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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2856. 

У К А З  бр. 12 
од 22 октомври 2010 година 
 
Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот 

за одбрана  („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008) 

 
СЕ РАЗРЕШУВА 
 
Генерал-мајор ДИМОВ ПАНЧЕ ЗОРАН 
ФЧ: генерал-мајор, по формација генерал-потпол-

ковник,  
Лична ВЕС: 31240 
од должноста Командант на Здружена оперативна 

команда во Генералштабот на Армијата на Република 
Македонија. 

Указот да се изврши веднаш. 
 
     Бр. 07-1831                            Претседател 

22 октомври 2010 година      на Република Македонија, 
      Скопје                             д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

___________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2857. 

Врз основа на член 45, став 2, алинеја 2 од Законот 
за финансирање на единиците на локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
61/2004, 96/2004, 67/2007 и 156/2009), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 19.10.2010 
година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НА-
МЕНСКИ ДОТАЦИИ ЗА ЈАВНИ УСТАНОВИ ЗА 
ДЕЦА - ДЕТСКИ ГРАДИНКИ ПО ОПШТИНИ ЗА 

2011 ГОДИНА 
      

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува методологија за рас-

пределба на наменски дотации за јавни установи за де-
ца - детски градинки по општини за 2011 година. 

 Стр. 
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 Огласен дел........................................... 1-56
 

  
Член 2 

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2011 
година, во Раздел 15001 – Министерство за труд и со-
цијална политика, Програма А, Потпрограма А2 - Пре-
несување на надлежностите на ЕЛС, на ставката 442 се 
утврдува наменска дотација. 

 
Член 3 

Распределбата на наменските дотации по општини, 
за згрижување и воспитание на деца за општините во 
кои има општински јавни установи за деца – детски 
градинки, се врши врз основа на:  

- Бројот на деца  во секоја општинска јавна устано-
ва за деца - детска градинка одделно и  тоа на проекти-
ран капацитет на деца за оние градинки каде што фа-
ктичкиот број на деца е под проектираниот капацитет и 
на фактички број на деца за оние градинки каде што 
фактичкиот број на деца е поголем од проектираниот; 

- Трошокот односно цената по дете врз основа на 
месечната цена за престој на дете во општинска јавна 
установа за деца - детска градинка за делот што се фи-
нансира од буџетски средства со претпоставено зголе-
мување на цената на ресурсите за затоплување; 

- Должината на периодот за греење со вкалкулира-
ни трошоци за греење за 2 (два) месеца повеќе од оста-
натите општински јавни установи за деца - детски гра-
динки каде што периодот на греење значително е по-
долг од периодот на греење во останатите места;  

- Простор за  тековно одржување пресметан според 
норма за простор по дете (8 м2 по дете).  

 
Член 4 

Средствата за наменски дотации наменети за оп-
штинските јавни установи за деца - детски градинки ќе 
се насочуваат по општини каде што е седиштето на 
установата од Буџетот на Република Македонија преку 
Министерството за труд и социјална политика, месечно 
или во динамика договорена со Министерството за фи-
нансии. 
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Член 5 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2011 го-
дина. 

 
    Бр. 51-5993/1                 Заменик на претседателот 

19 октомври 2010 година       на Владата на Република 
       Скопје                      Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
___________ 

2858. 
Врз основа на член 91, став 1 од Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 19.10. 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува правото на сопственост на недвижна 
ствар-објект кој се наоѓа на ул. „Руди Чаевац“ б. 8 во 
Скопје КП 755/14 КО Кисела Вода 2 и тоа: 

- зграда број 1, влез 1, приз. 1, во површина од 326 
м2, намена на зграда А2, намена на посебен дел од 
зградата ДП; 

- зграда број 1, влез 1, мезанин, 1, во површина од 
322 м2, намена на зграда А2, намена на посебен дел од 
зграда ДП, во корист на Република Македонија во Јавна-
та книга за запишување на правата на недвижностите. 

 
Член 2 

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

 
    Бр. 51-5572/1                Заменик на претседателот 

19 октомври 2010 година      на Владата на Република 
       Скопје                    Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
___________ 

2859. 
Врз основа на член 139 став 3 од Законот за енерге-

тика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
63/2006, 36/2007 и 106/2008), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19.10.2010 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЦЕЛНИОТ ПРОЦЕНТ НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕ-
ДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА, КА-
КО И НАЧИНОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОСТИГНУ-
ВАЊЕ НА ЦЕЛНИОТ ПРОЦЕНТ НА ЕНЕРГИЈА ПРО-
ИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдува целниот процент на 
енергија произведена од обновливи извори на енергија, 
како и начинот и динамиката на постигнување на цели-
от процент на енергија проиозведена од обновливи из-
вори на енергија до 2020 година. 

 
Член 2 

Процентуалното учество на обновливите извори на 
енергија во вкупната потрошувачка на финалната енер-
гија во 2020 година треба да изнесува 21%. 

Целниот процент од став 1 на овој член треба да се 
постигне со изградба на нови енергетски објекти кои 
користат обновливи извори на енергија, како и засиле-
ни мерки на енергетска ефикасност согласно Стратеги-
јата за искористување на обновливи извори на енергија 
во Република Македонија до 2020 година и Стратегија-
та за унапредување на енергетската ефикасност во Ре-
публика Македонија до 2020 година. 

 
Член 3 

Динамиката на постигнувањето на целниот процент 
на учество на обновливите извори на енергија во по-
трошувачката на финалната енергија до 2020 година, 
треба да изнесува: 

 
Целен процент Година 

17,2% 
17,6% 
18,1% 
18,5% 
18,9% 
19,0% 
19,5% 
21,0% 
21,0% 

до 31.12.2012 
д0 31.12.2013 
до 31.12.2014 
до 31.12.2015 
до 31.12.2016 
до 31.12.2017 
до 31.12.2018 
до 31.12.2019 
до 31.12.2020 

  
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2012 го-
дина. 

 
   Бр. 51-5729/1                 Заменик на претседателот 

19 октомври 2010 година      на Владата на Република 
        Скопје                    Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
___________ 

2860. 
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005 
и 150/2007), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 19.10.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО  
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА  

ОПШТИНИТЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекци-

ја за заштита и спасување му престанува користењето 
на движните ствари – специјални навални противпо-
жарни возила и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од членот 1 од оваа одлука се да-

ваат на трајно користење од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука, без надомест на општините од 
член 1 од оваа одлука за потребите на територијалните 
противпожарни единици. 
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Член 3 
Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување 

склучува договор со градоначалниците на секоја оп-
штина од членот 1 од оваа одлука со кој се уредуваат 
правата и обврските за движните ствари од членот 1 од 
оваа одлука, кои се даваат на трајно користење. 

 
Член 4 

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

         
    Бр. 51-5822/1                 Заменик на претседателот 

19 октомври 2010 година       на Владата на Република 
       Скопје                      Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
___________ 

2861. 
Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 19.10. 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИ-
ШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Се запишува право на сопственост на недвижна 
ствар објект која се наоѓа во Скопје на ул. „Народен 
фронт“ број 19, 

на  КП 83/2 за КО Центар 2, број на зграда 1, наме-
на на зграда деловен простор, влез 1, кат приземје, број 
на стан Л1, корисна површина  30 м2,  

на  КП 83/2 за КО Центар 2, број на зграда 1, наме-
на на зграда деловен простор, влез 1, кат приземје, број 
на стан Л2, корисна површина 205 м2, 

на  КП 83/2 за КО Центар 2, број на зграда 1, наме-
на на зграда деловен простор, влез 1, кат приземје, број 
на стан Л3, корисна површина 26 м2, 

на  КП 83/2 за КО Центар 2, број на зграда 1, наме-
на на зграда деловен простор, влез 1, кат приземје, број 
на стан Л4, корисна површина 22 м2, 

на  КП 83/2 за КО Центар 2, број на зграда 1, наме-
на на зграда деловен простор, влез 1, кат приземје, број 
на стан Л5, корисна површина 50 м2, 

на  КП 83/2 за КО Центар 2, број на зграда 1, наме-
на на зграда деловен простор, влез 1, кат мезанин, број 
на стан Л1, корисна површина 195 м2, 

на  КП 83/2 за КО Центар 2, број на зграда 1, наме-
на на зграда деловен простор, влез 1, кат мезанин, број 
на стан Л2, корисна површина 151 м2, вкупно 679 м2, 

во Скопје на улица Братфорска бр.1 на  КП 6085, 
број на зграда 1, намена на зграда деловен простор, 
влез 1, кат приземје, број на стан Л1, корисна површи-
на  75 м2, 

на  КП 6085, број на зграда 1, намена на зграда де-
ловен простор, влез 2, кат приземје, број на стан Л1, 
корисна површина  162 м2, 

на  КП 6085, број на зграда 1, намена на зграда де-
ловен простор, влез 2, кат приземје, број на стан Л2, 
корисна површина 161 м2, 

на  КП 6085, број на зграда 1, намена на зграда де-
ловен простор, влез 3, кат приземје, број на стан Л1, 
корисна површина 77 м2, вкупно 475 м2 во корист на 
Република Македонија во Јавната книга за запишување 
на правата на недвижностите. 

Член 2 
Оваа одлука влегува  во сила  наредниот ден од де-

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

 
    Бр.51-5860/1                 Заменик на претседателот 

19 октомври 2010 година       на Владата на Република 
       Скопје                      Македонија, 

                  д-р Васко Наумовски, с.р. 
____________ 

2862. 
Врз основа на член 91  алинеја 10 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр.52/91), и член 31 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македо-
нија, на седница одржана на 19.10.2010 година, донесе 

 
О Д  Л  У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

ПЕРУ, СО СЕДИШТЕ ВО ЛИМА 
 

Член 1 
Република Македонија отвора Почесен конзулат во 

Република Перу, со седиште во Лима. 
 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
    Бр. 51-5713/1                 Заменик на претседателот 

19 октомври 2010 година       на Владата на Република 
       Скопје                     Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
___________ 

2863. 
Врз основа на член 91, алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.52/91) и член 61, став 1 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 19.10.2010 годи-
на, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПЕРУ, 

СО СЕДИШТЕ ВО ЛИМА 
 
1. Владата на Република Македонија за Почесен 

конзул на Република Македонија во Република Перу, 
со седиште во Лима, го именува: 

- Деан Атанасовски. 
2.  Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
      Бр. 113/1                     Заменик на претседателот  

19 октомври 2010 година        на Владата на Република 
            Скопје                                 Македонија,   

                                           д-р Васко Наумовски, с.р. 
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Врз основа на член 6, став 2 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 37/1998 и 40/03) и член 42 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република 
Македонија за 2010 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 156/09 и 95/2010), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 19.10.2010 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА  
ВО СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2010 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2010 година („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 15/2010), табелата се заменува со нова табела која гласи: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 
 
    Бр. 51-4512/1                                     Заменик на претседателот 

19 октомври 2010 година                              на Владата на Република 
       Скопје                            Македонија, 

                         д-р Васко Наумовски, с.р. 
___________ 

2864. 
 

 



Стр. 6 - Бр. 141 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 октомври 2010 
 

Врз основа 7 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија” бр. 52/2005 
и 117/2008) и член 42 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2010 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 156/2009 и 95/2010), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 19.10.2010 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА  
ВО УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА 2010 ГОДИНА 

 
1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2010 година („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 15/2010), во точка 1 во ставот 5 износот „9.000“ се заменува со износот 
„7.500“. 

 
Табелата се заменува со нова табела која гласи: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 
 
    Бр. 51-5736/1                                    Заменик на претседателот 

19 октомври 2010 година                           на Владата на Република 
       Скопје                       Македонија, 

                      д-р Васко Наумовски, с.р. 
___________ 

 

2865. 
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2866. 
Врз основа на член 9, став 2 од Законот за такса за 

привремен престој („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 19/96, 26/02, 51/03 и 88/08) и член 57 
од Законот за туристичка дејност („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 62/04, 89/08 и 12/09), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
нa 19.10.2010 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ 
НА ТУРИЗМОТ ЗА 2010 ГОДИНА 

 
I 

Во Програмата за развој на туризмот за 2010 година 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
23/10), во делот I зборовите: „33.265.000,00 денари” се 
заменуваат со зборовите: „16.915.000,00 денари.“ 

 
II 

Во дел II точките 1, 2 и 3 се бришат. 
Во точката 4, која станува точка 1, зборовите:  

„3.000.000,00 денари“ се заменуваат со зборовите: 
„1.177.335,00 денари“. 

Во точката 5, која станува точка 2, зборовите:  
„665.000,00 денари“ се заменуваат со зборовите: 
„600.000,00 денари“. 

Во точката 6, која станува точка 3, зборовите:  
„1.100.000,00 денари” се заменуваат со зборовите:  
„495.400,00 денари”. 

Точките 7, 8 и 9 се бришат. 
Во точката 10, која станува точка 4, зборовите:  

„1.000.000,00 денари” се заменуваат со зборовите: 
„850.000,00 денари”. 

Во точката 11, која станува точка 5, зборовите: 
„24.000.000,00 денари” се заменуваат со зборовите: 
„11.000.000,00 денари”. 

По точката 11, која станува точка 5, се додава нова 
точка 6 која гласи: 

„Исплата на средства за проекти од Програмата за  
развој на туризмот за 2009 година: 

 
2.792.265,00 денари“ 
 
Во „ВКУПНО”, зборовите: „33.265.000,00 денари“ 

се заменуваат со зборовите: „16.915.000,00 денари“. 
Во „ДИНАМИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКТИВ-

НОСТИТЕ“ табелата се менува и гласи:  
„ 
 

Активност Временски период 
Точка 1 октомври-декември 
Точка 2 октомври-декември 
Точка 3 октомври-декември 
Точка 4 октомври-декември 
Точка 5 октомври-декември 
Точка 6 октомври-декември 

 “    
 

III 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден, од 

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

 
    Бр. 51-5873/1                 Заменик на претседателот 

19 октомври 2010 година       на Владата на Република 
       Скопје                       Македонија, 

   д-р Васко Наумовски, с.р. 

2867. 
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за држав-

ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 54/1997 и 21/07), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 19.10.2010 година, 
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРО-
ГРАМАТА ЗА СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА 

ЗА ПЕРИОДОТ 2008-2012 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Програмата за статистички истражувања за пер-

иодот 2008-2012 година („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.11/08) во делот I.  Истражувања што 
ги спроведува Државниот завод за статистика, точката 
4. Систем на национални сметки, Област – Национални 
сметки, истражувањето бр.160103 со назив  „Годишен 
извештај за странски директни инвестиции и други об-
лици на меѓународна економска соработка“, се брише. 

На крајот од точката 4. Систем на национални сме-
тки, Област – Национални сметки – Аналитички истра-
жувања, се додава нова точка 4. Систем на национални 
сметки, која гласи: 

 
„4. Систем на национални сметки 
      Област 
      Национални сметки – Аналитички истражувања 
 

1. Број на истражување 160234 
2. Назив на истражувањето Статистика на странските 

афилијации во земјата 
3. Периодика на истражу-
вањето 

Годишна 

4. Извор на податоците Истражувања во ДЗС, НБРМ 
и соодветни институции и 
бази на податоци (Деловен 
статистички регистар, ад-
министративни податоци, 
други збирки на податоци) 

5. Содржина на податоците Број на претпријатија, про-
мет, вредност на произ-
водството, додадена вред-
ност по фактори на чине-
ње, вкупна набавка на сто-
ки и на услуги, набавки на 
стоки и на услуги кои се 
набавени за препродажба 
во иста состојба во која се 
набавени, трошоци на вра-
ботените, инвестиции во 
материјални добра, број на 
вработени лица  
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6.Опфат Целосен 
7. Начин на прибирање на 
податоците 

Во електронска форма од 
секторите на ДЗС и соод-
ветни институции 

8. Територијално ниво Република Македонија  
9. Рокови Рок за преземање, однос-

но доставување на пода-
тоци и индикатори од со-
одветните извори на пода-
тоци (т+12 месеци), Рок за 
трансмисија на податоци 
до Еуростат (т+20 месеци) 

10. Цел на прибирање на 
податоците 

Следење на статистиката 
на странските афилијации 
во земјата 

11. Национални стандарди Закон за државна стати-
стика („Службен весник на 
Република Македонија“ 
бр. 54/1997 и 21/07), Одлу-
ка за задолжително изве-
стување за работењето со 
странство („Службен вес-
ник на Република Маке-
донија“ бр.53/02), Упатст-
во за начинот на известу-
вање на работењето на по-
врзаните субјекти врз ос-
нова на вложувања во и 
од странство („Службен 
весник на Република Ма-
кедонија“ бр.79/02)   

12. Меѓународни стандарди Регулатива (ЕС) бр.716/2007 
на Европскиот парламент 
и Советот, Прирачник за 
индикатори за економска 
глобализција (HEGI). При-
рачник за статистика на 
меѓународната трговија 
со услуги (MSITS), BoP 
Vademecum. Прирачникот 
на OECD (BMD4). System 
of national Accounts 93 (SNA 
93), System of European. 

 
Член 2 

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

 
    Бр.51-5928/1                 Заменик на претседателот 

19 октомври 2010 година       на Владата на Република 
       Скопје                     Македонија, 

                  д-р Васко Наумовски, с.р. 

2868. 
По извршеното срамнување на изворниот текст 

утврдено е дека во текстот на Одлуката за давање во 
закуп на недвижна ствар-Спортска сала „Парк“ Стру-
мица со непосредна спогодба на Кошаркарскиот клуб 
„Струмица“ од Струмица, објавена во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.139/2010, направена 
е техничка грешка, поради што се дава 

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕД-
ВИЖНА СТВАР-СПОРТСКА САЛА „ПАРК“ СТРУ-
МИЦА СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА КОШАР-
КАРСКИОТ КЛУБ „СТРУМИЦА“ ОД СТРУМИЦА 

 
Во насловот на Одлуката по зборот „клуб“, зборо-

вите: „„Струмица“ од Струмица“ се заменуваат со збо-
ровите: „АБА-Струмица“ и во членот 2 по зборот 
„ДДВ“, запирката и зборовите: „за метар квадратен“ се 
бришат. 

 
   Бр. 51-5821/2                    

24 октомври 2010 година    Од Владата на Република 
       Скопје                        Македонија  

____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
2869. 

Врз основа на член 11 став 5 и член 19 од Законот 
за регистрирање на готовински плаќања („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 31/01, 42/03, 
47/03, 40/04, 70/06, 126/06, 60/07, 123/07, 88/08 и 
133/09), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗДАВА-
ЊЕ НА ДОКУМЕНТ КАСОВА СМЕТКА ЗА СТОРНА 
ТРАНСАКЦИЈА И ЗА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ И ТЕХ-
НИЧКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ 
ИМААТ ФИСКАЛНИТЕ АПАРАТИ И ИНТЕГРИРА-
НИОТ АВТОМАТСКИ  СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за издавање на документ касова 
сметка за сторна трансакција и за функционалните и 
техничките карактеристики кои треба да ги имаат фи-
скалните апарати и интегрираниот автоматски систем 
за управување („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 55/01, 57/01, 99/01, 91/04, 61/05, 03/08 и 
25/08) образецот  „КДФИ-01” се заменува со нов обра-
зец „КДФИ-01” даден  во прилог  кој  е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 2 

Образецот „ИСК-03” се заменува со нов образец 
„ИСК-03” даден во прилог  кој е составен дел од овој 
правилник. 

 
Член 3 

Одредбите од членот 1 на овој правилник ќе отпоч-
нат да се применуваат од 1 јануари 2011 година. 

 
Член 4 

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

 
  Бр. 20-35506/1 

20 октомври 2010 година                    Министер, 
            Скопје                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,  
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2870. 
Врз основа на член 25 став (10) и член 26 став (4) од 

Законот за заштита и благосостојба на животните 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
113/07), министерот за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРИФАТИЛИШ-
ТАТА, УСЛОВИТЕ ЗА ЧУВАЊЕ НА ЖИВОТНИТЕ 
ВО ПРИФАТИЛИШТАТА, ПОСТАПКИТЕ ЗА ЕУ-
ТАНАЗИЈАТА, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИ-
ДЕНЦИЈА И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НАДЗОР, 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ 
И НАЧИНОТ НА РЕГИСТРАЦИЈА, КАКО И ИН-
ФОРМАЦИИТЕ ПОТРЕБНИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА 

 
Член 1 

Предмет на уредување 
 
Со овој правилник се пропишуваат техничките ус-

лови за прифатилиштата, условите за чување на живот-
ните во прифатилиштата, постапките за еутаназијата, 
начинот на водење на евиденција и начинот на вршење 
надзор, формата и содржината на регистарот и начинот 
на регистрација, како и информациите потребни за ре-
гистрација. 

 
Член 2 

Технички услови 
 
(1) Објектите за сместување-прифатилиштата (во 

натамошниот текст „прифатилишта“) за кучиња скит-
ници и нерегистрирани кучиња треба да бидат изграде-
ни на место каде не ја нарушуваат работата и интеграл-
носта на постоечките објекти и да не ја загадуваат око-
лината. 

(2) Прифатилиштата треба да бидат изградени нај-
малку на 500 метри оддалеченост од населено место, а 
доколку оддалеченоста е помала од 500 метри, треба да 
бидат заградени со цврста ограда која треба да биде до-
волно висока за прифатилиштата да бидат визуелно и 
звучно изолирани од околината. 

(3) Прифатилиштата треба да бидат изградени на 
цврсто и оцедно тло,  каде нивото на подземни води не 
е високо и надвор од подрачја кои се подложни на поп-
лави и на лизгање на земјиштето. 

(4) Кругот на прифатилиштата треба да биде загра-
ден со ограда која треба да е конструирана на начин 
што спречува влез и излез на животни, да е доволно 
простран, да осигура функционална поврзаност на об-
јектите, а сите површини кои не се асфалтирани или 
бетонирани треба да бидат со уредно одржувано зеле-
нило. 

(5) Прифатилиштата треба да се снабдени со довол-
на количина на вода за пиење, од јавен водовод или од 
сопствени извори. Здравствената исправност на водата 
од сопствени извори треба да се контролира согласно 
прописите од областа на здравствена исправност на во-
дата за пиење најмалку два пати годишно, а по потреба 
и повеќе пати. 

(6) Објектите во прифатилиштата треба да имаат 
систем за прифаќање на отпадните води, при што атмо-
сферските води може да се влеваат во канализација или 
природен реципиент без прочистување. Прифатили-
штата треба да имаат одводна канализациона мрежа а 
отпадните води и фекалии да се влеваат во јавната ка-
нализациона мрежа или септичка јама.  

(7) Објектите во прифатилиштата треба да бидат из-
градени во согласност со општите хигиенско-технички 
услови и на начин кој овозможува оптимални микрок-
лиматски и зоотехнички услови за сместување на жи-
вотните.  

(8) Подовите, ѕидовите и кровот на просториите во 
кои се сместени животните треба да бидат изградени 
од непропустлив материјал кој лесно се чисти и дезин-
фицира, кој е отпорен на влага, ерозија и механичко 
оштетување и одржувани да обезбедат заштита од вли-
јанието на неповолните временски услови. 

(9) Во просториите каде престојуваат животните 
треба да има доволно дневна светлина. 

(10)  Прифатилиштата треба да имаат ладилник или 
надворешен контејнер-ладилник за собирање на леше-
вите. Ладилникот односно контејнерот треба да се др-
жи заклучен и да е сместен во кругот на прифатили-
штето така да е оневзможен пристапот на  неовластени 
лица. Ладилникот може да се користи само за одложу-
вање на лешевите. Лешевите треба редовно да се од-
странуваат во објекти за нивно нештетно отстранува-
ње. Ладилникот/контејнерот  треба редовно да се чисти 
и дезинфицира.   

(11) Во прифатилиштата треба да се обезбеди 
животните: 

- да не се изложуваат на физичка болка и страв; 
- да не се изложуваат на глад и жед; 
- да се заштитени од болка, повреда или болест; 
- да им се овозможи изразување на нормално одне-

сување; 
- да се заштитени од неудобност и 
- да се сместени во средина која е соодветна за нив-

ниот вид. 
(12) Работата на прифатилиштата со странки треба 

да е најмалку четири часа дневно, најмалку пет дена во 
неделата, од кои еден ден е за време на викендот во кој 
ден работата со странки треба да е во рамките на цело-
то работно време.  

(13) Прифатилиштето треба да воспостави 24 ча-
совно дежурство со цел прием на животните во итни 
случаи.  

(14) Дежурството може да биде организирано во 
договор со некоја организација која врши ветеринарна 
дејност и е регистрирана согласно прописите од обла-
ста на ветеринарното здравство или со телефонски број 
на дежурното лице. 

(15) На влезот во објектите во прифатилиштата треба 
да биде поставена натписна плоча на која ќе бидат напи-
шани називот на прифатилиштето, адресата, телефон-
ските броеви, електронска пошта и работното време. 

(16) Во прифатилиштата треба да има доволен број 
на лица кои се грижат за животните и тоа најмалку ед-
но лице на секои 20 кучиња. 

(17) Сите лица кои работат во прифатилиштата тре-
ба да имаат соодветна обука, и тие не треба да се осу-
дувани за прекршок поврзан со Законот за заштита и 
благосостојба на животните, и другите сооветни про-
писи од областа на ветеринарното здравство. 
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(18) Одговорните лица за грижа на животните треба 
да имаат соодветна обука во поглед на хранењето, на-
појувањето, негата, однесувањето и пристапот кон жи-
вотните. 

(19) Прифатилиштето треба на персоналот кој рабо-
ти во прифатилиштето да му обезбеди соодветна за-
штитна облека и обувки. 

(20) Правните и физичките лица кои вршат дејност 
во прифатилиштата треба да обезбедат ветеринарна за-
штита за животните кои се сместени во истите, а за таа 
цел тие можат да склучат договор со ветеринарна орга-
низација која е регистрирана согласно прописите од 
областа на ветеринарното здравство или да основаат 
свое ветеринарно друштво. 

(21) Прифатилиштата треба да ги прифатат и жи-
вотните за кои сопствениците неможат или не сакаат 
да се грижат. Такво животно треба да биде примено во 
прифатилиштето најдоцна во рок од осум  дена од при-
јавувањето, при што се земаат податоци за причините 
за носење на животните во прифатилиштето и подато-
ци за лична идентификација на сопствениците кои ги 
донеле кучињата во прифатилиштето.  

(22) Лицата кои ги заловуваат кучињата треба да 
ги обележат сите заловени кучиња со привремен број 
на самото место на заловување, со ставање на околу-
вратник на кој има диск со број кој  број треба да го 
следи животното за време на неговиот престој во при-
фатилиштето. Доколку се работи за кучка со кученца, 
на  кучката и се става околувратник на кој има диск со 
број,  а се наведува само бројот на кученцата. Доколку 
се работи за кучка во лактација а кученцата не се зало-
ват истата не треба да се залови. 

(23) Прифатилиштето треба да располага со со-
одветна опрема како што се кафези за транспорт, по-
водници, стапови со јамки, мрежи, храна (за намамува-
ње на кучињата), и хемиски средства за заловување на 
кучињата кои може да се користат само кај агресивни-
те, исплашените, прекумерно возбудените животни и 
кај оние кучиња кај кои заловувањето со јамки, стапо-
ви со јамки и мрежи не е возможно и истите не треба 
да се користи како рутинска мерка. Дозирањето и упо-
требата на овие средства треба да бидат под надзор на 
доктор на ветеринарна медицина. 

(24) Прифатилиштата треба да овозможат прифа-
ќање и сместување на животните по пријава во рок од 
24 часа од пријавувањето, или доколку животното е по-
вредено веднаш. Доколку во прифатилиштето нема ме-
сто за нови животни, раководителот на прифатилиште-
то може да се договори со лицето кое го нашло живот-
ното, или со некое друго лице, да се грижи за него тол-
ку време колку што е потребно да се обезбеди сместу-
вање на животното во тоа  или некое друго прифатили-
ште. 

(25) Прифатилиштата треба да бидат опремени со 
соодветно возило или приколка за превоз на животни-
те. Просторот за возачот треба да биде одвоен од про-
сторот за животните со соодветна цврста ограда. Про-
сторот за животни во возилото или приколката треба: 

- да е доволно простран за да може животното нор-
мално да стои и лежи и да се сврти; 

- да има доволно свеж воздух; 
- да обезбеди соодветна заштита од неповолни вре-

менски услови;  
- да нема остри рабови и испакнатини кои можат да 

предизвикаат повреда на животните; 

- да е опремен така да обезбеди сигурен превоз на 
животните и 

- да може  лесно да се чисти и дезинфицира. 
(26) Возилото и приколката за превоз на живот-

ните треба да бидат видливо означени со натпис на кој 
го пишува називот, адреса, електронска пошта и теле-
фонските броеви на прифатилиштето. 

(27) Во просторот каде се превезуваат животни-
те, додека истите се превезуваат не треба да има леше-
ви од други животни, токсични материи и други пред-
мети како што се производи, сировини, отпадоци и 
слично.  

 
Член 3 

Простории во прифатилиште 
 
(1) Прифатилиштето за животни треба да се состои 

од следните делови: 
1. Просторија/простории за прием на животните; 
2. Просторија за преглед и медицински третман на 

животните; 
3. Просторија за сместување и држење на животните; 
4. Просторија за изолација (карантин) на животните;  
5. Простор за пост-оперативна нега на животните; 
6. Простории или простор за складирање на средс-

твата за чистење и дезинфекција која треба да биде зак-
лучена; 

7. Простории за чување на храната за животни; 
8. Ладилник или надворешен контејнер-ладилник за 

собирање на лешевите; 
9. Простории за персоналот и 
10. Санитарен јазол (тоалет, бања). 
(2) Во поглед на одредбите од став (1) од овој член, 

доколку во состав на прифатилиштето има и ветери-
нарна амбуланта, станица или болница каде се извршу-
ваат интервенциите таа треба да е регистрирана и одо-
брена од надлежниот орган во согласност со прописите 
од ветеринарното здравство. 

(3) Просторијата за преглед и медицински третман 
на животните наведена во став (1) точка 2 од овој член 
треба да е конструирана согласно член 12 освен точки-
те 5 и 6, член 13, член 14, член 15, член 16, член 19, 
член 20, член 21, член 22 и член 23 од Правилникот за 
објектите, просториите, опремата, инструментите и хи-
гиенските услови кои треба да ги исполнуваат објекти-
те на ветеринарната амбуланта, ветеринарната станица 
и ветеринарната болница( "Службен весник на Репуб-
лика Македонија" број 17/99). 

(4) Просторијата/просториите за прием на животни-
те наведени во став (1) точка 1 од овој член треба да 
содржат: 

- маса за преглед на животните; 
- соодветна опрема за фиксација на животните; 
- извор на светлина со најмалку 250-500 лукса  и  
- соодветен број на поединечни боксови каде се 

сместуваат новопримените животни. Боксовите треба 
да бидат конструирани на начин со кој се оневозможу-
ва физички контакт на животните со другите животни 
во прифатилиштето. Боксовите треба треба да имаат 
најмалку слободна подна површина од  1,2 х 1,8 метри. 
Висината на боксот треба да биде доволна да овозможи 
нормално стоење, вртење, седнување и легнување на 
кучето. Кучињата не треба да се сместуваат групно во 
ист бокс во просторијата за прием на животните освен 
во случај на кучка со мали кученца. 
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(5) Просторијата за сместување и држење на живот-
ните наведена во став (1) точка 3 од овој член треба да 
содржат: 

- бокс со слободна подна површина од најмалку 1,2 
х 1,8 метри. Доколку престојот на животните во боксо-
вите е подолг од 10 дена треба да им се обезбеди соод-
ветен испуст за вежбање на кучињата односно да им се 
овозможи друг начин на физичка активност. Висината 
на боксот треба да биде доволна да овозможи нормал-
но стоење, вртење, седнување и легнување на кучето.   

Ако во ист простор се држат повеќе кучиња за се-
кое куче поединечно треба да има на располагање нај-
малку 1,5 метри² подна површина. 

(6) Просторијата за изолација (карантин) на живот-
ните наведена во став (1) точка 4 од овој член треба да 
содржат соодветен број на поединечни боксови за сме-
стување на кучињата. Боксовите треба да ги исполну-
ваат условите пропишани во став (4) од овој член. Бо-
ксовите треба да бидат конструирани на начин со кој се 
оневозможува физички контакт на животните со другите 
животни во прифатилиштето. Просторијата за изолација 
(карантин) на животните треба да се држи заклучена и 
до неа треба да имаат пристап докторот по ветеринарна 
медицина и лицата кои се грижат за животните. 

(7) Просторијата за пост оперативна нега на живот-
ните наведена во став (1) точка 5 од овој член треба да 
е сместена на затворено и да содржи: 

- соодветен број на поединечни боксови/кафези за 
сместување на кучињата во пост оперативниот период; 

- да се доволно пространи да можат животните нор-
мално да стојат, лежат и свртат и 

- вентилацијата, осветлувањето и температурата во 
просториите треба да бидат соодветни на нивната 
здравствена состојба и да не влијаат штетно на нивното 
здравје и благосостојба. 

Пристап до просториите за пост оперативна нега тре-
ба да имаат докторот по ветеринарна медицина, негови-
от помошник и лицата кои се грижат за животните. 

(8) На боксовите каде се држат животните треба да 
биде истакната листа со податоци за секое куче поеди-
нечно. На листата треба да се наведени: 

- привремениот број на кучето; 
- датумот на прием; 
- датумот на лабораториско испитување и кои боле-

сти; 
- здравствениот статус; 
- датумот на извршена кастрација односно ојалову-

вање и 
- називот на препаратите и датум ивреме на дадена 

терапија. 
(9) Температурата на воздухот во просториите каде 

се држат животните треба да биде одржувана на ниво 
да не влијае штетно на здравјето и благосостојбата на 
животните, да биде во склад со надворешната темпера-
тура на воздухот и по потреба да се обезбеди заштита 
од екстремни температури со соодветен начин на про-
ветрување, ладење или загревање.  

Во просториите каде се сместени болните и изнемо-
штените животни температурата на воздухот треба да 
биде соодветна на нивната здравствена состојба и да не 
влијае штетно на нивното здравје и благосостојба.   

(10) Кучињата треба да бидат заштитени од посто-
јан провев, ветер, директно изложување на сонце, дожд 
и други неповолни временски услови. 

(11) Жичаната ограда која се употребува во просто-
риите наведени во став (1) точка 1, 2, 3, 4 и 5 од овој 
член треба да биде изградена од материјал и на начин 
кој нема да предизвикува повреди кај животните. 

(12) Во просториите наведени во став (1) точка 1, 2, 
3 и 4 од овој член на животните треба да им се обезбе-
ди простор за спиење кој може да биде организиран во 
вид на индивидуална куќарка или издигнато место за 
спиење кои треба да се изградени и да се одржуваат на 
начин со кој на кучето ќе му се обезбеди суво и удобно 
лежиште. Доколку повеќе животни се сместуваат во 
ист бокс треба да се обезбеди простор за спиење на се-
кое животно поединечно. 

 
Член 4 

Заловување 
 
Заловувањето на кучињата скитници согласно член 

25 од Законот за заштита и благосостојба на животните  
општината, општините во градот Скопје односно гра-
дот Скопје го вршат плански со примена на  процедури 
определувајќи приближен број на кучиња кои ќе бидат 
третирани и локации од каде ќе се врши заловувањето, 
како и планирани расходи за постапување со кучињата 
скитници. 

 
Член 5 

Вдомување или враќање во реонот на заловување 
 
Прифатилиштата треба да поседуваат соодветна оп-

рема со која ќе се обезбеди информирање на јавноста 
за да се овозможи вдомување или враќање на кучињата 
на реонот на заловување. За таа цел кучињата кои ќе се 
вратат или вдомат, во прифатилиштето треба да се обе-
лежат со микрочип, да се ојаловени, односно кастрира-
ни и превентивно заштитени согласно прописите од 
областа на ветеринарното здравство, а доколку кучето 
се враќа во реонот на заловување, покрај трајното обе-
лежување со микрочип истото треба да биде и видливо 
обележано со околувратник со јасно видлива боја кој е 
фиксиран на начин да не може лесно да се одстрани. 

 
Член 6 

Чување на животните 
 
(1) По приемот, животните во прифатилиштето тре-

ба да ги прегледа доктор по ветеринарна медицина, кој 
треба да изврши проценка и селекција на животните и 
тоа на: 

- животни кои се погодни за ојаловување и кастра-
ција кои треба превентивно да се заштититат согласно 
прописите од ветеринарното здравство, 

-  животни кои на себе имаат специфични и видли-
ви обележја од кои може да се утврди дека имаат сопс-
твеник, кој веднаш треба да се извести и 

- животни кои очигледно страдаат, се стари и изне-
моштени, прекумерно агресивни или повредени до тој 
степен што лечењето ќе биде долго и со несигурна 
прогноза и треба веднаш да се еутаназираат. 

(2) Новопримените животни се сместуваат во про-
сторија за прием која е одвоена од просториите каде се 
држат другите животни и не треба да дојдат во допир 
со другите животни. Пристап во просторијата за прием 
треба да има само персоналот кој работи во прифати-
лиштето и докторот по ветеринарна медицина кој врши 
здравствена заштита на животните. 
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(3) Кучињата треба да претстојуваат во просторија-
та за прием најмалку два дена односно најмногу до до-
бивањето на резултатите од лабораториското испитува-
ње и извршените други прегледи.  

(4) Кучињата кои се примени во прифатилиштето за 
време на престојот во просторијата за прием  треба да 
бидат прегледани за болести согласно прописите од об-
ласта на ветеринарното здравство, општа физичка со-
стојба, темперамент, агресивност и однесување. 

(5) По клиничкиот преглед и добиените резултати 
од прегледите од став (4) од овој член, и по одобрува-
ње на докторот по ветеринарна медицина, кучињата 
може да се префрлат во просториите за држење на жи-
вотите. 

(6) Во просторијата каде се држат животните може 
да се сместуваат само животни кои се здрави и испита-
ни согласно одредбите на прописите на областа на ве-
теринарното здравство и кои можат да бидат вдомени 
или вратени на местото на заловување. 

(7) Минималниот временски период потребен за ис-
црпување на можност за вдомување на заловените ку-
чиња е 30 дена од денот на престојот на кучињата во 
просторот за држење. По истекот на временскиот пери-
од потребен за исцрпување на можност за вдомување 
на заловените кучиња, прифатилиштето може да поста-
пи согласно одредбите на членот 25 став (5) точка 1 од 
Законот за заштита и благосостојба на животните.   

(8) На кучињата кои се внесуваат во боксовите вед-
наш по сместувањето треба да им се обезбеди свежа 
вода која ќе биде достапна во секое време и  соодветна 
хранлива, хигиенска и избалансирана храна во соглас-
ност со нивната возраст и раса, за оддржување на 
здравјето и физиолошките потреби. Секое куче треба 
да има на располагање посебен сад со храна и вода. 

(9) Садовите за хранење и напојување треба да би-
дат направени од материјал кој лесно се чисти и дезин-
фицира и не претставува опасност по здравјето на жи-
вотните. 

(10) Секој оддел на прифатилиштето треба да има 
свој сет на садови за хранење и напојување. 

(11) Садовите за напојување и хранење треба те-
мелно да се измијат после секоја употреба. 

(12) Храната треба да се чува на места недостапни 
за инсекти и глодари и во согласност со упатството на 
производителот. 

(13) Лицата кои се грижат за животните треба да ги 
проверуваат животните најмалку два пати дневно со 
цел ја проверат општата состојба на животните, однос-
но, дали животните јадат, пијат, дефецираат, дали се 
апатични, агресивни и слично, а по потреба или докол-
ку општата состојба на животните е нарушена да го из-
вестат докторот по ветеринарна медицина. 

(14) Доколку повеќе кучиња се сместуваат заедно 
во ист бокс тоа треба да е соодветно на нивната во-
зраст, темперамент и пол. Кучки во еструс не треба да 
се сместуваат заедно со мажјаци иако тие се предвиде-
ни за ојаловување односно кастрација. 

(15) Повредени, болни, агресивни животни и жи-
вотни кои очигледно патат не треба да се сместуваат во 
ист бокс. 

(16) Женските кучиња треба да бидат под надзор и 
не треба да бидат вратени на местото на заловување или 
вдомени најмалку три дена, додека машките 24 часа по 
извршените хируршки интервенции односно доволен 
период за нивно целосно опоравување во согласност со 
препораките од докторот по ветеринарна медицина. 

Член 7 
Чистење во просториите 

 
(1) Пред влез на нови животни сите простории каде 

се држат животните треба да бидат темелно исчистени 
и дезинфицирани. 

(2) За дезинфекција на боксовите треба да се кори-
стат комерцијални препарати за таа намена и тие треба 
да се користат согласно упатството на производителот. 
Дезинфициенсот треба да се нанесе само на претходно 
темелно исчистена површина.  

(3) Во кругот на прифатилиштето треба  да се врши 
дератизација најмалку два пати годишно а по потреба и 
повеќе пати. Дезинсекцијата треба да се извршува во 
текот на сезоната на инсекти најмалку еднаш месечно,  
по потреба и почесто, а во останатиот дел од годината 
по потреба.  

(4) Темелно чистење и дезинфекција треба да се из-
ведува кога во боксовите нема животни.  

(5) Секој оддел во прифатилиштето треба да има 
свој сет на средства за чистење како што се џогери, че-
тки, лопати, кофи, гумени ваљаци и слично. Тие треба 
јасно да се означат на кој оддел од прифатилиштето 
припаѓаат.  

(6) По исклучок од став 5 од овој член кога за чисте-
ње се користи машина за чистење со вода под висок 
притисок, истата може да се користи во сите делови на 
прифатилиштето и тоа кога во боксовите нема животни. 

 
Член 8 

Постапки на еутаназија 
 
(1) Секое заловено животно при приемот треба те-

мелно да се прегледа од страна на доктор по ветери-
нарна медицина. Постапка на еутаназија може да се 
примени во следните случаи: 

1. кога животното е заболено од заразна или пара-
зитска болест која може да се пренесе на други живот-
ни или луѓето, животното е заболено од други болести 
кај кои лечењето е долго и со несигурна прогноза, те-
шко повредени животни, животни кои видливо страда-
ат или стари и изнемоштени животни;  

2. кога животни кои претставуваат опасност кон лу-
ѓето или другите животни и 

3. кога животни кои поминале минимален времен-
ски период потребен за исцрпување на можност за вдо-
мување на заловените кучиња во прифатилиштето на-
веден во член 6 став (7) од овој правилник, со што се 
исцрпени можностите за негово вдомување.  

(2) По исполнување на условите наведени во став 1 
од овој член докторот по ветеринарна медицина одлу-
чува за еутаназија и ја спроведува постапката за еута-
назија.  

(3) Постапката на еутаназија треба да биде изведена 
на начин со кој животното нема да биде подложено на 
болка и страдање, да е едноставна, лесна за изведува-
ње, безбедна за персоналот кој ги применува и соодвет-
на за видовите животни кои се еутаназираат.  

(4) Постапката за еутаназија треба да се изврши со 
препарати за еутаназија кои треба да се држат на без-
бедно место, заклучени каде е оневозможен пристапот 
на неовластени лица.  

(5) Заради спроведување на постапка за еутаназија 
се врши подготовка за еутаназија и тоа на просторија 
за еутаназија која треба да е тивка и чиста, а на вратата 
да биде истакнат знакот „забранет пристап“. 
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(6) Еутаназијата треба да ја извршуваат две лица, 
доктор по ветеринарна медицина кој го аплицира пре-
паратот за еутаназија и негов помошник кој треба да ги 
изврши сите други подготовки. Во случај на новороде-
ни животни, претходно седирани животни, тешко бол-
ни и повредени животни, доколку е безбедно еутанази-
јата може да ја изврши докторот по ветеринарна меди-
цина без помошник. 

(7) Големината на иглите треба е соодветна на голе-
мината на крвниот сад на животното.  

(8) Употребените игли треба безбедно да се отстра-
нат. 

(9) Животните треба да се еутаназираат одвоени од 
другите животни, и без присуство на луѓе повеќе од 
потребните за извршување на процедурата. 

(10) Во просторијата за еутаназија треба да има са-
мо едно животно, освен во случај кога се работи за лег-
ло на новородени животни кои сеуште не прогледале, 
во кој случај прво се еутаназира мајката а потоа ново-
родените кученца. 

(11) Пред извршување на еутаназијата кај агресив-
ните, прекумерно исплашените, возбудените и преку-
мерно активните животни при што се користи препарат 
или метода кои бараат седација на животните  треба да 
се употребат соодветни седативи. Дозата на препарати-
те за седација треба да е согласно упатството на произ-
водителот на препаратот. 

(12) Еутаназија на кучињата треба да се изведува 
исклучиво по пат на интравенска (внесување директно 
во вена) апликација на хемиски средства кои предизви-
куваат прекинување на виталните функции на живот-
ното по предходна длабока анестезија. Средствата кои 
се дозволени за изведување на еутаназија се наведени 
во Поглавје 7.7. Упатство за контрола на популација на 
кучиња скитници од Кодот за копнени животни на Ме-
ѓународната организација за здравствена заштита на 
животните-ОИЕ. Дозата и начинот на апликација на 
препаратот треба да е согласно упатството на произво-
дителот. Во случај на новородени или мали животни 
препаратот може да се аплицира интраперитонеално со 
претходна апликација на локален анестетик кој ќе ја 
блокира болката.   

(13) По апликација на препаратот, животното не 
треба да остане само во просторијата за еутаназија се 
додека докторот по ветеринарна медицина не конста-
тира смрт.  

(14) Смртта треба да се констатира пред да се от-
страни лешот. До спроведување на постапката за не-
штетно отстранување на лешот, иститот треба да се чу-
ва во ладилник. При изведување на еутаназијата треба 
да се води записник а извештајот од протоколот за еу-
таназија треба да се чува на место соодветно за таа цел. 

(15) По смртта лешевите треба да се отстранат сог-
ласно прописите од областа на ветеринарното здрав-
ство. 

 
Член 9 

Водење евиденција 
 
(1) Во прифатилиштето евиденцијата треба да се 

води уредно и редовно да се ажурира. Евиденцијата се 
води така што во истата се внесуваат податоци и тоа: 

1. Општи податоци:  
- Број на заловени кучиња; 
- број на ојаловени односно кастрирани кучиња;  

- број на еутаназирани кучиња; 
- број на кучиња кои се вратени на местото на зало-

вување;  
- број на вдомени кучиња; 
- број на угинати кучиња во прифатилиштето; 
- број на животни кои се вратени на сопствениците;  
- евиденција за здравствениот статус на животните 

за секое животно поединечно; 
- евиденција за извршени лабораториски испитувања; 
- евиденција за евентуално лекување и дадена тера-

пија и 
- евиденција за извршените превентивни мерки. 
2. Податоци при прием на животните: 
- датум на заловување; 
- локација на заловување; 
- привремен број;  
- лице кое го заловило кучето; 
- кондиција; 
- раса; 
- пол; 
- старост;  
- дали кучката е во лактација;  
- боја и надворешни знаци и карактеристики на жи-

вотното;  
- податоци за сопственикот доколку се работи за ре-

гистрирано куче;  
- број на микрочип или број на ушна тетоважа; 
- привремен број на заловеното животно и 
- знаци на болест и повреда.  
3. Податоци при вдомување односно враќање на ре-

онот на заловување: 
- назив на претпријатието или име и презиме на фи-

зичкото лице; 
- опис и електронска фотографија на кучето;  
- даночен број на претпријатието, односно единс-

твен матичен број на граѓанинот;  
- адреса, телефонски број и електронска пошта;  
- број на микрочип,  
- датум на вдомување;  
- датум на враќање во реонот на заловување;  
- реон на враќање и 
- потпис на физичкото лице или одговорното лице 

во правното лице. 
4. Податоци при заловување: 
Веднаш по заловувањето лицето одговорно за зало-

вување за секое заловено куче треба да ги забележи 
најмалку следниве податоци: 

- Датум на заловување; 
- Локација на заловување; 
- Привремен број  и 
- Лице кое го заловило кучето. 
5. Податоци при постапките на еутаназија: 
- причини за еутаназија; 
- времето и датумот на употреба на препаратот за 

еутаназија; 
- назив на препаратот за еутаназија; 
- бројот и описот на кучето; 
- тежината на кучето; 
- количина и сериски број на употребен препарат за 

еутаназија и 
- име и презиме на докторот по ветеринарна меди-

цина кој ја извршил еутаназијата и негов потпис. 
(2) Евиденцијата треба да е достапна на увид на 

официјалниот ветеринар. 
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(3) Податоците од евиденциите од став (1) на овој 
член треба редовно да се доставуваат до Управата за 
ветеринарство, а најмалку еднаш месечно. 

 
Член 10 

Начин на вршење на надзор 
 
Надлежниот орган надзор на прифатилиштето во 

поглед на исполнетоста на условите пропишани со За-
конот за заштита и благосостојба на животните, усло-
вите пропишани со овој правилник и другите прописи 
од областа на ветеринарното здравство врши најмалку 
два пати годишно.   

 
Член 11 

Форма и содржина на регистарот и начинот на ре-
гистрација на прифатилиштата, како и информациите 
потребни за регистрација 

(1) За регистрација на прифатилиштето, се поднесу-
ва  барање  кое ги содржи следните податоци: 

1. Назив на подносител на барањето; 
2. Адреса на седиштето на подносителот на барањето; 
3. Единствен матичен број на субјектот и единствен 

даночен број на правното лице; 
4.  Име и презиме, ЕМБГ, адреса, телефон , еле-

ктронска пошта на овластено лице за застапување на 
субјектот; 

5. Име и презиме, ЕМБГ, адреса, телефон, електро-
нска пошта на одговорното лице за прифатилиштето; 

6. Капацитет на прифатилиштето; 
7. Адреса на прифатилиштето и 
8. Општини во кои ќе се врши заловувањето.  
(2) Образецот на барањето за регистрација на при-

фатилиштата е дадено во Прилог 1 кој е составен дел 
од овој правилник. 

(3) Кон барањето од став (1) од овој член се прило-
жува и следната документација: 

- Тековна состојба од Централен регистар на Репуб-
лика Македонија не постар од шест месеци; 

- Доказ за сопственост на објектот (имотен лист), а 
доколку објектот е во сопственост на друго правно или 
физичко лице во прилог се доставува и договор за за-
куп со дефинирани услови на работење; 

- Техничко-технолошки елаборат на прифатили-
штето; 

- Список на опремата со главни технолошко-тех-
нички карактеристики (статична и подвижна опрема, 
капацитет, работен режим и др.); 

- Приказ на организацијата на работата и биланс на 
работната сила (број на вработени со систематизација-
та-опис на работни места, односно назначени лица за 
грижа на животните и функционирање на опремата); 

- Доказ за обезбедена здравствена заштита на жи-
вотните од страна на доктор по ветеринарна медицина; 

- Список на санитарни уреди и на мерките што се 
применуваат за санитарна заштита на објектот, опрема-
та (санитарни простории со начин на чистење, перење 
и дезинфекција, дезинсекција и дератизација, опрема и 
средства за извршување на санитационите активности, 
контролни мерки и евиденција на спроведеното; 

- Опис на системот на собирање и одстранување на 
отпадните материи (нуспроизводи од животинско по-
текло и отпадните води); 

- Доказ за нивото и видот на обуки кои ги имаат по-
сетувано одговорните лица и лицата кои се грижат за 
животните неопходни за извршување на нивните ра-
ботни задачи и 

- Овластување или договор со општините за врше-
ње дејност согласно член 25 од Законот за заштита и 
благосотојба на животните. 

(4) Регистарот на прифатилишта се води во форма 
на тврдо вкоричена книга со димензии 210 mm х 320 
mm, која содржи  евиденциски листови.  

(5) Регистарот  се води во пишана и во електронска 
форма. 

(6) На предната страна од корицата на книгата за 
регистрација на трговци е отпечатен текст „Прифати-
лишта за кучиња скитници и нерегистрирани кучиња“. 

(7) Евиденциските листови ги содржат следните по-
датоци: 

- Регистерски број на прифатилиштето; 
- Назив на субјектот на подносителот на барањето; 
- Адреса на седиштето на субјектот, подносител на 

барањето; 
- Сопственик на објектот и негова адреса; 
- Единствен матичен број на субјектот и единствен 

даночен број на правното лице; 
- Име и презиме, ЕМБГ, адреса, телефон, електронска 

пошта на овластено лице за застапување на субјектот; 
- Име и презиме, ЕМБГ, адреса, телефон, електрон-

ска пошта на одговорното лице за прифатилиштето; 
- Адреса на прифатилиштето; 
- Капацитет на прифатилиштето и  
- Датум на одобрување односно регистрација. 
(8) Регистарот на прифатилишта е даден во Прилог 

2  кој е составен дел на овој правилник. 
(9) Секоја промена на условите во поглед на актив-

ностите, просториите или престанок на работа на при-
фатилиштата,  се внесуваат во регистарот врз основа на 
поднесена пријава до Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство - Управа за ветеринарс-
тво во која се наведува:  

- Назив на субјектот, подносител на пријавата; 
- Адреса на субјектот подносител на пријавата; 
- Овластено лице за застапување на субјектот (Име 

и презиме, ЕМБГ, Адреса) и 
- Информации за измени на активностите односно 

просториите. 
(10) На барање на одговорното лице за прифати-

лиштето, се издава извод од регистарот на прифатили-
шта кој ги содржи податоци за име односно назив на 
прифатилиштето, локација на прифатилиштето (име на 
општината, место, улица и број), датум на упис во ре-
гистерот и капацитет на прифатилиштето. 

 
Член 12 

Завршна одредба 
 
Овој правилник влегува во сила  осмиот ден од де-

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

 
    Бр.11-2323/3 

14 октомври 2010 година             Министер, 
       Скопје                     Љупчо Димовски, с.р.  
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

2871. 
Врз основа на член 11 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 
26/02,  46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09 и 97/10), ми-
нистерот за труд и социјална политика донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА СРЕДСТ-
ВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ, СОСТАВУВАЊЕ 
НА ПРЕСМЕТКИТЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕС-
МЕТКИTE ДО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ  

- УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на утврдување на изно-

сот на средствата за исплата на плати, составување на 
пресметките и доставување на пресметките до Мини-
стерството за финансии - Управа за јавни приходи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/09 и 
105/09), во член 1, став 2 точка 1, зборовите: „септември 
2010“ се заменуваат со зборовите: „септември 2012“, а 
зборовите: „2010 година, зголемено за 10%“, се замену-
ваат со зборовите: „2012 година, зголемено за 10%“.  

  
Член 2 

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

 
 Бр. 08-5432/4                              Министер за труд 

10 август 2010  година                   и социјална политика,  
     Скопје                                   Џељаљ Бајрами, с.р. 

____________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

2872. 
Врз основа на член 70 став 2 од Законот за домува-

ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
99/2009), министерот за транспорт и врски, донесе 

  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НОР-
МИТЕ И СТАНДАРДИТЕ ЗА ДОМУВАЊЕ ВО 

СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за нормите и стандардите за дому-

вање во станбените згради („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 27/10), во член 3 алинејата 2 се 
менува и гласи: 

„- список на станари со име и презиме, спрат и број 
на стан, односно назив на фирми кои вршат деловна 
дејност во станбената зграда, по предходна поединечна 
писмена согласност на истите доставена до управите-
лот или претседателот на заедницата на сопственици“. 

Член 2 
Членот 4  се менува и гласи: 
„Во ходникот од влезот на станбената зграда треба 

на видно место  да се поставени поштенски сандачиња 
со број на станот и спрат на кој станот односно делов-
ниот простор се наоѓа. 

По исклучок од став 1 на овој член доколку сопс-
твеникот или закупецот на станот односно сопствени-
кот или закупецот на деловниот простор сака на по-
штенското сандаче да биде истакнато и името и прези-
мето односно називот на фирмата истите самиот ги ис-
такнува“. 

 
Член 3 

Во членот 6 зборот „треба“ се заменува со зборот 
„можат“. 

 
Член 4 

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

 
   Бр. 01-13777/1                         

15 октомври 2010 година                     Министер,               
             Скопје                     Миле Јанакиески, с.р. 

____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

2873. 
Врз основа на член 13 став (1) од Законот за квали-

тетот на амбиентниот воздух („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 67/04, 92/07 и 35/10), мини-
стерот за животна средина и просторно планирање во 
согласност со министерот за здравство, донесe 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ГРАНИЧНИТЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ДОЗВОЛЕНИТЕ 
НИВОА НА ЕМИСИИ И ВИДОВИ НА ЗАГАДУВАЧ-
КИ СУПСТАНЦИИ ВО ОТПАДНИТЕ ГАСОВИ И 
ПАРЕИ КОИ ГИ ЕМИТИРААТ СТАЦИОНАРНИТЕ  

ИЗВОРИ ВО ВОЗДУХОТ(∗) 
 

I. Општи одредби 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат граничните 

вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на 
загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи 
кои ги емитираат стационарните извори во воздухот.  
                            
∗ Со овој правилник се врши усогласување со:  
- Директивата  на Европскиот парламент и на Советот  од 23 
октомври 2001 година за ограничување на емисиите на одредени 
загадувачи во воздухот од големи согорувачки постројки, 
32001L0080; 
- Директивата  на Советот од 11 март 1999 година за ограничува-
ње на емисиите на испарливите органски соединенија што се дол-
жат на употребата на растворувачи во одредени дејности и инста-
лации, 31999L0013; и  
- Директивата  на  Европскиот парламент и на Советот  од 15 Ја-
нуари 2008  година за интегрирано спречување и контрола на за-
гадувањето, 32008L0001. 
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Член 2 
(1) Нивото и видовите на загадувачките супстанции 

во воздухот се утврдува со количината и концентраци-
јата на загадувачката супстанција на местото на изво-
рот за одредено време со методи на мерење и со прес-
метка. 

(2) Гранични вредности на емисија пропишани со 
овој правилник се применуваат за сите инсталации, 
освен ако со дозволата за усогласување со оперативен 
план или интегираната еколошка дозвола, издадени 
согласно Законот за животната средина, за поединечен 
стационарен извор, односно за поединечна загадувачка 
супстанција не е утврдена поинаква гранична вредност 
за емисија.  

(3) За инсталациите за кои е потребно добивање на 
интегрирана еколошка дозвола, а за кои во овој правил-
ник не се определени гранични вредности на емисија, 
се применуваат граничните вредности на емисија на 
поедини загадувачки супстанции во отпадни гасови и 
пареи утврдени со примена на најдобрите достапни 
техники.  

 
Член 3 

Одредбите на овој правилник не се однесуваат на 
граничните вредности за емисии од подвижни мобилни 
извори. 

 
Член 4 

Дефиниции 
 

Одделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. Стационарен извор е инсталација, технолошки 
процес, технолошка единица индустриски погон, уред, 
определена активност, кои во одредена неменлива по-
ложба, преку одредени испусти или отвори испуштаат 
загадувачки супстанции во воздухот; 

2. Фугативна емисија е емисија на загадувачки 
супстанции во воздух, кои не се ослободуваат во око-
лината преку испуст, туку, преку прозор, врата, венти-
лациони отвори, недефинирани испусти или други 
отвори. Фугативната емисија ги опфаќа и сите емисии 
на испарливите органски соединенија и на растворува-
чите содржани во кои било производи во воздухот, 
почвата и во водата што не произлегуваат од отпадните 
гасови, освен ако поинаку не е наведено во Прилогот  5 
кој е составен дел на овој правилник; 

3. Гранична вредност за емисијата е дозволеното 
количество супстанција што се содржи во отпадните 
гасови и пареи од согорувачка инсталација кои можат 
да бидат испуштени во воздухот во текот на даден пер-
иод, се пресметува во маса по волумен на отпадните 
гасови или пареи изразени во mg/Nm3, земајќи ја содр-
жината на кислород по волумен во отпадниот гас или 
пареа како 3 % кога се работи за течни и гасни горива, 
6 % кога се работи за цврсти горива и 15 % кога се 
работи за гасни турбини; 

4. Гранична вредност на емисијата на испарливи 
органски соединенија е масата на испарливи органски 
соединенија , изразена во однос на одредени специфич-
ни параметри: концентрација, процент и/или ниво на 
емисија, пресметана при стандардни услови, којашто 
не смее да се надмине во текот на еден или повеќе вре-
менски периоди; 

5. Масен проток изразен во (kg/h) е измерен масен 
проток на загадувачката супстанција кој се емитира на 
испустот на стационарниот извор во периодот на еми-
сија на отпадниот гас (периодот без емисија не се зема 
во предвид); Масениот проток може да биде изразен во 
kg/h или во g/h; 

6. Масен проток за испарливи органски соедине-
нија е количеството на испуштените испарливи орган-
ски соединенија во единица маса/час; 

7. Чаден број е степен на црнина на површина на 
филтер харијата предизвикана од отпадни гасови и се 
изразува со помош на скала од 10 полиња (од 0 до 9) 
(Бахархова скала), со различен интензитет на при што 
се одредува степенот на скалата до која црнината е 
најблиска. Со помош на чадниот број се оценува црни-
ната на отпадните гасови од ложиштата при согорува-
ње на течните и гасовитите горивата; 

8. Отпадни гасови и пареи се испуштени гасови 
кои што содржат цврсти, течни или гасни емисии, а 
нивните волуметриски количества на проток се изразу-
ваат во кубни метри на час при стандардна температу-
ра (273 K) и притисок (101,3 kPa) по корекцијата на со-
држината на водената пареа. Отпадните гасови и пареи 
се изразуваат во Nm3/h. Како отпаден гас ќе се смета и 
димниот гас кој настанува како резултат на процес на 
горење и согорување; 

9. Отпадни гасови и пареи што содржат испарливи 
органски соединенија се последните гасовити исфрла-
ња или други загадувачки супстанции, од оџакот или 
од опремата за пречистување на квалитетот на возду-
хот. Волуменските протоци се изразуваат во m3/h, при 
стандардни услови; 

10. Постоечка инсталација е секоја согорувачка 
инсталација на која првичната дозвола за изградба или, 
доколку таква постапка не постои, првичната работна 
дозвола и била дадена пред 1 јули 2007 година; 

11. Биомаса се производи што се состојат од која 
било целина или дел од растителна материја од земјо-
делството или од шумарството и што можат да се кори-
стат како гориво со цел да се искористи енергетската 
содржина и се однесува на примена на следните видо-
ви на отпад како гориво: 

(a) растителен отпад од земјоделството или од шу-
марството; 

(б) растителен отпад од индустријата за обработка 
на храна, ако ослободената топлина се добива од него; 

(в) фиброзен растителен отпад од производство на 
необработена пулпа и од производство на хартија од 
пулпа, ако се косогорува на местото на производство и 
ако ослободената топлина се добива од него; 
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(г) отпад од плута; 
(д) дрвен отпад, со исклучок на дрвениот отпад кој 

може да содржи халогенизирани органски соединенија 
или тешки метали како резултат на обработка со средс-
тва за заштита или на премачкување на дрвото и кој 
особено вклучува дрвен отпад што потекнува од граде-
жен отпад и од отпад од уривање; 

12. Дозвола е дел од пишан акт или целиот акт  со 
кој се одобрува работата на целата инсталација или на 
дел од инсталацијата и се обезбедува дека во условите 
за работа на инсталацијата се опфатени сите барања од 
овој правилник,  кој може да опфаќа една или повеќе 
инсталации или делови од инсталации на истата лока-
ција, со коишто работи истиот оператор; 

13. Гориво е секој цврст, течен или гасовит согор-
лив материјал што се користи за ложење во согорувач-
ка инсталација, со исклучок на отпадот; 

14. Испарливо органско соединение е секое ор-
ганско соединение коешто на 293,15 K има притисок 
на пареата од 0,01 kPa или повеќе, или коешто има со-
одветна испарливост при конкретните услови на кори-
стење. Во смисла на овој правилник, фракцијата на 
креозит што ја надминува оваа вредност на притисокот 
на пареата на 293,15 K се смета за испарливо органско 
соединение; 

15. Локализирани услови се условите под кои ед-
на инсталација работи така што испарливите органски 
соединенија што се испуштаат при нејзината активност 
се собираат и се исфрлаат на контролиран начин, преку 
оџакот или преку опремата за таложење, така што не се 
целосно неконтролирани; 

16. Лепило е секој препарат, вклучувајќи ги и сите 
органски растворувачи или препарати што содржат ор-
гански растворувачи неопходни за негово правилно на-
несување, којшто се користи за лепење на одделните 
делови од производот; 

17. Лак е проѕирно средство за превлекување; 
18. Влез на органски растворувачи е количеството 

органски растворувачи и нивното количество во препа-
ратите што се користат при вршењето на некое дејство, 
вклучително и растворувачите што се рециклираат во и 
надвор од инсталацијата, а коишто се вбројуваат секо-
гаш кога се користат за вршење на дејството; 

19. Мастило е препарат, вклучувајќи ги и сите ор-
гански растворувачи или препарати што содржат ор-
гански растворувачи неопходни за негово правилно на-
несување, што се користат во печатарската дејност за 
втиснување на текст или на слики врз површината; 

20. Севкупни емисии е збирот на емисиите во от-
падните гасови и пареи и фугитивните емисии; 

21. Нова инсталација е секоја согорувачка инста-
лација на која првичната дозвола за изградба или, до-
колку таква постапка не постои, првичната работна 
дозвола и била дадена на или по 1 јули 2007 година; 

22. Загадување е непосредно или посредно внесу-
вање, како резултат на човековите дејства, на материи, 
вибрации, топлина или бучава во воздухот, водата или 

во почвата, коишто можат да бидат штетни по човеко-
вото здравје или по квалитетот на медиумите и обла-
стите на животната средина, од коишто може да произ-
лезе штета по имотот или коишто ги нарушуваат или 
влијаат врз природните убавини и другите легитимни 
начини на користење на животната средина; 

23. Номинален капацитет е максималниот влез на 
масата на органските растворувачи во една инсталаци-
ја, пресметан како дневен просек, доколку со инстала-
цијата се работи под услови на нормално работење при 
нејзин планиран излез; 

24. Нормално работење се сите периоди на работе-
ње на инсталацијата или одредено дејство/процес, 
освен операциите на вклучување, исклучување и одр-
жување на опремата; 

25. Органско соединение е секое соединение што 
го содржи елементот јаглерод и еден или повеќе од 
следниве елементи: водород, халогени елементи, кис-
лород, сулфур, фосфор, силициум или азот, со исклу-
чок на јаглеродните оксиди и неорганските карбонати 
и бикарбонати; 

26. Органски растворувач е секое испарливо ор-
ганско соединение што се користи само или во комби-
нација со други агенси, без да биде хемиски изменето, 
за растворање на суровини, производи или на отпадни 
материјали, или се користи како средство за чистење за 
растворање на загадувачки супстанции, како раствору-
вач, како медиум за дисперзија, како регулатор на ви-
скозитет, како регулатор на површинскиот напон, како 
пластификатор или како конзерванс; 

27. Операции за вклучување и за исклучување 
се операциите што се одвиваат додека едно дејство, 
дел од опремата или резервоарот не се активираат или 
се деактивираат или додека да се доведат во состојба 
на мирување или обратно. Вообичаените осцилации во 
фазите на активноста не треба да се сметаат за исклу-
чувања и за вклучувања; 

28. Гасна турбина e секоја ротирачка машина што 
ја претвора топлинската енергија во механичка работа 
и се состои главно од компресор, термичка направа во 
која се оксидира горивото за да се затопли работната 
течност и од турбина; 

29. Мала инсталација е инсталацијата што спаѓа 
во најниското ниво на праготили за другите дејства 
определени во Прилогот 5 на овој правилник, чијашто 
потрошувачка на растворувач е помалку од 10 тони го-
дишно. Во смисла на оваа дефиниција праг се утврдува 
како праг на потрошувачка на растворувачот во тони 
годишно; 

30. Повторно користење на органски раствору-
вачи е користењето на органските растворувачи, гене-
рирани од инсталација, за каква било техничка или ко-
мерцијална намена, вклучувајќи го и нивното користе-
ње како гориво, но исклучувајќи го отстранувањето на 
вака генерираниот органски растворувач како отпад; 

31. Препарат се смесите или растворите составени 
од две или од повеќе супстанции; 
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32. Согорувачка инсталација е секоја техничка 
постројка во која се оксидираат горивата со цел да се 
користи топлината што се ослободува на тој начин; 

33. Потрошувачка на растворувачи е севкупниот 
влез на органските растворувачи во инсталацијата по 
календарска година, или по секој 12-месечен период, 
минус сите генерирани испарливи органски соединени-
ја кои што се наменети за повторно користење; 

34. Регистрација е постапка, определена со закон, 
која што вклучува  барем известување до надлежниот 
орган, од страна на операторот, за неговата намера да 
работи на една инсталација или да врши дејство или 
активност што се опфатени со овој правилник; 

35. Супстанции се сите хемиски елементи и нивни-
те соединенија, онака како што се појавуваат во при-
родна состојба или онака како што се произведени во 
индустријата, без оглед дали се во цврста, течна или во 
гасовите форма; 

36. Средство за превлекување е секој препарат, 
вклучувајќи ги и сите органски растворувачи или пре-
парати што содржат органски растворувачи неопходни 
за неговото правилно нанесување, кој што се користи 
за обезбедување на декоративен, заштитен или на друг 
функционален ефект врз површината; 

37. Стапка на десулфуризација e соодносот на ко-
личеството сулфур што не се емитира во воздухот на 
местото на согорувачката инсталација во текот на да-
ден период со количеството сулфур што се содржи во 
горивото кое се внесува во објектите на согорувачката 
инсталација и кое се користи во текот на истиот пери-
од; 

38. Стандардни услови се услови при температура 
од 273,15 K и притисок од 101,3 kPa; 

39. Согорувачка единица на повеќе горива (мул-
тисогорувачка единица) е секоја согорувачка инстала-
ција која може истовремено или наизменично да се ло-
жи со два или повеќе вида гориво; 

40. Технолошки процес е збир на постапки кај кои 
од одредено почетни суровини се добива еден или по-
веќе производи; 

41. Топлинска моќ на ложиште е максимална топ-
лина на потрошено гориво во единица време одредено 
според долната топлинска вредност на горивото, при 
температура од 273 K и притисок од 101,3 kPa. Топлин-
сата моќ се изразува во MW; 

42. Топлински губиток на отпадниот гас е про-
центуален дел на топлинска моќ на огништето што ка-
ко топлина се губи при испуштање на отпадните гасо-
ви во воздух; 

43. 24-часовен просек е аритметичкиот просек од 
сите валидни исчитувања извршени во тек на 24-часо-
вен период, при нормално работење; 

44. Уред за ложење е технички уред во кој со сого-
рување на горива се произведува енергија и истиот 
претставува ложиште заедно со уредот за прочистува-
ње на отпадни гасови; 

45. Суштинска промена е: 
- за инсталацијата што подлежат на системот за Ин-

тегрирана еколошка дозвола е промена во работењето 
која што според мислењето на надлежен орган, би мо-
жела да има значителни негативни ефекти врз луѓето 
или врз животната средина, 

- за мала инсталација за испарливите органски сое-
диненија, значи промена на номиналниот капацитет 
што води кон зголемување на емисиите на испарливите 
органски соединенија за повеќе од 25%, како и секоја 
друга промена што според мислењето на надлежниот 
орган, може да има значителни негативни ефекти врз 
човековото здравје или врз животната средина, 

- за сите други инсталации на испарливите орган-
ски соединенија, претставува  промена на номиналниот 
капацитет што води кон зголемување на емисиите на 
испарливите органски соединенија за повеќе од 10%, 
како и секоја друга промена што според мислењето на 
надлежниот орган, може да има значителни негативни 
ефекти врз човековото здравје или врз животната 
средина; 

46. Оператор е секое правно или физичко лице кое 
што ракува со инсталацијата или ја контролира или, 
секое физичко или правно лице, кое што согласно зако-
нот му е доверено одлучувачко економско овластување 
врз техничкото функционирање на инсталацијата, како 
и субјектот правно или физичко лице кој управува со 
согорувачка инсталација или кое има или на кое му се 
дадени одлучувачки економски овластувања за неа; 

47. Промена во работењето е промена во природа-
та на функционирањето или проширување на инстала-
цијата коишто би можеле да имаат последици по жи-
вотната средина; 

48. Најдобри достапни техники се оние што се 
определени согласно Законот за животна средина; 

49. Емитирана масена концентрација е маса на 
емитирани загадувачки супстанции изразени во тежина 
на единица волумен како mg/Nm3 или g/Nm3 во сув от-
паден гас на температура од 273 К и при притисок од 
101,3 Mpa; 

50. Емитиран масен проток е количество на зага-
дувачката супстанција која се емитира на испустот на 
стационарниот извор во периодот на емисија на отпад-
ниот гас (периодот без емисија не земе предвид), при 
што масениот проток се изразува како маса на емити-
рани загадувачки супстанции во однос на единица вре-
ме mg/h или g/h; 

51. Емисионен фактор е маса на емитирани суп-
станции во однос на маса произведен продукт g/t или 
kg/t); 

52. Степен на емисија е однос на емитирана коли-
чина во воздухот и количина на истата супстанција ко-
ја влегува во процесот и се изразува во %; 

53. Надлежен орган е Министерството за животна 
средина и просторно планирање; 
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54. Халогенизиран органски растворувач е ор-
ганскиот растворувач којшто содржи барем еден атом 
бром, хлор, флуор или јод по молекул, и 

55. МКС е знак со кој се означуваат македонските 
стандарди согласно Законот за стандардизација. 

 
Член 5 

Емисијата на загадувачките супстанци од испусти 
на стационарните извори се изразува во емисиони ве-
личини како што се масена концентрација, масен про-
ток, емисионен фактор и степен на емисија.  

 
Член 6 

(1) Емитираната масена концентрација и емитира-
ното количество на загадувачките супстанции се опре-
делуваат за секоја загадувачка супстанција во однос на 
загадувачката супстанцa во отпадниот гас или пареа 
односно протокот кој се емитира, за определена вре-
менска единица во рамките на производниот процес на 
иста локација, и истите се споредуваат со граничната 
вредност за емисија (во натамошниот текст: ГВЕ). 

(2) Ако отпадниот гас се разредува заради техноло-
шки и други причини тогаш додадената количина на 
гасот за разредување не се зема во предвид при според-
ба со ГВЕ. 

 
Член 7 

Кога во отпадниот гас или пареа истовремено се 
присутни повеќе загадувачки супстанции од различни 
групи, заедничката емисија на супстанциите од иста 
група не треба да ја надминува ГВЕ за одделната суп-
станција од групата при .што треба да бидат исполнети 
барањата на секоја група одделно. 

 
II. Гранични вредности за емисија на одредени ви-
дови на загадувачки супстанции и гранични вред-
ности за емисии на одредени производни процеси и  

инсталации 
 

Член 8 
(1) Видовите на загадувачки супстанции за кои се 

пропишуваат ГВЕ без оглед на видот на технолошките 
процеси, инсталации и/или други уреди, се:  

1) Вкупна прашина;  
2) Канцерогени супстанци;  
3) Неоргански супстанции во облик на цврсти че-

стички;  
4) Неоргански соединенија во облик на аеросол, па-

реа или гас, и 
5) Органски соединенија. 
(2) Граничните вредности за загадувачките субстан-

ци од ставот (1) од овој член се дадени во Прилогот 1 
кој е составен дел на овој правилник. 

(3) ГВЕ на загадувачки супстанци од одредени про-
изводни процеси и инсталации се дадени во Прилогот 
2 кој е составен дел на овој правилник. 

III. Гранични вредности за емисија при согорување 
во ложишта 

 
Член 9 

ГВЕ на поедини загадувачки супстанции во возду-
хот кои произлегуваат од согорување на цврсти, течни 
и гасни горива во ложиштата се дадени во зависност од 
топлинската моќност на ложиштата кои се делат на:  

1) Ложишта со топлинска моќност помала од 1MW,  
2) Ложишта со топлинска моќност од 1 до 50 MW и  
3) Ложишта со топлинска моќност поголема од 50 

MW.  
 

Член 10 
(1) Оценувањето на емисиите, масената концентра-

ција на загадувачките супстанции во отпадниот гас за 
ложишта се врши во единица волумен сув отпаден гас 
на температура од 2730K под притисок од 101,3 kPa. 

(2) Содржината на кислород во единица волумен 
отпаден гас од став (1) од овој член, во зависност од 
видот на ложиштата може да изнесува: 

1) За ложишта на јаглен, брикети и кокс: 
а) со решетка или флуидизиран слој – 7 %  
б) со суво одведување на прашината – 6 % 
в) со влажно одведување на прашината – 5 % 
2) За ложишта на дрво, дрвени брикети и отпадоци 

од земјоделските култури - 11%. 
3) За ложишта на течни и гасовити горива – 3 %. 
(3)Емисионите концентрации дадени во зависност 

од концентрација на кислород во отпадните гасови и 
димните гасови се пресметуваат според равенката: 

 
 
 
 
 
 
(4) Симболите во равенката го имаат следното зна-

чење: 
- EN - емисиона концентрација пропишана за кисло-

род во гасовите; 
- Ем -измерена емисиона концентрација; 
- О0

N - референтна концентрација на кислород изра-
зена во % (волуменски) во гасовите за одреден стацио-
нарен извор; 

- О 0M - измерена концентрација на кислород изразе-
на во % (волуменски) во отпадните гасови;  

(5)Ако волуменскиот удел на кислородот во отпад-
ниот и димниот гас на кој се сведува масената концен-
трација на загадувачката супстанција не е даден, во тој 
случај, за процеси за горење и термички технолошки 
процеси, се зема даден волуменски процент на кисло-
род од 5 %, а за другите технолошки процеси се зема 
волуменскиот процент на кислород кој е вообичаен 
при одвивање на дадениот процес. 
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Член 11 
(1) Процентуалниот удел на топлинска моќ на огни-

штето што се губи при испуштање на отпадните гасови 
во воздух во вид на топлина изразена како топлински 
губиток на отпадниот гас се пресметува согласно след-
ните равенки:  

1. Во однос на %-тен волуменски удел на кислород 
(О2) во сув отпаден гас: 

 
 
 
 
 
2. Во однос на %-тен волуменски удел на јаглерод 

диоксид (CO2) во сув отпаден гас:  
 
 
(2) Симболите во равенките го имаат следното зна-

чење: 
 
 
 
 
 
- Qог – топлински губитоци со отпадни гасови во %,  
- tог– температура на отпаден гас во °C, 
- tв – температура на воздух во околината на ложи-

штето °C, 
- O2 – измерен волуменски удел на кислород во сув 

отпаден гас во %,  
- CO2 - измерен волуменски удел на јаглерод дио-

ксид во сув отпаден гас во %.  
(3) Вредност на константите A1, A2 и B дадени се во 

следната табела:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) При согорување во ложишта со топлинска моќ-

ност на огништето до 1 MW топлинските губитоци во 
отпадните гасови не се одредуваат. 

 
1. Гранични вредности за емисија при согорување 

во ложишта до 1 MW 
 

Член 12 
(1) За согорување во ложишта на јаглен, брикети и 

кокс со топлотна моќност до 1 MW се применуваат 
ограничувања за емисиите согласно стандардот МКС 
M.E6.110 – 1987. Чаднокатранскиот број може да изне-
сува најмногу до број 30 согласно стандардот МКС 
M.R.4.020.  

(2) За согорување во ложишта на дрво, дрвени бри-
кети и отпадоци од земјоделски култури со топлинска 
моќност до 1 MW важат ограничувања за емисиите 
согласно МКС M.E6. 110. Чаднокатранскиот број може 
да изнесува најмногу до број 30 согласно МКС 
M.R.4.020. 

(3) За согорување во ложишта со топлинска моќ-
ност до 1 MW кои користат цврсти горива од биомаса, 
важат ограничувања за емисиите согласно МКС 
M.E6.120. Чадниот број е согласно МКС B.H8.270.  

(4) За согорување во ложишта со топлотна моќност 
до 1 MW кои користат течни горива важат ограничува-
ња за емисиите согласно МКС M E6.120. Чаднокатран-
скиот број за тешки масла за ложење може да изнесува 
најмногу2, а за сите останати масла за ложење за ложи-
штата може да изнесува најмногу 1 согласно МКС 
B.H8. 270.  

(5) За согорување во ложишта на гасно гориво со 
топлотна моќност до 1 MW важат ограничувања за 
емисиите согласно МКС M.E6.120. Чаднокатранскиот 
број треба да изнесува 0 согласно МКС B.H8.270.  

 
2. Гранични вредности за емисија при согорување 

во ложишта од 1 MW до 50 MW 
 

Член 13 
Граничните вредности за емисија при согорување 

во ложишта од 1 MW до 50 MW се дадени во Прилог 3 
кој е составен дел на овој правилник. 

 
3. Гранични вредности за емисија за ложишта над 

50 MW 
 

Член 14 
(1) ГВЕ на загадувачките супстанции се применува-

ат за согорувачки инсталации кои се проектирани за 
производство на енергија, со номинален топлински 
влез еднаков или поголем од 50 MW, без оглед на ти-
пот на горивото што се користи (цврсто, течно или га-
совито). 

(2) Кога две или повеќе поединечни инсталации се 
инсталирани на начин на кој, нивните отпадни гасови 
би можеле да се испуштаат низ заеднички оџак, земај-
ќи ги во предвид техничките и економските фактори, 
може да се дозволи комбинацијата што ја формираат 
тие инсталации да се смета за една единица. 

 
Член 15 

 (1) ГВЕ на загадувачки супстанции за секој вид на 
поединечно гориво, цврсто, течно и гасовито, се даде-
ни во Прилогот  4 кој е составен дел на овој правилник. 

(2) ГВЕ дадени во Прилог  4 од овој правилник не 
се применуваат за инсталациите што директно ги кори-
стат производите од согорувањето во производствени-
те процеси, како и за следните согорувачки инстала-
ции:  
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(a) инсталации во кои производите од согорувањето 
се користат за директно греење, сушење или за која би-
ло друга обработка на предмети или на материјали, на 
пример, печки за дополнително загревање, печки за 
термичка обработка; 

(б) постсогорувачки инсталации, т.e. секоја технич-
ка апаратура проектирана за прочистување на отпадни-
те гасови од согорување што не работи како независна 
согорувачка инсталација; 

(в) објекти за регенерирање на катализатори од ка-
талитички крекинг; 

(г) објекти за конверзија на сулфурводород во сул-
фур; 

(д) реактори што се користат во хемиската инду-
стрија; 

(ѓ) печки со коксни батерии; 
(е) каупери; 
(ж) секоја техничка апаратура што се користи за по-

гон на возило, брод или на авион; и 
(з) гасни турбини што се користат на крајбрежни 

платформи. 
 

Член 16 
(1) Отстапување од граничните вредности на еми-

сија дадени во Прилог 4 на овој правилник е можно до-
колку постоечките инсталациите со номинален топлин-
ски влез еднаков на или поголем од 400 MW гранична-
та вредност за емисиите на сулфур диоксид изнесува 
800 mg/Nm3 доколку инсталациите не работат повеќе 
од следниот број часови годишно (просечно годишен 
број на часови за период од пет години): 

- 2 000 часа до 31 декември 2015 година, 
- 1 500 часа од 1 јануари 2016 година.  
(2) Остапувањата од став (1) на овој член не се при-

менува за новите инсталации за кои е дадена интегри-
рана еколошка дозвола согласно Законот за животната 
средина . 

 
Член 17 

 (1) Кога се работи за инсталација со мултисогору-
вачка инсталација односно која истовремено употребу-
ва две или на повеќе горива, граничните вредности на 
емисија се утврдуваат на следниот начин: 

(a) прво, се зема ГВЕ што е утврдена за секое пое-
динечно гориво и загадувачка супстанција што одгова-
ра на номиналниот топлински влез на согорувачката 
инсталација онака како што е дадено во Прилог 4 на 
овој правилник; 

(б) второ, се одредува ГВЕ по тежина на гориво 
што се добиваат со множење на граничната вредност 
на емисија, што е утврдена со примена на точката а) од 
овој став, со топлинскиот влез што ја дава секое гориво 
и се дели со резултатот добиен со множењето со зби-
рот на топлинските влезови што ги даваат горивата; и 

(в) трето, со составување на граничните вредности 
по тежина на секое поединечно гориво. 

(2) По исклучок од став (1) на овој член, за мулти-
согорувачките инсталации што користат остатоци од 
дестилација и конверзија од рафинирањето на сировата 
нафта, единствено или заедно со други горива, за сопс-
твена потрошувачка, се применуваат вредностите за 
гориво со највисоката ГВЕ (одредувачки горива), до-
колку за време на работењето на согорувачката инста-
лација делот со кој тоа гориво учествува во збирот на 
топлинските влезови што ги даваат сите горива е нај-
малку 50 %. 

(3) Во случаите од став (2) на овој член, кога делот 
на одредувачките горива е помал од 50 %, граничната 
вредност на емисија се утврдува на сразмерна основа 
на топлинскиот влез што го даваат поединечните гори-
ва во однос на збирот на топлински влезови што ги да-
ваат сите горива применувајќи го следниов начин: 

(a) прво, се зема граничната вредност на емисија 
што е релевантна за секое поединечно гориво и за зага-
дувач што одговара на номиналниот топлински влез на 
согорувачката инсталација онака како што е дадено во 
Прилог број 4 на овој правилник; 

(б) второ, се пресметува граничната вредност на 
емисија на одредувачките горива (гориво со највисока 
гранична вредност на емисија според Прилог број 4 на 
овој правилник и кога се работи за две горива што има-
ат иста гранична вредност на емисија, се зема горивото 
со највисокиот топлинскиот влез); оваа вредност се до-
бива со множење на граничната вредност на емисија 
утврдена во Прилог број 4 на овој правилник за тоа го-
риво со фактор два и со одземање на граничната вред-
ност на емисија на горивото со најниската гранична 
вредност на емисија од овој резултат; 

(в) трето, се одредува граничните вредности на 
емисија по тежина на гориво што се добиваат со мно-
жење на пресметаната гранична вредност на емисија на 
горивото со топлинскиот влез на одредувачкото гориво 
и на другите поединечни ГВЕ со топлинскиот влез што 
го дава секое гориво и со делење на резултатот добиен 
со множењето со збирот на топлинските влезови што 
ги даваат сите горива; и  

(г) четврто, се составуваат граничните вредности на 
емисија по тежина на гориво. 

(4) Кога не е можно целосно пресметување на гра-
ничните емисиите во согласност со став (2) и (3) на 
овој член, без при тоа да се предизвика зголемување на 
емисиите од постоечките инсталации, може како алтер-
натива да се применуваат граничните вредности за 
емисијата на сулфур диоксид без оглед на употребена-
та комбинација на горива и тоа: 

(a) за постоечките инсталаци кои треба да поседува-
ат интегрирана еколошка дозвола ГВЕ за сулфур дио-
ксид е 1000 mg/Nm3, со пресметана средна вредност за 
сите такви инсталации во рамките на рафинеријата; 

(б) за новите инсталации кои имаат интегрирана 
еколошка дозвола ГВЕ за сулфур диоксид е 600 
mg/Nm3, со пресметана средна вредност за сите такви 
инсталации во рамките на рафинеријата, со исклучок 
на гасните турбини. 
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(5) Кога се работи за инсталации со мултисогору-
вачка единица која подразбира наизменична употреба 
на две или на повеќе горива, се применуваат ГВЕ даде-
ни во Прилог 4 на овој правилник што одговараат на 
секое употребено гориво. 

 
Член 18 

(1) ГВЕ за уреди за ложење и гасни турбини кои ко-
ристат две или повеќе видови на горива се одредуваат 
во зависност од горивото кое во момементот се кори-
сти.  

(2) При преоѓање од цврсто на гасно и/или течно 
гориво, ГВЕ важат за цврсто гориво уште три часа пос-
ле извршената промена на горивото. 

(3) За уреди за ложење и гасни турбини кои кори-
стат две или повеќе горива истовремено ГВЕ се одре-
дуваат согласно следната формула: 

 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Симболите во равенката го имаат следното зна-

чење: 
ГВЕвк – гранична вредност на емисија за ложишта 

со мешано гориво, сведена на волуменски удел на кис-
лород од 0% во отпадните гасови и пареи. 

ГВЕx – гранична вредност на емисија за гориво Х 
сведена на волуменски удел на кислород од 0% во от-
падните гасови и пареи. 

Qвк – Вкупна топлина внесена во огништето со го-
рење на мешано гориво изразена во MW, 

Qx – Вкупна топлина внесена во огништето со горе-
ње на гориво Х изразена во MW, 

x – индекс на типот на горивото, 
N – вкупен број на различни типови/видови на го-

риво. 
 

Член 19 
(1) Кога во една согорувачка инсталација ќе се из-

врши промена при што работниот капацитет се зголе-
мува за најмалку 50 MW, за новиот дел на инсталација-
та се применуваат ГВЕ како што се утврдени во При-
лог 4 во деловите 1Б, 2Б,3Б,4Б и 5Б (зависно од гориво-
то кое се користи) на овој правилник и се утврдуваат 
во однос со топлинскиот капацитет на целата инстала-
ција.  

(2) Одредбите на став (1) од овој член не се приме-
нуваат во случаите наведени во член 20 ставовите  (2), 
(3) и (4) од овој правилник.  

(3) Кога операторот на согорувачка инсталација 
предвидува промена во однос на условите под кои е из-
дадена интегрираната еколошка дозвола, се применува-
ат граничните вредности на емисија онака како што се 

утврдени во Прилог 4 во деловите 1Б, 2Б,3Б,4Б и 5Б 
(зависно од горивото кое се користи) на овој правил-
ник кои се однесуваат на сулфурдиоксидот, азотните 
оксиди и прашината. 

 
Член 20 

(1) Кога операторот не е во можност да ги постигне 
пропишаните ГВЕ поради прекин односно недостаток 
во снабдувањето со нискосулфурно гориво, може да се 
дозволи инсталацијата да работи најдолго шест месеци 
и при тоа да не ги применува ГВЕ за сулфурдиоксид од 
Прилог 4 на овој правилник кои се однесуваат на ин-
сталации кои користат нискосулфурно гориво.  

(2) Во случаите од став (1) на овој член, операторот 
навремено го информира надлежниот орган, при што 
ги наведува причините за неможноста од придржување 
кон пропишаните ГВЕ на сулфордиоксид, како и вре-
менскиот рок во кој ќе се остапува од примената.  

(3) Кога заради обврската да испорачува енергија, 
инсталацијата е приморана, поради ненадеен прекин во 
снабдувањето со гасно гориво, да прибегне кон употре-
ба на други горива, може да се дозволи инсталацијата, 
која вообичаено користи само гасно горива и е опреме-
на со уреди за пречистување на отпадните гасови и па-
реи, да работи најдолго до 10 дена и при тоа да е осло-
бодена од обврската да се придружува кон примената 
на ГВЕ пропишани во Прилог 4 на овој правилник.  

(4) Во случаите од став (3) на овој член, операторот 
на инсталцијата го информира надлежниот орган.  

 
Член 21 

(1) Операторот ги применува граничните вредности 
на емисија дадени во Прилог 4 во деловите 1А, 2А, 3А, 
4А и 5А на овој правилник, зависно од горивото кое се 
користи доколку податоците од мерењата во оператив-
ните часови на инсталацијата во една календарска го-
дина покажуваат дека: 

(a) ниедна месечна средна вредност не ги надмину-
ва граничните вредности на емисија, и 

(б) се работи за: 
- сулфурдиоксид и за прашина: 97 % од сите 48-ча-

совни средни вредности не се поголеми од 110 % од 
пропишаните ГВЕ, 

- азотни оксиди: 95 % од сите 48-часовни средни 
вредности не се поголеми од 110 % од пропишаните 
ГВЕ. 

(2) При пресметувањето нема да се земат периодите 
наведени во член 22 од овој правилник, како и периоди-
те на вклучување и на исклучување на инсталацијата. 

(3) Во случаите на повремени мерења или други со-
одветни постапки за одредување на емисиите, се смета 
дека се применуваат од страна на операторот на инста-
лацијата граничните вредности на емисија утврдени во 
Прилогот 4 на овој правилник, доколку резултатите од 
повремените мерења или од другите постапки за одре-
дување на емисијата определени од надлежниот орган, 
не ги надминуваат пропишаните ГВЕ. 



Стр. 42 - Бр. 141 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 октомври 2010 
 

(4) Во случаите на постапка на десулфуризација 
граничните вредности за емисија се смета дека се при-
менуваат ако резултатите од мерењата покажуваат дека 
сите месечни средни вредности во една календарска 
година или сите циклусни месечни средни вредности, 
ги постигнуваат пропишаните стапки на десулфуриза-
ција од Прилогот 4 на овој правилник. Периодите на 
вклучување и на исклучување на инсталацијата не се 
земаат предвид. 

(5) За новите инсталации кои поседуваат интегри-
рани еколошки дозволи, ГВЕ, за оперативните часови 
во една календарска година, се сметаат дека се приме-
нуваат доколку: 

(a) ниедна потврдена просечна вредност не ги над-
минува релевантните бројки утврдени во Прилогот 4 
во деловите 1Б, 2Б,3Б,4Б и 5Б на овој правилник (за-
висно од горивото кое се користи), и 

(б) 95 % од сите потврдени часовни просечни вред-
ности во текот на годината не надминуваат 200 % од 
релевантните бројки утврдени во деловите 1Б, 2Б,3Б,4Б 
и 5Б (зависно од горивото кое се користи) од Прилогот  
4 на овој правилник. 

(6) Потврдените просечни вредности се одредуваат 
онака како што е утврдено во Прилог  4 на овој правил-
ник. Периодите на вклучување и на исклучување на 
инсталацијата не се земаат предвид. 

 
Член 22 

(1) При утврдувањето на ГВЕ во интегрираните 
еколошки дозволи, се предвидуваат мерки кои се одне-
суваат на постапки што се преземаат во случај на де-
фект или на расипување на опремата за прочистување 
на отпадните гасови и пареи. Во овие случаи може да 
се побара од операторот да ја намали или да ја прекине 
работата ако оспособувањето за нормална работа не се 
постигне во рок од 24 часа или да се побара инсталаци-
јата да работи со користење нискозагадувачки горива.  

(2) Во случаите од став (1) на овој член операторот 
го известува надлежниот орган во рок од 48 часа од на-
станувањето на дефект или на расипување на опремата 
за прочистување на отпадните гасови и пареи.  

(3) Во случаите од став (1) на овој член операторот 
не треба да работи повеќе од вкупно 120 часа без опре-
ма за прочистување на отпадните гасови и пареи во 
период од 12 месеци.  

(4) Одредбите од став (1) и (3) на овој член нема да 
се применуваат доколку по барање на операторот се 
утврди дека: 

(a) има примарна потреба да се продолжи со испо-
рачувањето енергија, или 

(б) уредот со дефектот во инсталацијата треба да се 
замени за ограничен временски период со друг уред која 
би предизвикал севкупно зголемување на емисиите. 

 
Член 23 

(1) За постојните инсталации со топлинска моќност 
од над 50 MW не се применуваат ГВЕ од член 21 од 
овој правилник доколку: 

(a) операторот на постојната инсталација кој со 
писмена изјава гo известил надлежниот орган дека не-
ма да работи со инсталацијата повеќе од 20 000 работ-
ни часа почнувајќи од денот на влегувањето во сила на 
овој правилник и завршувајќи најдоцна до 31 декември 
2015 година, и 

(б) операторот се обврзал секоја година да доставу-
ва до надлежниот орган извештај за дозволеното иско-
ристено и неискористено време за преостанатиот рабо-
тен век на инсталацијата.  

(2) Во случаите од став (1) на овој член инсталаци-
јата својата работа ја врши во согласност со дозволата 
при што во истата може да се утврди обврска операто-
рот да се придржува кон ГВЕ и рокови за спроведува-
ње построги од оние што се утврдени со Прилог 4 од 
овој правилник, како и да се утврди обврска за придр-
жување кон други ГВЕ и следење на други загадувачки 
супстанции.  

 
Член 24 

 (1) Ако отпадните гасови при излезот од гасната 
турбина се користат за производство на пареа или за-
гревање на вода (гасен комбе-блок) и при тоа додатно 
се гори гориво (котел за отпадна топлина), за вкупните 
отпадни гасови од турбината, кои преставуваат збир на 
гасовите од турбината и гасовите од горењето во коте-
лот за отпадна топлина, граничните вредности се одре-
дуваат согласно следната равенка:  

 
 
 
(2) Симболите во равенката го имаат следното зна-

чење: 
ГВЕ комбе-блок – гранична вредност за емисија за 

гасен комбе блок, сведена на волуменски удел на кис-
лород од 0% во отпадните гасови. 

ГВЕкт – гранична вредност за емисија за огни-
ште(котел за отпадна топлина),, сведена на волуменски 
удел на кислород од 0% во отпадните гасови. 

Qгт – топина на горивото во единица време за гасна 
турбина во MW, 

Qкт – топина на горивото во единица време за огни-
ште во MW, 

ГВЕгт – гранична вредност за емисија за гасна тур-
бина сведена на волуменски удел на кислород од 0% во 
отпадните гасови, 

Qвк – (Qпт + Qкт) во MW. 
 

IV. Гранични вредности за стационарни мотори 
со внатрешно согорување 

 
Член 25 

(1) Граничните вредности за мотори со внатрешно 
согорување кои се неподвижни или стационарно поста-
вени во склоп на една технолошка целина или друг 
процес дадени се: 

а)ГВЕ за цврсти честички е 130 mg/m3 
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б) ГВЕ за јаглерод моноксид е 650 mg/m3 
в) ГВЕ за азотни оксиди NOx изразени како NO2 
-за дизел мотори од 3 MW и повеќе се-200 mg/m3 
-за мотори под 3 MW се-200 mg/m3 
-за други четорикатни мотори се 500 mg/m3 
-за други двокатни мотори се 800 mg/m3  
(2) Овие вредности не важат за погонските мотори 

на агрегатите за производство на електрична енергија 
при испади и дефекти на електричната мрежа. 

 
V. Гранични вредности за емисија на испарливите 
органски соединенија што се должат на употребата 
на растворувачи во одредени дејности и инсталации 

 
Член 26 

Со цел да се спречат или да се намалат посредните 
и непосредните влијанија од емисиите на испарливите 
органски соединенија (во натамошниот текст: ИОС) во 
воздухот, како и потенцијалниот ризик по човековото 
здравје, се применуваат праговите на потрошувачка на 
растворувачи (во тони на година)  и граничните вред-
ности за емисии во отпадни гасови (mgC/Nm3) дадени 
во Прилогот  5 кој е составен дел на овој правилник, за 
дејствата и процесите утврдени во Прилог  5 на овој 
правилник.  

 
Член 27 

Сите инсталации треба да работат на начин на кој 
не се надминуваат праговите на потрошувачка на рас-
творувачи и граничните вредности за емисиите на ИОС 
во отпадните гасови и пареи и вредностите на фугатив-
ната емисја, како и другите барања утврдени во Прилог   
5 на овој правилник.  

 
Член 28 

(1) Работата на инсталациите треба да се одвива 
според условите содржани во интегрираната еколошка 
дозвола или според прописите од областа на животната 
средина со цел да се обезбеди почитување одредбите 
од овој член кои се однесуваат на ИОС.  

(2) Инсталациите треба да се придружуваат кон 
праговите на потрошувачка на растворувачи и гранич-
ните вредности за емисиите на ИОС во отпадните гасо-
ви и пареи и вредностите на фугативната емисја, и дру-
гите барања утврдени во Прилог 5 на овој правилник 
или согласно Националната програма за редукција на 
емисиите.  

(3) При фугативните емисии, се применуваат ГВЕ 
за фугативните емисии на инсталациите утврдени во 
овој правилник. По исклучок, на барање на операторот 
со кое истиот докажува дека придржувањето кон ГВЕ 
не е технички и економски изводлива за определена 
инсталација, може да се дозволи остапување за таа ин-
сталација, само ако не се очекуваат значителни ризици 
по човековото здравје или по животната средина и при 
тоа користи најдобрата достапна техника; 

(4) Процесите на работа на исталацијата коишто не 
можат да се изведуваат под локализирани услови, мо-
жат да бидат исклучени од почитување на граничните 
вредности на емисија на ИОС само доколку тоа е доз-
волено во Прилог 5 на овој правилник. Во овие случаи 
треба да се применуваат мерките што се утврдени во 
Националната програма за редукција на емисиите, 
освен ако докаже дека ова отстранување е технички и 
економски не изводлива и при што операторот користи 
најдобра достапна техника. 

(5) За инсталациите коишто не ги применуваат мер-
ките утврдени во Националната програма за редукција 
на емисиите, сите уреди за пречистување на отпадните 
гасови и пареи, по отпочнувањето на примена на овој 
правилник, треба да ги задоволуваат сите барања од 
Прилог 5 на овој правилник. 

(6) Инсталациите во кои се вршат два или повеќе 
процеси, при што секој ги надминува праговите и гра-
ничните вредности на емисија од Прилог 5 на овој пра-
вилник треба: 

(а) во однос на супстанциите за кои е определена 
ГВЕ за стационарни мотори со внатрешно согорување, 
да ги исполнуваат барањата утврдени во ставовите 7, 8 
и 9 од овој член за секој поединечно; 

(б) во однос на други супстанции на ИОС, 
- треба да ги задоволуваат барањата од став 2 на 

овој член за секој процес поединечно; или 
- да имаат емисии што не ги надминуваат оние што 

би се постигнале доколку се примени алинејата 1 од 
точка б на овој став. 

(7) Супстанциите или препаратите кои што, поради 
нивната содржината на ИОС, се класифицирани како 
канцерогени, мутагени или како токсични за репродук-
ција, и на кои што им се доделени или треба да ги носат 
фразите за ризик R45, R46, R49, R60, R61, согласно При-
лог 4 од Правилникот за поблиските условите за поста-
пување со опасниот отпад и начинот на пакување и 
означување на опасниот отпад, операторот треба да ги 
замени со помалку штетни супстанции или препарати. 

(8) За емисиите на ИОС наведени во став 7 од овој 
член, таму каде што масениот проток, од збирот на сое-
диненијата класифицирани согласно став (7) на овој 
член, е поголем од или еднаков на 10 g/h, треба да се 
почитува гранична вредност на емисија од 2 mg/Nm3. 
Граничната вредност за емисија се однесува на збирот 
на масени протоци од поединечните соединенија. 

(9) За емисиите на ИОС на коишто им е доделена 
фразата за ризик R40, таму каде што масениот проток, 
на збирот на соединенијата што се класифицирани како 
R40, е поголем од или еднаков на 100 g/h, треба да се 
почитува граничната вредност за емисија од 20 mg/Nm3. 
Граничната вредност за емисија се однесува на збирот 
на масени протоци од одделните соединенија.  
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(10) Емисиите на на ИОС наведени во ставовите 7 и 
9 од овој член се контролираат како емисии од инста-
лацијата, под локализирани услови до онаа мера до ко-
јашто тоа е технички и економски изводливо заради за-
штитата на човековото здравје и животната средина. 

(11) Емисиите на оние ИОС на кои што се класифи-
цирани со една од фразите за ризик од став 7 и 9 од 
овој член, треба да се придружува кон примената на 
граничните вредности на емисија утврдени со истите, 
во најкус можен рок. 

(12) Операторот треба да ги преземе сите соодветни 
мерки на претпазливост, со цел да се минимизира зго-
лемувањето на емисиите за време на вклучувањата и 
исклучувањата на инсталацијата или на поединечниот 
процес. 

(13) Постоечките инсталации кои користат уреди за 
пречистување на отпадните гасови и пареи, треба, по 
исклучок најдоцна до 31.12.2013 година, да се придру-
жуваат кон примената на граничните вредности за еми-
сија и тоа: 

- 50 mg/Nm3, во случај на спалување, 
- 150 mg/Nm3, во случај на секоја друга опрема за 

таложење, под услов севкупните емисии од целата ин-
сталација да не ги надминуваат оние емисии што се 
утврдени во Прилог  5 на овој правилник. 

(14) Барањата што се утврдени во став 7, 8 и 9 од 
овој член не треба да бидат надминати со примената на 
Националната програма за редукција на емисиите и на 
став 12 од овој член. 

  
Член 29 

 (1) Операторот на инсталацијата треба да докаже 
дека се придружува кон примената на: 

- граничните вредности за емисиите во отпадните 
гасови и пареи за ИОС,  

- граничните вредности за севкупните емисии, и 
- вредностите на фугативните емисии.  
(2) За фугативните емисии, се применуваат вредно-

стите на фугативните емисии на инсталациите, како 
гранична вредност на емисијата. По исклучок, таму ка-
де што операторот ќе докаже дека оваа вредност на фу-
гативна емисија не е технички и економски изводлива 
за определена инсталација, може да се дозволи отста-
пување за таа инсталација, под услов да не се очекува 
значителни ризици по човековото здравје или по жи-
вотната средина и при тоа користи најдобра  достапна 
техника. 

(3) Ако настане суштинска промена во процесот на 
инсталацијата, придружувањето кон примената на гра-
ничните вредности на емисија треба континуирано да 
се се проверува.  

(4) Во случај на континурани мерења се смета дека 
граничните вредности за емисиите на ИОС се почиту-
ваат доколку: 

(а) ниту еден од просеците во текот на 24 часа нор-
мално работење, не ги надминува граничните вредно-
сти за емисиите, и 

(б) ниту еден од едночасовните просеци не ги над-
минува ГВЕ зголемени за фактор 1,5. 

(5) Во случај на периодични мерења се смета дека 
ГВЕ на ИОС се почитуваат доколку при едно мерење: 

(а) просекот од сите отчитувања не ги надминува 
ГВЕ, и 

(б) ниту еден од едночасовните просеци не ја над-
минува ГВЕ зголемени за фактор 1,5. 

(6) Придружувањето кон примената на ГВЕ со 
одредбите од член 28 од овој правилник се проверува 
врз основа на збирот од масените концентрации на пое-
динечни испарливи органски соединенија. За сите дру-
ги случаи, придружувањето кон примената на гранич-
ните вредности за емисија се проверува врз основа на 
вкупниот емитиран органски јаглерод, доколку не е по-
инаку определено во Прилог 5 од овој правилник. 

 
Член 30 

Во случај на наддминување на ГВЕ на ИОС опера-
торот треба: 

(а) да го информира надлежниот орган и да преземе 
мерки утврдени во Националната програма за редукција 
на емисиите во најкус можен рок, со цел повторно да се 
воспостави придружувањето кон примената на ГВЕ, и 

(б) да го прекине работењето на инсталцијата зара-
ди предизвикување непосредна опасност за човековото 
здравје сè додека повторно не се воспостави придружу-
вањето кон примената на ГВЕ. 

 
Член 31 

Со денот на започнување на примената на овој пра-
вилник, престанува да важи Правилникот за максимал-
но дозволените концентрации и количества и за други 
штетни материи што можат да се испуштаат во возду-
хот од одделни извори на загадување („Службен лист 
на СФРЈ“ бр. 3/90 ). 

 
Член 32 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, и  ќе отпочне да се применува од 1 јануа-
ри 2011 година.  

 
Бр. 07-7730/4 Бр. 07-6050/10 

5 август 2010 година 5 август 2010 година 
Скопје Скопје 

  
Министер за здравство, Министер за животна средина 

и просторно планирање 
д-р Бујар Османи, с.р. д-р Неџати Јакупи, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2874. 
Врз основа на член 194 став 1 и 5 и член 207 став 1 

точка ѓ) од Законот за хартии од вредност („Службен 
весник на РМ” бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), 
Комисијата за хартии од вредност на Република Маке-
донија, на седницата одржана на ден 8.10.2010 година,  
донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се одзема дозволата за работа на Уни банка АД 

Скопје -Дирекција за работа со хартии од вредност из-
дадена со Решение на Комисијата за хартии од вред-
ност број 08-2338/3 од 16.11.2006 година и УП1 08-27 
од 28/04/2010 година, за вршење на услуги со хартии 
од вредност.  

2. Одземањето на дозволата од точка 1 од ова реше-
ние се врши поради донесена Одлука на Надзорниот 
одбор на Уни Банка АД Скопје број 02-57 од 1.09.2010 
година со која Дирекцијата за работа со хартии од 
вредност ќе престане да врши услуги поврзани со хар-
тии од вредност. 

 3. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје веднаш по приемот на ова ре-
шение трајно да ја исклучи од членство Уни банка АД 
Скопје - Дирекцијата за работа со хартии од вредност. 

4. Жалбата не го одлага извршувањето на Решението. 
5. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ”. 
 
  Бр.УП1 08-27         Комисија за хартии од вредност  

8 октомври 2010 година    на Република Македонија 
       Скопје                             Претседател, 
                                  Марина Наќева Кавракова, с.р. 

___________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2875. 

Врз основа на член 19, алинеjа 7 од Законот за енер-
гетика („Службен весник на РМ” бр. 63/06, 36/07 и 
106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен вес-
ник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009 и 
34/2010), член 28 и 29 од Законот за данокот на додаде-
на вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 
08/2001, 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), Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија, 
на седницата одржана на 25.10.2010 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 31,182 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98        до 32,508 
   
б) Дизел гориво             ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)       до 31,554 
 
в) Масло за горење           ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)        до 31,289 
   
г) Мазут              ден/кг 
- М-1 НС           до 24,765 

 
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 68,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98        до 69,50 
 
б) Дизел гориво             ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)       до 56,50 
 
в) Масло за горење          ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)        до 45,50 
 
г) Мазут            ден/кг 
- М-1 НС          до 30,745 
 
Б.  Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни на-
фтени деривати во однос на највисоките цени од точка-
та А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски 
(2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУ-
ПА 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 дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од 
групите на цени определени согласно оваа одлука. 
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 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 
 
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 21,775 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98        до 21,720 

 
б) Дизел гориво             ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)       до 12,298 
 
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 објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 26.10.2010 година. 
 
         Бр. 02-1738/1  
25 октомври 2010 година                Претседател,  
             Скопје                       Димитар Петров, с.р. 

__________ 
2876. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 19, алинеја 6 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ” бр. 63/06, 
36/07, 106/08 и 119/10) и членовите 5 и 6 од Тарифниот 
систем за продажба на природен гас на тарифни потро-
шувачи („Службен весник на РМ” бр. 94/2005 и 
43/2010), постапувајќи по Барањето на Акционерското 
друштво за промет со нафта и нафтени деривати Мак-
петрол – Скопје, за промена на продажната цена на 
природен гас во четвртиот квартал од 2010 година, на 
седницата одржана на 25 октомври 2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА 
ПРИРОДЕН ГАС ВО ЧЕТВРТИОТ КВАРТАЛ  

ОД 2010 ГОДИНА 
 

Член 1 
На Акционерското друштво за промет со нафта и 

нафтени деривати Макпетрол – Скопје, како вршител 
на енергетските дејности Трговија со природен гас и 
Снабдување со природен гас на тарифни потрошувачи 
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приклучени на системот за пренос на природен гас, 
продажната цена на природниот гас за четвртиот квар-
тал од 2010 година, се утврдува да изнесува 18,8361 
ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката 
на природниот гас (набавната цена се состои од увозна 
цена на природниот гас со вклучени зависни трошоци) 
во износ од 18,6584 ден/nm3 и цена за услугата снабду-
вање на тарифните потрошувачи непосредно приклуче-
ни на системот за пренос на природен гас во износ од  
0,1777 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и 
управување со системот за пренос на природниот гас 
во износ од 2,2170 ден/nm3, а која се однесува за та-
рифните потрошувачи непосредно приклучен на систе-
мот за пренос на природен гас. 

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните 
потрошувачи непосредно приклучени на системот за 
пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 
3 на овој член, во четвртиот квартал од 2010 година во 
кој не е содржан данокот на додадена вредност изнесу-
ва 21,0531 ден/nm3.  

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоме-
сток на цената на природниот гас за четвртиот квартал 
од 2010 година, утврден во ставот 4 на овој член, изне-
сува 3,7896 ден/nm3. 

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат та-
рифните потрошувачи непосредно приклучени на си-
стемот за пренос на природен гас, во согласност со 
став 4 и 5 на овој член, во четвртиот квартал од 2010 
година изнесува 24,8427 ден/nm3. 

 
Член 2 

Продажната цена на природниот гас од членот 1 на 
оваа одлука е утврдена со примена на продажен курс 
на САД доларот од 45,5000 денари за еден САД долар, 
за месец септември од претходниот квартал, согласно 
заклучницата за купопродажба на девизи. 

 
Член 3 

Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага 
нејзиното извршување.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 4 
Оваа oдлука влегува вo сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”.  
 
  Уп1 Бр. 08-43 

25 октомври 2010 година                    Претседател, 
      Скопје                             Димитар Петров, с.р. 

___________ 
 

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2877. 
Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-

вање („Службен весник на РМ” бр. 35/2005 и 50/2006), 
Комората на извршители на РМ, на ден 18.10.2010 го-
дина, го донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-
ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ 

 
На извршителот Цветанка Треневска, со живеали-

ште на ул. „Благоја Тоска” бр.2/3 во Тетово, именувана 
за подрачјето на Основниот суд Тетово, датумот 
8.11.2010 година, му се определува како ден за отпоч-
нување со работа како извршител. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се достави до извршителот.  

Ова решение се објавува во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
Образложение  

 
На ден 17.08.2010 година лицето Цветанка Тренев-

ска беше именувано за извршител за подрачјето на Ос-
новниот суд Тетово, поради што Комората на изврши-
тели на РМ, врз основа на член 34 став 5 од Законот за 
извршување („Службен весник на РМ” бр. 35/2005 и 
бр. 50/2006), одлучи како во изреката на ова решение. 

 
     Бр. 01-1577                      Комора на извршители  

18 октомври 2010 година       на Република Македонија,  
      Скопје                           Претседател, 
                              Антончо Коштанов, с.р. 
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