштита на медиу-

мите на животната средина потребно е да се достави 

доказ дека земјиштето на кое треба да се постави мер-

ната станица е сопственост на Република Македонија, а 

доколку земјиштето е во приватна сопственост на фи-

зичко или правно лице се доставува договор за долгот-

раен закуп склучен со сопственикот на земјиштето или 

писмена согласност од сопственикот на земјиштето. 

 

Член 3 

За изградба на привремени градби наменети за ис-

тражувачки дејности (градби за вршење истражувачки 

мерења, природни ресурси, мерни станици за ветер, 

сонце, воздух, бушотини, ископи и слично) потребно е 

да се достави следната документација: 

- доказ дека земјиштето на кое треба да се постави 

мерната станица е сопственост на Република Македо-

нија, а доколку земјиштето е во приватна сопственост 

на физичко или правно лице се доставува договор за 

долготраен закуп склучен со сопственикот на земјиш-

тето или писмена согласност од сопственикот на зем-

јиштето; 

- согласност од Агенција за цивилно воздухоплов-

ство за градбите чија височина надминува 15 метри и  

- согласност од Агенцијата за енергетика доколку 

се работи за изградба на градби за истражувачки мере-

ња за изградба на енергетски објекти. 

 

Член 4 

За изградба на градби во функција на градобијна 

одбрана и градби за сигнализација во воздушниот со-

обраќај потребно е да се достави следната документа-

ција: 

- основен проект - фаза архитектура; 

- доказ за право на градење согласно Законот за гра-

дење и 

- согласност од Министерството за внатрешни ра-

боти, Министерството за одбрана, Дирекцијата за заш-

тита и спасување и Агенција за цивилно воздухоплов-

ство за градбите во функција на градобијната одбрана, 

а за градбите за сигнализација во воздушниот сообра-

ќај согласност од Агенција за цивилно воздухоплов-

ство. 

 

Член 5 

За изградба на некатегоризиран пат кој служи за 

стопанисување со шуми и користење на други природ-

ни ресурси одобрени со посебен пропис потребно е да 

се достави следната документација: 

- проект за инфраструктура одобрен од надлежен 

орган; 

- геодетски елаборат за нумерички податоци изра-

ботен согласно проектот за инфраструктура; 

- доказ за право на градење согласно Законот за гра-

дење; 

- согласност за приклучок на постоечки пат издаде-

на од надлежен орган и  

- согласност за сеча на шума издадена од Минис-

терството за земјоделство, шумарство и водостопан-

ство доколку при изградбата треба да се изврши сеча 

на шума. 

 

Член 6 

(1) За изградба на споменици, спомен обележја и 

скулптури потребно е да се достави следната докумен-

тација: 

 - ревидиран основен проект; 

 - извод од урбанистички план или урбанистичко-

планска документација со која е предвидена изградбата 

на овие градби; 



27 март 2018  Бр. 55 - Стр. 13 

 
 

- одлука за изведување на градбата донесена од 

страна на Советот на општината, Советот на општина-

та во градот Скопје или Советот на градот Скопје до-

колку овие градби не се предвидени со урбанистичко-

планската документација, која се состои од графички и 

текстуален дел, при што текстуалниот дел содржи по-

датоци за градбата и просторот за поставување на град-

бата (површина и висина), а графичкиот дел се состои 

од приказ на постоечката и планираната состојба; 

- микролокациски услови, кои претставуваат извод 

од графичкиот и текстуалниот дел на одлуката од али-

неја 3 на овој став, доколку овие градби не се предви-

дени со урбанистичко-планската документација, кои ги 

издава општината односно градот Скопје чиј Совет ја 

донел одлуката од алинеја 3 на овој став и 

- согласност од градот Скопје, доколку градбата се 

изведува на подрачјето на општините во градот Скопје, 

а не е донесена одлука за изведување на градбата сог-

ласно алинеја 3 на овој  став од страна на Советот на 

градот Скопје. 

(2) Во случаите од став (1) на овој член како доказ 

за право на градење се доставува одлуката од став (1) 

алинеја 3 на овој член. 

 

Член 7 

За изградба на градби со кои се овозможува и олес-

нува движењето на лицата со инвалидност до и во 

градбата потребно е да се достави следната документа-

ција: 

- основен проект – фаза градежен дел и 

- извод од урбанистички план или урбанистичко-

планска документација со која се потврдува објектот 

во чија функција треба да се изградат овие градби. 

 

Член 8 

При вградување и замена на опрема во градба која е 

во употреба, заради проширување на капацитетот на 

градбата, а со која не се менува намената на градбата и 

просторијата во која е сместена опремата, ниту се ме-

нуваат општите услови за заштита и спасување предви-

дени со основниот проект потребно е да се достави 

следната документација: 

- акт за употреба или имотен лист за објектот во кој 

треба да се вгради или замени опрема и 

- согласност од Агенција за електронски комуника-

ции. 

Член 9 

За поставување на телекомуникациска опрема за 

интерен пренос на говор и слика, опрема во функција 

на заштита на градбата од кражби, заштита и спасува-

ње се доставува акт за употреба или имотен лист за об-

јектот во кој треба да се постави опремата. 

 

Член 10 

За поставување на електронска комуникациска оп-

рема за пренос на слика, говор и други податоци која 

се поставува на објекти потребно е да се достави след-

ната документација: 

- ревидиран основен проект; 

- извод од урбанистички план или урбанистичко-

планска документација со кој се потврдува објектот на 

кој треба да се постави опремата или имотен лист за 

објектот на кој треба да се постави опремата или пра-

восилно решение за утврдување на правен статус на 

објектот на кој треба да се постави опремата; 

- договор со заедницата на сопственици на посебни 

делови на објектот или писмена согласност од мно-

зинството сопственици на посебните делови од објек-

тот кои претставуваат повеќе од половината од вкупна-

та површина на објектот, доколку опремата се поставу-

ва на зграда во етажна сопственост односно има писме-

на согласност од сопственикот/сопствениците доколку 

се поставува на индивидуален објект; 

- согласност од Агенција за цивилно воздухоплов-

ство за опремата чија височина надминува 15 метри од 

највисоката точка на објектот кој треба да се постават; 

- согласност од Агенција за електронски комуника-

ции; 

- нотификација од Агенцијата за електронски кому-

никации, доколку опремата служи за вршење на јавна 

дејност и 

- елаборат за заштита на животната средина одоб-

рен од надлежен   орган, за електронската комуника-

циска опрема за која согласно прописите за животна 

средина е предвидена изработка на овој елаборат.  

 

Член 11 

За поставување на рекламни и информативни паноа 

кои се поставуваат на објекти потребно е да се достави 

следната документација: 

- основен проект - фаза статика; 
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- извод од урбанистички план или урбанистичко-

планска документација со кој се потврдува објектот на 

кој треба да се постави паното или имотен лист за об-

јектот на кој треба да се постави паното или правосил-

но решение за утврдување на правен статус на објектот 

на кој треба да се постави паното и 

- договор со заедницата на сопственици на посебни 

делови на објектот или писмена согласност од мно-

зинството сопственици на посебните делови од објек-

тот кои претставуваат повеќе од половината од вкупна-

та површина на објектот, доколку паноата се поставу-

ваат на зграда во етажна сопственост односно има 

писмена согласност од сопственикот/сопствениците 

доколку се поставуваат на индивидуален објект. 

 

Член 12 

(1) За изградба на ограда потребно е да се достави 

следната документација: 

- основен проект - фаза архитектура, а доколку е 

предвидено оградата да има електрични инсталации и 

фаза електрика; 

- извод од урбанистички план или урбанистичко-

планска документација за градежната парцела  на која 

ќе се гради оградата; 

- геодетски елаборат за нумерички податоци изра-

ботен согласно изводот од урбанистичко-планската до-

кументација и 

- доказ за право на градење согласно Законот за гра-

дење.  

(2) Доколку се предвидува изградба на ограда во 

функција на објект во етажна сопственост како доказ за 

право на градење, согласно став (1) алинеја 4 на овој 

член, се доставува договор со заедницата на сопствени-

ци на посебни делови на објектот или писмена соглас-

ност од мнозинството сопственици на посебните дело-

ви од објектот кои претставуваат повеќе од половината 

од вкупната површина на објектот со имотни листови 

за посебните делови на објектот. 

 

Член 13 

За изградба на потпорен ѕид потребно е да се дос-

тави следната документација: 

- ревидиран основен проект-фаза градежен дел со 

решение за одведување на површински и  подземни во-

ди и 

- доказ за право на градење согласно Законот за гра-

дење.  

Член 14 

За изградба на помошни градби кои се во функција 

на објект за домување или друг вид на објект и се гра-

дат на иста урбанистичка парцела (гаража со бруто раз-

виена површина до 50 м2, остава, септичка јама и сл.) 

потребно е да се достави следната документација: 

- основен проект-фаза архитектура и фаза статика; 

- извод од урбанистички план или урбанистичко-

планска документација за градежната парцела на која е 

изграден објектот во чија функција ќе се градат овие 

градби; 

- геодетски елаборат за нумерички податоци изра-

ботен согласно изводот од урбанистичко-планската до-

кументација; 

- доказ за право на градење согасно Законот за гра-

дење; 

- согласност од непосреден сосед доколку е предви-

дено градбата да се гради на помало растојание од 1,5 

метри од регулационата линија на градежната парцела 

која е сопственост на непосредниот сосед и 

- согласност од Државен санитарен и здравствен 

инспекторат, доколку се работи за изградба на септич-

ка јама. 

 

Член 15 

(1) За изградба на настрешници во функција на об-

јект потребно е да се достави следната документација: 

- основен проект - фаза статика и фаза архитектура, 

а доколку е предвидено настрешницата да има елек-

трични инсталации и фаза електрика; 

- извод од урбанистички план или урбанистичко-

планска документација за градежната парцела на која е 

изграден објект во чија функција ќе се гради настреш-

ницата; 

- согласност од непосреден сосед доколку е предви-

дено настрешницата да се гради на помало растојание 

од 1,5 метри од регулационата линија на градежната 

парцела која е сопственост на непосредниот сосед и 

- доказ за право на градење согласно Законот за гра-

дење доколку со изградбата на настрешницата се зафа-

ќа градежно земјиште. 

(2) Доколку се предвидува изградба на настрешни-

ца во функција на објект кој е во сопственост на Репуб-

лика Македонија односно државни органи, агенции, 

фондови и други правни субјекти основани од Репуб-

лика Македонија како доказ за право на градење сог-

ласно став (1) алинеја 4 на овој член, се доставува имо-

тен лист со право на сопственост на Република Маке-

донија. 
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(3) Доколку се предвидува изградба на настрешни-

ца во функција на објект во етажна сопственост како 

доказ за право на градење се доставува  договор со за-

едницата на сопственици на посебни делови на објек-

тот или писмена согласност од мнозинството сопстве-

ници на посебните делови од објектот кои претставува-

ат повеќе од половината од вкупната површина на об-

јектот со имотни листови за посебните делови на објек-

тот. 

(4) Доколку се предвидува изградба на настрешни-

ца во функција на објект, со која се зафаќа јавна пов-

ршина, како доказ за право на градење согласно став 

(1) алинеја 4 на овој член, се доставува согласност од 

општината, општината во градот Скопје односно гра-

дот Скопје во чија надлежност е јавната површина. 

 

Член 16 

За изградба на базен на ниво на терен за индивиду-

ална употреба потребно е да се достави следната доку-

ментација: 

- основен проект-фаза архитектура и фаза водовод и 

канализација, а доколку се предвидени електрични 

инсталации и фаза електрика; 

- извод од урбанистички план или урбанистичко-

планска документација за градежната парцела на која е 

изграден објектот во чија функција ќе се гради базенот; 

- геодетски елаборат за нумерички податоци изра-

ботен согласно изводот од урбанистичко-планската до-

кументација; 

- согласност од непосреден сосед доколку е предви-

дено базенот да се гради на помало растојание од 1,5 

метри од регулационата линија на градежната парцела 

која е сопственост на непосредниот сосед и 

- доказ за право на градење согласно Законот за гра-

дење.  

 

Член 17 

За изградба на привремени градби за потреби на 

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони 

кои се градат во рамки на технолошките индустриски 

развојни зони потребно е да се достави следната доку-

ментација: 

- извод од урбанистички план или урбанистичко-

планска документација со која е предвидена изградбата 

на предметната градба; 

- програма за изведување на градбата, доколку 

градбата не е предвидена со урбанистички план или ур-

банистичко-планска документација;  

- микролокациски услови, кои претставуваат извод 

од графичкиот и текстуалниот дел на програмата од 

алинеја 2 на овој став, доколку градбата не е предвиде-

на со урбанистички план или урбанистичко-планска 

документација, кои ги издава органот кој ја одобрил 

програмата од алинеја 2 на овој став; 

- ревидиран основен проект; 

- геодетски елаборат за нумерички податоци изра-

ботен согласно изводот од урбанистички план или ур-

банистичко-планската документација односно согласно 

микролокациските услови и  

- доказ дека градежното земјиште предвидено за из-

ведување на градбата е сопственост на Република Ма-

кедонија. 

 

Член 18 

За изградба на отворени и затворени спортски игра-

лишта потребно е да се достави следната документа-

ција: 

- извод од урбанистички план или урбанистичко-

планска документација со која е предвидена изградбата 

на спортското игралиште; 

- програма за изведување на спортски игралишта 

доколку игралиштето не е предвидено со урбанистички 

план или урбанистичко-планска документација; 

- микролокациски услови, кои претставуваат извод 

од графичкиот и текстуалниот дел на програмата од 

алинеја 2 на овој став, доколку спортското игралиште 

не е предвидено со урбанистички план или урбанис-

тичко-планска документација, кои ги издава органот 

кој ја одобрил програмата од алинеја 2 на овој став; 

- ревидиран основен проект; 

- геодетски елаборат за нумерички податоци изра-

ботен согласно изводот од урбанистичкиот план или 

урбанистичко-планската документација односно сог-

ласно микролокациските услови и  

- доказ дека градежното земјиште предвидено за из-

ведување на спортското игралиште е сопственост на 

Република Македонија, а доколку земјиштето е во при-

ватна сопственост на физичко или правно лице се дос-

тавува договор за долготраен закуп склучен со сопстве-

никот на земјиштето или писмена согласност од соп-

ственикот на земјиштето. 

 

Член 19 

За изградба на спортски сали со бруто развиена 

површина до 1500 м2 потребно е да се достави следна-

та документација: 
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- извод од урбанистички план или урбанистичко-

планска документација со која е предвидена изградбата 

на спортската сала; 

- програма за изведување на спортски сали доколку 

спортската сала не е предвидена со урбанистички план 

или урбанистичко-планска документација;   

- микролокациски услови, кои претставуваат извод 

од графичкиот и текстуалниот дел на програмата од 

алинеја 2 на овој став, доколку спортската сала не е 

предвидена со урбанистички план или урбанистичко-

планска документација, кои ги издава органот кој ја 

одобрил програмата од алинеја 2 на овој став; 

- ревидиран основен проект; 

- геодетски елаборат за нумерички податоци изра-

ботен согласно изводот од урбанистичкиот план или 

урбанистичко-планската документација односно сог-

ласно микролокациските услови и 

- доказ дека градежното земјиште предвидено за из-

ведување на спортската сала е сопственост на Републи-

ка Македонија, а доколку земјиштето е во приватна 

сопственост на физичко или правно лице се доставува 

договор за долготраен закуп склучен со сопственикот 

на земјиштето или писмена согласност од сопствени-

кот на земјиштето. 

 

Член 20 

(1) За поставување на мерни и разводни ормари за 

електрична енергија и нисконапонски кабли потребно е 

да се достави:  

- ревидиран основен проект; 

- геодетски елаборат за линиски инфраструктурен 

објект; 

- копија од катастарски план за земјиштето на кое 

ќе бидат поставени ормарите односно каблите, доколку 

се работи за ормари односно кабли кои се поставуваат 

на земјиште; 

- доказ дека земјиштето на кое се поставува кабелот 

односно ормарот е сопственост на Република Македо-

нија, а доколку земјиштето е во приватна сопственост 

на физичко или правно лице се доставува писмена сог-

ласност од сопственикот на земјиштето или доказ за 

утврдено право на службеност, доколку се работи за 

ормари односно кабли кои се поставуваат на земјиште 

и 

- писмена согласност за поставување на ормари од-

носно кабли од сопственик на објект односно од заед-

ницата на сопственици на посебни делови на објект во 

етажна сопственост кои претставуваат повеќе од поло-

вината од вкупната површина на објектот, со имотен 

лист за објектот односно за посебните делови на објек-

тот во етажна сопственост, доколку ормарите односно 

кабелот се поставуваат во објект. 

(2) За надземни нисконапонски кабли како и мерни 

и разводни ормари за електрична енергија, кои се по-

ставуваат на столбови, доказот од став (1) алинеја 4 на 

овој член, се однесува само за земјиштето на кое е из-

граден столбот.  

(3) Доказот од став (1) алинеја 4 на овој член не се 

доставува за подземни нисконапонски кабли. 

 

Член 21 

(1) За поставување на оптички кабли, oптички каб-

ли со кабелска канализација и кабелска канализација за 

оптички кабли потребно е да се достави следната доку-

ментација: 

- ревидиран основен проект; 

- геодетски елаборат за инфраструктурен објект; 

- копија од катастарски план за земјиштето на кое 

ќе бидат поставени оптичките кабли или oптичките 

кабли со кабелска канализација или кабелската канали-

зација за оптички кабли, доколку истите  се поставува-

ат на земјиште; 

- доказ дека земјиштето на кое се поставува оптич-

киот кабел или oптичките кабли со кабелска канализа-

ција или кабелската канализација за оптички кабли е 

сопственост на Република Македонија, а доколку зем-

јиштето е во приватна сопственост на физичко или 

правно лице се доставува договор за долготраен закуп 

склучен со сопственикот на земјиштето или писмена 

согласност од сопственикот на земјиштето или доказ за 

утврдено право на службеност, доколку се работи за 

оптички кабли односно кабелска канализација кои се 

поставуваат на земјиште; 

- писмена согласност за поставување на оптички 

кабли или oптички кабли со кабелска канализација или 

кабелска канализација за оптички кабли од сопственик 

на објект односно од заедницата на сопственици на по-

себни делови на објект во етажна сопственост кои 

претставуваат повеќе од половината од вкупната пов-

ршина на објектот, со имотен лист за објектот односно 

за посебните делови на објектот во етажна сопстве-

ност, доколку истите се поставуваат во објект и 

- нотификација од Агенцијата за електронски кому-

никации, доколку оптичкиот кабел служи за вршење на 

јавна дејност. 
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(2) За надземни оптички кабли, надземни oптички 

кабли со кабелска канализација и надземна кабелска 

канализација за оптички кабли кои се поставуваат на 

столбови, доказот од став (1) алинеја 4 на овој член, се 

однесува само за земјиштето на кое е изграден столбот.  

(3) Доказот од став (1) алинеја 4 на овој член не се 

доставува за подземни оптички кабли, подземни oптич-

ки кабли со кабелска канализација и подземна кабелска 

канализација за оптички кабли. 

 

Член 22 

За поставување на привремени градби за сместува-

ње на работници при изградба на индустриски објекти 

и линиски инфраструктурни објекти потребно е да се 

достави следната документација: 

- извод од урбанистички план или урбанистичко-

планска документација со која е предвидена изградбата 

на привремената градба за сместување на работници; 

- програма за изведување на привремената градба 

за сместување на работници доколку градбата не е 

предвидена со урбанистички план или урбанистичко-

планска документација; 

- микролокациски услови, кои претставуваат извод 

од графичкиот и текстуалниот дел на програмата од 

алинеја 2 на овој став, доколку привремената градба за 

сместување на работници не е предвидена со урбанис-

тички план или урбанистичко-планска документација, 

кои ги издава органот кој ја одобрил програмата од 

алинеја 2 на овој став; 

- ревидиран основен проект; 

- геодетски елаборат за нумерички податоци изра-

ботен согласно изводот од урбанистичкиот план или 

урбанистичко-планската документација односно сог-

ласно микролокациските услови и 

- доказ дека градежното земјиште предвидено за из-

ведување на привремената градба за сместување на ра-

ботници е сопственост на Република Македонија, а до-

колку земјиштето е во приватна сопственост на физич-

ко или правно лице се доставува договор за долготраен 

закуп склучен со сопственикот на земјиштето или 

писмена согласност од сопственикот на земјиштето. 

 

Член 23 

(1) За поставување на подземни садови за комуна-

лен отпад потребно е да се достави следната докумен-

тација: 

- извод од урбанистички план или урбанистичко-

планска документација со која е предвидена изградбата 

на подземните садови; 

- одлука за изведување на подземен сад донесена од 

страна на Советот на општината, Советот на општина-

та во градот Скопје или Советот на градот Скопје до-

колку истите не се предвидени со урбанистичко-план-

ската документација, која се состои од графички и тек-

стуален дел, при што текстуалниот дел содржи подато-

ци за градбата и просторот за поставување на градбата, 

а графичкиот дел се состои од приказ на постоечката и 

планираната состојба; 

- микролокациски услови кои претставуваат извод 

од графичкиот и текстуалниот дел на одлуката од али-

неја 2 на овој став, доколку подземните садови не се 

предвидени со урбанистички план или урбанистичко-

планска документација, кои ги издава органот чиј Со-

вет ја донел одлуката од алинеја 2 на овој став; 

- ревидиран основен проект и 

- согласност од градот Скопје, доколку подземниот 

сад се поставува на подрачјето на општините во градот 

Скопје, а не е донесена одлука за поставување на садот 

согласно алинеја 2 на овој став од страна на Советот на 

градот Скопје. 

(2) Во случаите од став (1) на овој член како доказ 

за право на градење се доставува одлуката од став (1) 

алинеја 2 на овој член. 

 

Член 24 

За изградба на придружни објекти на гробишта 

(мртовечница, крематориум, посебни објекти за сого-

рување на отпадоци и друг отпаден материјал од гро-

биштата, санитарни објекти, бунари со индустриска во-

да и продавници за продажба на свеќи и цвеќе), пот-

ребно е да се достави следната документација: 

- извод од урбанистички план или урбанистичко-

планска документација со која е предвидена изградбата 

на придружните објекти; 

- програма за изведување на придружните објекти 

доколку истите не се предвидени со урбанистички план 

или урбанистичко-планска документација;  

- микролокациски услови, кои претставуваат извод 

од графичкиот и текстуалниот дел на програмата од 

алинеја 2 на овој став, доколку придружните објекти не 

се предвидени со урбанистички план или урбанис-

тичко-планска документација, кои ги издава органот 

кој ја одобрил програмата од алинеја 2 на овој став; 

- ревидиран основен проект; 

- геодетски елаборат за нумерички податоци изра-

ботен согласно изводот од урбанистичкиот план или 

урбанистичко-планската документација односно сог-

ласно микролокациските услови и 
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- доказ дека градежното земјиште предвидено за из-

ведување на придружните објекти е сопственост на Ре-

публика Македонија, а доколку земјиштето е во при-

ватна сопственост на физичко или правно лице се дос-

тавува договор за долготраен закуп склучен со сопстве-

никот на земјиштето или писмена согласност од соп-

ственикот на земјиштето. 

 

Член 25 

За изградба на железнички станици чија изградба е 

финансирана со средства од Европската унија или дру-

га меѓународна организација, потребно е да се достави 

следната документација: 

- извод од урбанистички план или урбанистичко-

планска документација со која е предвидена изградбата 

на железничките станици; 

- програма за изведување на железничките станици 

доколку истите не се предвидени со урбанистички план 

или урбанистичко-планска документација;   

- микролокациски услови, кои претставуваат извод 

од графичкиот и текстуалниот дел на програмата од 

алинеја 2 на овој став, доколку железничките станици 

не се предвидени со урбанистички план или урбанис-

тичко-планска документација, кои ги издава органот 

кој ја одобрил програмата од алинеја 2 на овој став; 

- ревидиран основен проект; 

- геодетски елаборат за нумерички податоци изра-

ботен согласно изводот од урбанистичкиот план или 

урбанистичко-планската документација односно сог-

ласно микролокациските услови; 

- доказ дека градежното земјиште предвидено за из-

ведување на железничките станици е сопственост на 

Република Македонија, а доколку земјиштето е во при-

ватна сопственост на физичко или правно лице се дос-

тавува договор за долготраен закуп склучен со сопстве-

никот на земјиштето или писмена согласност од соп-

ственикот на земјиштето и 

- доказ дека изградбата на железничките станици е 

финансирана со средства од Европската унија или дру-

га меѓународна организација. 

 

Член 26 

За поставување на опрема за автоматско регулира-

ње на премин преку постојни железнички пруги и 

инсталации за автоматско следење и управување на со-

обраќајот на постојни железнички пруги се доставува 

основен проект-фаза електрика и приказ на вградената 

опрема. 

Член 27 

За изградба на градби за потребите на гранични 

премини чија изградба е финансирана со средства од 

Европската унија или друга меѓународна организација, 

потребно е да се достави следната документација: 

- извод од урбанистички план или урбанистичко-

планска документација со која е предвидена изградбата 

на градби за потребите на гранични премини; 

- архитектонско-урбанистички проект изработен 

врз основа на урбанистички план или урбанистичко-

планска документација со која е предвидена изградбата 

на градби за потребите на гранични премини, одобрен 

од органот на државната управа надлежен за вршење 

на работите од областа на уредување на просторот, до-

колку се предвидени со урбанистичкиот план или урба-

нистичко-планската документација; 

- програма за изведување на градби за потребите на 

гранични премини доколку истите не се предвидени со 

урбанистички план или урбанистичко-планска доку-

ментација;  

- микролокациски услови, кои претставуваат извод 

од графичкиот и текстуалниот дел на програмата од 

алинеја 3 на овој став, доколку градбите за потребите 

на гранични премини не се предвидени со урбанистич-

ки план или урбанистичко-планска документација, кои 

ги издава органот кој ја одобрил програмата од алинеја 

3 на овој став; 

- ревидиран основен проект со фазите предвидени 

во проектната програма (фаза-архитектура, фаза-граде-

жен дел, фаза-електрични инсталации и опрема, фаза-

водовод и канализација внатрешна и надворешена 

инсталација, фаза-машински инсталации и опрема и 

елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни ма-

терии); 

- геодетски елаборат за нумерички податоци изра-

ботен согласно изводот од урбанистичкиот план или 

урбанистичко-планската документација односно сог-

ласно микролокациските услови; 

- доказ дека градежното земјиште предвидено за из-

ведување на градбата за потребите на граничните пре-

мини е сопственост на Република Македонија, а докол-

ку земјиштето е во приватна сопственост на физичко 

или правно лице се доставува договор за долготраен за-

куп склучен со сопственикот на земјиштето или писме-

на согласност од сопственикот на земјиштето или изја-

ва од инвеститорот со која истиот ќе потврди дека ја 

презема обврската да ги регулира имотно-правните од-
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носи во текот на изградбата и дека истите целосно ќе 

ги регулира до изготвување на извештајот за извршен 

технички преглед од надзорен инженер; 

- доказ дека изградбата на градбата за потребите на 

граничен премин е финансирана со средства од Европ-

ската унија или друга меѓународна организација и 

- меѓународен договор доколку со истиот е регули-

рана изградбата на граничниот премин. 

 

Член 28 

За поставување на електронска комуникациска оп-

рема за следење и регулирање на сообраќајот на по-

стојни улици се доставува следната документација: 

- основен проект-фаза електрика, а доколку опрема-

та се поставува на посебни портали основниот проект 

содржи и фаза статика и 

- согласност од сопственикот на порталот, доколку 

опремата се поставува на постоечки портали. 

 

Член 29 

За изградба на фото-напонски панели за производ-

ство на електрична енергија со максимален инсталиран 

капацитет до 1МW кои се поставуваат на објекти, се 

доставува следната докуметација: 

- извод од урбанистички план или урбанистичко-

планска документација со кој се потврдува објектот на 

кој треба да се постави панелот или имотен лист за об-

јектот на кој треба да се постави панелот или правосил-

но решение за утврдување на правен статус на објектот 

на кој треба да се постави панелот; 

- ревидиран основен проект (фаза-архитектура, 

фаза-градежен дел и фаза-електрика); 

- договор со заедницата на сопственици на посебни 

делови на објектот или писмена согласност од мно-

зинството сопственици на посебните делови од објек-

тот кои претставуваат повеќе од половината од вкупна-

та површина на објектот, доколку панелите се поставу-

ваат на зграда во етажна сопственост односно писмена 

согласност од сопственикот/сопствениците доколку се 

поставуваат на индивидуален објект; 

- лиценца издадена од надлежен орган согласно 

прописите за енергетика, доколку согласно прописите 

за енергетика е предвидена лиценца за изградба на овој 

вид на градби и 

- согласност од Агенција за цивилно воздухоплов-

ство за панелите чија височина надминува 15 метри од 

највисоката точка на објектот на кој треба да се поста-

ват. 

Член 30 

За поставување на електронски информативни и 

рекламни паноа (со површина над 30 м2 и со конструк-

тивни елементи) кои се поставуваат на јавни пов-

ршини, се доставува следната документација: 

- ревидиран основен проект (фаза-градежен дел и 

фаза-електрика); 

- доказ дека согласно Програмата за поставување на 

урбана опрема е предвидено поставување на паното; 

- копија од катастарски план за земјиштето на кое 

ќе биде поставено паното; 

- доказ дека земјиштето на кое се поставува паното 

е сопственост на Република Македонија, а доколку 

земјиштето е во приватна сопственост на физичко или 

правно лице се доставува договор за долготраен закуп 

склучен со сопственикот на земјиштето или писмена 

согласност од сопственикот на земјиштето и 

- согласност од општината, општината во градот 

Скопје односно градот Скопје во чија надлежност е 

јавната површина. 

 

Член 31 

За изградба на плажи со придружни објекти кои се 

градат на копнена и на водена површина, во рамки на 

простор предвиден за плажа, се доставува следната до-

кументација: 

- извод од урбанистички план или урбанистичко-

планска документација со која е предвидена изградба 

на плажа со придружни објекти кои се градат на копне-

на и на водена површина, во рамки на простор предви-

ден за плажа; 

- ревидиран основен проект (фаза-архитектура, 

фаза-електрика доколку е предвидено објектите да 

имаат електрични инсталации, фаза-водовод и канали-

зација доколку е предвидено поврзување на објектите 

со водоводна и канализациона инфраструктура и фаза-

градежен дел доколку објектите имаат конструктивен 

дел); 

- геодетски елаборат за нумерички податоци изра-

ботен согласно изводот од урбанистичкиот план или 

урбанистичко-планската документација; 

- доказ за право на градење согласно член 59-а од 

Законот за градење и 

- елаборат за заштита на животната средина одоб-

рен од општината на чие подрачје е предвидена изград-

бата на објектите, доколку согласно прописите од об-

ласта на животна средина е предвидено изработка на 

елаборат за таков вид на објекти. 
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Член 32 

За изградба на пешачки патеки, се доставува след-

ната документација: 

- извод од урбанистички план или урбанистичко-

планска документација или проект за инфраструктура 

одобрен од надлежен орган, со кои е предвидена из-

градбата на патеката; 

- ревидиран основен проект (фаза-архитектура, 

фаза-електрика доколку е предвидено патеката да има 

електрични инсталации, фаза-водовод и канализација 

доколку е предвидено поврзување со водоводна и кана-

лизациона инфраструктура и фаза-градежен дел докол-

ку патеката има конструктивен дел); 

- геодетски елаборат за нумерички податоци изра-

ботен согласно изводот од урбанистичкиот план или 

урбанистичко-планската документација или проектот 

за инфраструктура и 

- доказ за право на градење согласно член 59-а од 

Законот за градење. 

 

Член 33 

За изградба на подземни бунари со линиски систе-

ми кои се во фукција на бунарите, се доставува следна-

та документација: 

- извод од урбанистички план или урбанистичко-

планска документација или одобрен проект за инфрас-

труктура со која е предвидена изградбата на подземни 

бунари со линиски системи кои се во фукција на буна-

рите;  

- одлука за изведување на подземни бунари со ли-

ниски системи кои се во фукција на бунарите донесена 

од страна на Советот на општината, Советот на општи-

ната во градот Скопје или Советот на градот Скопје до-

колку истите не се предвидени со урбанистички план 

или урбанистичко-планската документација или проект 

за инфраструктура, која се состои од графички и тек-

стуален дел, при што текстуалниот дел содржи подато-

ци за градбата и просторот за поставување на градбата 

а графичкиот дел се состои од приказ на постоечката и 

планираната состојба; 

- микролокациски услови кои претставуваат извод 

од графичкиот и текстуалниот дел на одлуката од али-

неја 2 на овој став, доколку подземни бунари со линис-

ки системи кои се во фукција на бунарите не се пред-

видени со урбанистички план или урбанистичко-план-

ска документација или проект за инфраструктура, кои 

ги издава органот чиј Совет ја донел одлуката од али-

неја 2 на овој став; 

- ревидиран основен проект; 

- копија од катастарски план за земјиштето под кое 

треба да се изградат бунари со линиски системи кои се 

во функција на бунарите; 

- доказ дека земјиштето под кое треба да се изгра-

дат бунари со линиски системи кои се во функција на 

бунарите е сопственост на Република Македонија, а 

доколку земјиштето е во приватна сопственост на фи-

зичко или правно лице се доставува договор за долгот-

раен закуп склучен со сопственикот на земјиштето или 

писмена согласност од сопственикот на земјиштето и 

- согласност од градот Скопје, доколку подземните 

бунари со линиски системи кои се во функција на бу-

нарите треба да се изградат на подрачјето на општини-

те во градот Скопје, а не е донесена одлука за изградба 

на подземни бунари со линиски системи кои се во фун-

кција на бунарите согласно алинеја 2 на овој став од 

страна на Советот на градот Скопје. 

 

Член 34 

Формата и содржината на барањето за издавање на 

решение за изведување на градбите односно поставува-

ње на опремата за кои не е потребно одобрение за гра-

дење се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој 

правилник.  

 

Член 35 

Формата и содржината на решението за изведување 

на градбите односно поставување на опремата за кои 

не е потребно одобрение за градење се дадени во При-

лог 2 кој е составен дел на овој правилник.  

 

Член 36 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за формата и содржи-

ната на барањето, потребната документација и образе-

цот на решението за изведување на градбите  односно 

поставување на опремата за кои не е потребно одобре-

ние за градење („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 51/15, 28/16 и 82/16). 

 

Член 37 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 01-3765/1 Министер 

26 март 2018 година за транспорт и врски, 

Скопје Горан Сугарески, с.р. 
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1056. 

Врз основа на член 73, став (5) од Законот за граде-
ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 
79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 
149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 
31/16, 39/16, 71/16, 132/16 и 35/18), министерот за тран-
спорт и врски донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИ-
НОТ НА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ГРАДБИ КОИ НЕ СЕ ПРЕДВИДЕНИ СО УРБА-
НИСТИЧКИ ПЛАН ОДНОСНО УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
1. Во Упатството за начинот на изготвување на 

програмата за градби кои не се предвидени со урбанис-
тички план односно урбанистичко планска документа-
ција („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.68/15) точката 1 се менува и гласи: 

“1. Со ова упатство се пропишува начинот на изгот-
вување на Програмата за привремени градби за потре-
би на Дирекцијата за технолошки индустриски развој-
ни зони кои се градат во рамки на технолошките 
индустриски развојни зони, за отворени и затворени 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

спортски игралишта, за спортски сали со бруто развие-

на површина до 1500 м2, за привремени градби за 

сместување на работници при изградба на индустриски 

објекти и линиски инфраструктурни објекти, за прид-

ружни објекти на гробишта (мртовечница, кремато-

риум, за посебни објекти за согорување на отпадоци и 

друг отпаден материјал од гробиштата, санитарни об-

јекти, бунари со индустриска вода и продавници за 

продажба на свеќи и цвеќе), за железнички станици ка-

ко и за градби за потребите на гранични премини чија 

изградба е финансирана со средства од Европската 

унија или друга меѓународна организација, кои не се 

предвидени со урбанистички план односно урбанис-

тичко планска документација (во понатамошниот 

текст: Програмата).“ 

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 01-3755/1 Министер 

26 март 2018 година за транспорт и врски, 

Скопје Горан Сугарески, с.р. 
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