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Член 5 
При формирањето на Комисијата, се доставува ба-

рање од министерот за правда до претседателот на Вр-
ховниот суд на Република Македонија за определување 
претставник во Комисијата од страна на Врховниот суд 
на Република Македонија. 

Од страна на претседателот на Врховниот суд на 
Република Македонија најдоцна три работни дена од 
приемот на барањето од ставот 1 на овој член, се доста-
вува известување за определениот претставник во Ко-
мисијата. 

Претставникот определен од Врховниот суд на Ре-
публика Македонија e од редот на судиите, кој не може 
да биде од судот каде што се врши увидот согласно 
членот 6 став 1 од ова упатство. 

Претставниците во Комисијата од Министерството 
за правда се определуваат од раководните државни 
службеници. 

Министерот за правда, Комисијата од членот 4 од 
ова упатство ја формира во рок од три работни дена од 
денот на добиеното известување за претставникот 
определен од Врховниот суд на Република Македонија. 

Министерството за правда најдоцна во рок од три 
работни дена го известува подносителот на претставка-
та или поплаката за формирањето на Комисијата од 
став 5 на овој член. 

  
Член 6 

При испитувањето на претставките и поплаките од 
страна на Комисијата се врши непосреден увид во АК-
МИС (автоматизираниот компјутерски систем за упра-
вување со судските предмети) во делот на фактите за на-
временото, односно ненавременото преземање на про-
цесните дејствија од страна на судијата, како и судската 
служба кои придонеле за одолжување на постапката во 
наведениот предмет од претставката или поплаката. 

Од страна на претседателот на судот се овозможува 
увид на Комисијата единствено во податоците содржа-
ни во АКМИС кои се однесуваат на предметот од прет-
ставката или поплаката и податоците кои се однесуваат 
на одолжувањето на судската постапка по предметот за 
кој е поднесена претставката или поплаката. 

 
Член 7 

Комисијата го известува претседателот на судот за 
денот и часот на вршење на увидот од член 6 став 1 од 
ова упатство. 

Пред започнување на увидот, Комисијата му го вра-
чува овластувањето за вршење на увидот на претседа-
телот на судот. 

За извршениот увид Комисијата составува изве-
штај, кој содржи податоци за судот во кој се врши уви-
дот, предметот по кој се врши увид, денот и часот на 
вршење на увидот, составот на Комисијата што врши 
увид, преземените службени дејствија од страна на Ко-
мисијата, како и потписи на членовите на Комисијата. 

 
Член 8 

Комисијата го изготвува извештајот од членот 7 
став 3 од ова упатство и го доставува до Министерс-
твото за правда во законски утврдениот рок. 

Извештајот од страна на Министерството за правда, 
во законски утврдениот рок се доставува до Судскиот 
совет на Република Македонија, а за резултатите од из-
вршениот увид се известуваат претседателот на Врхов-
ниот суд на Република Македонија и претседателот на 
судот каде што се вршел увидот. 

Министерството за правда, најдоцна во рок од три 
работни дена го известува подносителот на претставката 
или поплаката за доставениот извештај од ставот 2 на 
овој член до Судскиот совет на Република Македонија. 

Извештајот од ставот 2 на овој член, Судскиот со-
вет на Република Македонија го разгледува на првата 
наредна седница и согласно наводите во извештајот 
презема мерки, согласно со закон. 

 
Член 9 

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

 
Бр.51-2369/1                      Претседател на Владата  

19 април 2011 година             на Република Македонија, 
    Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
1603. 

 
 Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈУ ЗАВОД ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И 

МЛАДИНЦИ-СКОПЈЕ 
 
1. Се дава согласност на Статутот на Ј.У. Завод за 

рехабилитација на деца и младинци - Скопје, број 02-
332/2 донесен од Управниот одбор на Јавната установа, 
на седницата одржана на 15.3.2011 година. 

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

 
  Бр. 10-222/4 

15 април 2011 година                            Министер, 
     Скопје                                   Џељаљ Бајрами, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И 
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

1604. 
Врз основа на член 41 став (3) од Законот за упра-

вување со пакување и отпад од пакување („Службен 
весник на Република Македонија“  бр. 161/09, 17/11 и 
47/11), министерот за животна средина и просторно 
планирање, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА  ПОТВРДАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛА-
ЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 

ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник  се пропишува формата и содр-

жината на образецот на потврдата за ослободување од 
плаќање на надоместок за управување со отпад од па-
кување. 

 
Член 2 

Формата и содржината на образецот на потврдата 
од член 1 на овој правилник е дадена во Прилог кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

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

 
      Бр. 07- 2940/4 
8 април 2011 година                           Министер, 

    Скопје                               д-р Неџати Јакупи, с.р. 
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Врз  основа на член 117 став 3 од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 
6/09, 161/09 и 83/10), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА  БАРАЊЕТО И НА ДОЗВОЛАТА ЗА  
ПОВТОРНО КОРИСТЕЊЕ НА ПРОЧИСТЕНИТЕ ОТПАДНИ ВОДИ, КАКО И НАЧИНОТ НА  

ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за повторно користење 

на прочистените отпадни води и формата и содржината на образецот на  дозволата за повторно користење на 
прочистените отпадни води, како и начинот на издавање на дозволата. 

 
Член 2 

(1) Заради прибавување дозвола за повторно користење на прочистената отпадна вода, правното лице кое 
управува со постројката за пречистување на отпадни води поднесува барање за издавање дозвола, до органот 
на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на управување со водите за секоја постројка 
одделно со која управува, а од која се испушта прочистена отпадна вода која има намера повторно да ја кори-
сти, согласно Законот за водите. 

(2) Барањето од став (1) од овој член се доставува во писмена форма во три оригинални примероци и во 
електронска форма. 

 
Член 3 

(1) Формата на барањето за добивање дозвола е дадена во Прилог 1 кој е составен дел од овој правилник.  
(2) Кон барањето, барателот доставува  соодветна документација, табеларни прикази и прилози потребни 

за докажување на наводите содржани во барањето и копии од потребните претходни согласти и дозволи.  
 

Член 4 
Формата и содржината на образецот на дозволата е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.  
 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Македонија”, а ќе одпочне да се применува од 1 септември 2011 година.  
 
Бр. 07-3875/1 

14 април 2011 година                                            Министер, 
   Скопје                                                     д-р Неџати Јакупи, с.р. 

1605. 
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Врз  основа на член 118 став (5) од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
87/08, 6/09, 161/09 и 83/10), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И НА ДОЗВОЛАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА ТИЊА  КАКО И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТИЊА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот на барањето за користење на милта 
(тињата) преостаната од станиците за пречистување на урбаните отпадни води  и формата и содржината на 
образецот на дозволата за користење на тињата, како  и начинот на издавање на дозволата за користење на ти-
њата.  

 
Член 2 

(1) Заради прибавување дозвола за користење на тињата преостаната од станиците за пречистување на ур-
баните отпадни води, правното или физичко лице кое врши земјоделска дејност или друго правно лице во не-
гово име треба да поднесе барање за издавање дозвола до органот на државната управа надлежен за вршење на 
работите од областа на управување со водите (во понатамошниот текст: барање) согласно Законот за водите.  

(2) Барањето се поднесува за секоја катастарска парцела на која се протега земјоделското земјиште кое е 
предмет на дозволата. 

(3) Барањето се доставува во писмена форма во три оригинални примероци и во електронска форма.  
 

Член 3 
(1) Формата и содржината на образецот на барањето се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој пра-

вилник.  
(2). Кон барањето, барателот доставува  соодветна документација, извештаи од мерења и слично за докажу-

вање на наводите содржани во барањето и копии од потребните претходни согласности, дозволи, договори и 
имотен лист или актот со кој се докажува основот за користење на земјоделското земјиште. 

 
Член 4 

(1) Употребата на тињата за земјоделски потреби се врши на земјоделско земјиште со определена катастар-
ска парцела за кое е издадена дозвола за користење на тиња врз основа на претходно поднесено барање.  

(2) Дозволата за користење на тиња се издава во четири примероци од кои еден се доставува на корисникот 
на тињата и еден на производителот на тињата. 

 
Член 5 

Формата и содржината на образецот на дозволата за користење на тиња е даден во Прилог 2 кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република  
Македонија”, а ќе одпочне да се применува од 1 септември 2011 година.  

 
Бр. 07-3876/1 

14 април 2011 година                                             Министер, 
    Скопје                                                д-р Неџати Јакупи, с.р. 

1606. 
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1607. 
Врз основа на член 118, став (3) од Законот за води 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 
6/09, 161/09 и 83/10), министерот за животна средина и 
просторно планирање донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ДО-
СТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ВИДОТ НА ИН-
ФОРМАЦИИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТИЊАТА ОД 
ТРЕТМАНОТ НА УРБАНИТЕ ОТПАДНИ ВОДИ 
СОГЛАСНО НЕЈЗИНАТА НАМЕНА, ТРЕТМАН, 
СОСТАВ И МЕСТО НА НЕЈЗИНО КОРИСТЕЊЕ(∗) 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата, соджи-
ната и начинот на доставување на податоците и видот 
на информации за користење на тињата од третманот 
на урбаните отпадни води согласно со нејзината наме-
на, третман, состав и место на нејзино користење.   

 
Член 2 

(1) Производителите на тиња најдоцна до 30 април во 
тековната година подготвуваат информации со обрабо-
тени податоци за претходната година за количината на 
употребената тиња и површините на кои тињата е ко-
ристена, како и за извршените анализи на составот на 
тињата кои ги опфаќаат најмалку следните параметри:  

- сува материја, органска материја;  
- рН; 
- азот и фосфор; и  
- кадмиум, бакар, никел, олови, цинк, жива и хром.  
(2) Формата и содржината на образецот за подато-

ците од став (1) на овој член е даден во Прилог 1 кој е 
составен дел на овој правилник.   

(3) Податоците од став (1) на овој член се доставу-
ваат во пишана и во електронска форма.  

 
Член 3 

(1) Корисниците на тиња најдоцна до 30 април во 
тековната година подготвуваат информации за прет-
ходната година за намената на користење на тињата со 
следните податоци: 

- име и адреса на корисникот на земјоделското зем-
јиште на кое е користена тињата;  

- локацијата на земјоделското земјиште со број на 
катастарска парцела и површина на која се користела 
тињата; и  

                                                                 
(∗) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 
86/278/EEC  на Советот за заштита на животната средина, а 
особено на почвата, кога талогот од течен отпад се користи 
воземјоделство, (Celex  бр. 31986L0278) 

- видот на земјоделската дејност односно земјодел-
ската културата што се одгледува со користење на ти-
њата.  

(2) Формата и содржината на образецот за подато-
ците од став (1) на овој член е даден во Прилог 2 кој е 
составен дел на овој правилник.  

(3) Податоците од став (1) на овој член се доставу-
ваат во пишана форма и во електронска форма.  

 
Член 4 

(1) Производителите на тиња најдоцна до 30 април 
од тековната година подготвуваат информации за прет-
ходната година за третманот на тињата со следните по-
датоци: 

- назив на станицата за третман на урбаните отпади 
води;  

- технологиите применети за третман на тињата со 
именување на технологијата и краток опис; и 

- назив на наслени места чии урбани отпадни води 
се третираат во станицата.   

(2) Формата и содржината на образецот за подато-
ците од став (1) на овој член е дадена во Прилог 3 кој е 
составен дел на овој правилник.   

(3) Податоците од став (1) на овој член се доставу-
ваат во пишана и во електронска форма.  

 
Член 5 

(1) Производителите на тиња најдоцна до 30 април 
во тековната година подготвуваат информации за прет-
ходната година за местото на користење на тињата со 
следните податоци: 

- локација на земјоделското земјиште, со број на ка-
тастарска парцела и површина; и 

- количина на тињата употребена на земјоделското 
земјиште.   

(2) Формата и содржината на образецот за подато-
ците од став (1) на овој член е дадена во Прилог 4 кој е 
составен дел на овој правилник.   

(3) Податоците од став (1) на овој член се доставу-
ваат во пишана и во електронска форма.  

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република  
Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 сеп-
тември 2011 година.  

 
Бр. 07-3877/1 

14 април 2011 година                             Министер, 
    Скопје                                д-р Неџати Јакупи, с.р. 
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