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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

3222. 
Врз основа на член 92 став (3) од Законот за зашти-

та на природата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 
113/18), министерот за животна средина и просторно 
планирање донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА  ЧИНАР – ОХРИД ЗА 

ПРИРОДНА РЕТКОСТ 
 

Член 1 
 Се прогласува за природна реткост единечното 

дрво од Чинар  (Platanus orientalis) кое се наоѓа на 
плоштадот "Чинар" во Охрид. 

 
Член 2 

Називот на  природната реткост  е "Чинар - Охрид“. 
 

Член 3 
Природната реткост Чинар-Охрид се наоѓа на 

плоштадот "Чинар" во Охридската чаршија, на КО 
Охрид 3, на КП бр. 14894, општина Охрид според тери-
торјалната поделба на Република Северна Македонија 
Чинарот е лоциран на подрачјето на општина Охрид.  
Ова е најстариот Чинар во Охрид. 

Положба на Чинарот - Охрид  според Гаус-Криге-
ровата проекција е со следните правоаголни коорди-
нати:  

x =  4552510.31           
y =  7483670.10  
     

Член 4 
Со природната реткост Чинар - Охрид управува оп-

штина Охрид, а во име на општината, градоначалникот 
на општина Охрид (во натамошниот текст: градоначал-
никот).  

 
Член 5 

Со цел да се спречи оштетување, уништување и 
нагрдување на природната реткост како и извршување 
на други активности од страна на физички и правни 
лица, со кои директно или индиректно може да се заг-
рози природната реткост, градоначалникот се грижи и 
презема активности за чување и одржување на природ-
ната реткост Чинар - Охрид заради спречување на: 

- палење оган во близина на Чинар - Охрид или 
опожарување; 

- сечење и кршење на гранки и кинење на листови; 
- оштетување на дрвесината на стеблото; 
- поставување на табли и други материјали на стеб-

лата; 
- истакнување на соопштенија и друг рекламен ма-

теријал на природната реткост; 
- расфрлање на отпад и шут во близина на стеблото 

и неговата непосредна околина; 
- исфрлување на отпадни масла од моторни возила 

и отпадни води во близина на корените од чинарот; 
- употреба на хемиски препарати во непосредна 

околина на стеблото и 
- вршење на други активности кои можат да придо-

несат за изменување на пејсажниот и визуелниот из-
глед на стеблото, ограничување или нарушување на ко-
реновиот систем и нарушување на интегритетот и при-
родниот изглед на природната реткост. 

Член 6 
Заради заштита на природната реткост, градоначал-

никот: 
- спроведува заштитно-конзерваторски мерки во со-

работка со стручен конзерваторски тим од експерти 
(миколошки испитувања, премачкување со заштитно-
еколошки средства, поткастрување на гранки, стабили-
зирање на деблото и гранките др.) по добиено мислење 
од Министерството за животна средина и просторно 
планирање; 

- спроведува мерки за санација/ревитализација на 
стеблото и крошната во соработка со стручен конзерва-
торски тим од експерти по добиено мислење од Ми-
нистерството за животна средина и просторно плани-
рање. Санацијата/ревитализацијата на стеблото се изве-
дува вон вегетацискиот период (есен-зима), а просто-
рот околу стеблото треба соодветно да се заштити од 
минувачи; 

- спроведува научни истражувања на Чинарот-
Охрид по добиена дозвола од Министерството за жи-
вотна средина и просторно планирање; 

- спроведува континуиран мониторинг на здрав-
ствената состојба и механичка стабилност на стеблото; 

- ја означува природната реткост со поставување на 
информативна табла на која ќе бидат наведени основ-
ните податоци за природната реткост; 

- спроведува активности за едукација на локалното 
население за потребата од заштита и зачувување на 
природната реткост  и 

- врши промоција на природната реткост како ту-
ристичка дестинација пред домашната и меѓународната 
јавност.   

Спроведувањето на активности и дејствија на при-
родната реткост како што се изградба на пристапни па-
теки и уредување на места за одмор, спроведување на 
други активности за уредување и користење на просто-
рот на природната реткост се врши на начин со кој се 
обезбедува висок степен на заштита на биолошката и 
пределската разновидност во насока на обезбедување 
на соодветно управување со природната реткост.  

 
Член 7 

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

 
Бр.13-5051/1 Министер за животна средина 

25 септември 2019 година и просторно планирање, 
Скопје Насер Нуредини, с.р. 

__________ 
3223. 

Врз основа на член 92 став (3) од Законот за зашти-
та на природата („Службен весник на Република Маке-
донија” бр .67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 
113/18), министерот за животна средина и просторно 
планирање донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДАБ БЛАГУН - С. БЕЛИ  
ЗА ПРИРОДНА РЕТКОСТ 

 
Член 1 

Се прогласува за природна реткост  поединечното 
дрво од Даб благун - с. Бели (Quercus pubescens Willd ) 
кое се наоѓа во дворното место на Манастирот "Свети 
Илија“. 

 
Член 2 

Називот на  природната реткост  е „Даб  благун - с. 
Бели“. 
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Член 3 

Природната реткост Даб  благун - с. Бели се наоѓа 

на 1,5 км северозападно од населеното место Бели, на 

ритчесто возвишение во дворното место на манастирот 

„Св. Илија“ на надморска височина од 576 метри, во 

општина Кочани.  

Вкупната височина на дрвото Даб благун – с. Бели 

е 19 метри, а обемот на стеблото на градна височина е 

5,90 метри. Вкупната крошна на дрвото Даб благун – с. 

Бели е асиметрична и широко разгранета, а кон страни-

те на светот е следната:  

-   југ 14,30 метри, 

-   југоисток 10,60 метри, 

-    запад 9,10  метри,  

-   југозапад 10,50 метри,  

-   север 9,50 метри,  

-  северозапад 7,80 метри,  

-   исток 2,40 метри и 

-  североисток 8,90 метри. 

Положбата на  Даб  благун - с. Бели  според геог-

рафската координативна мрежа е со следните коорди-

нати:  

СГШ: 410° 56’11.88’’ 

ИГД: 220° 22’ 40.80’’ (Според Гринич) 

Картографскиот приказ на локацијата на природна-

та реткост Даб благун – с. Бели според Гаус – Кригеро-

вата картографска мрежа е даден во Прилог  кој е сос-

тавен дел на ова решение. 

Локацијата на Даб благун – с. Бели е со следните 

координати: 

x = 4644585          y = 7614258 

 

Член 4 

Со природната реткост Даб благун - с. Бели управу-

ва општина Кочани, а во име на општината, градона-

чалникот на општина Кочани (во натамошниот текст: 

градоначалникот).  

 

Член 5 

Со цел да се спречи оштетување, уништување и 

нагрдување на природната реткост како и извршување 

на други активности од страна на физички и правни 

лица, со кои директно или индиректно може да се заг-

рози природната реткост Даб  благун - с. Бели, градо-

началникот се грижи и презема активности за чување и 

одржување на природната реткост заради спречување 

на: 

- палење оган во близина на стеблото или негово 

опожарување;  

- сечење и кршење гранки; 

- кинење на листови и желади; 

- оштетување на дрвесината на стеблото; 

- напад од инсекти и габи; 

- поставување на табли и други материјали на стеб-

лото; 

- засадување на дрвја во близина на дабот, кои ќе го 

загрозуваат пејзажот од  дабот, а особено не алохтони 

видови како што се  чемпреси, албиција, кисело дрво; 

- расфрлање на отпад и шут во близина на стеблото 

и 

- вршење на други активности што можат да придо-

несат за изменување на пејзажниот и визуелен изглед 

на стеблото, како и загрозување на неговиот биолошки 

опстанок.  

Член 6 

Заради заштита на природната реткост, градоначал-

никот: 

- спроведува заштитно-конзерваторски мерки (по-

добрување на статичко обезбедување на разграноците 

од дрвото, мерки за регулирање на популациите од ин-

секти што влијаат врз физиолошката стабилност и ош-

тетувања на дрвото и остранување  или  третман на 

околните пенушки со инсектициди и други препарати ) 

во соработка со стручен конзерваторски тим од ек-

сперти, по добиено мислење од Министерството за жи-

вотна средина и просторно планирање; 

- спроведува научни истражувања на Даб  благун-с. 

Бели во соработка со стручен конзерваторски тим од 

експерти (особено истражувања за  состојбата со напа-

ди од инсекти и на околните дрвја од каде може да се 

пренесуваат и намножуваат одредени штетници), по 

добиена дозвола од Министерството за животна среди-

на и просторно планирање; 

- спроведува континуиран мониторинг на здрав-

ствената состојба на дрвото, како и развојот и намно-

жувањето на инсекти, кои значително можат да ја заг-

розат неговата здравствена состојба; 

- ја означува природната реткост со поставување на 

информативна табла на која ќе бидат наведени основ-

ните податоци за природната реткост; 

- спроведува едукација на локалното население за 

потребата од заштита и зачувување на природната рет-

кост  и 

- врши промоција на природната реткост како ту-

ристичка дестинација пред домашната и меѓународната 

јавност. 

 

Член 7 

Спроведувањето на активности и дејствија  на при-

родната реткост како што се изградба на пристапни па-

теки и уредување на места за одмор, како и спроведу-

вање на други активности за уредување и користење на 

просторот на природната реткост се врши на начин со 

кој се обезбедува висок степен на заштита на биолош-

ката и пределската разновидност во насока на обезбе-

дување на соодветно управување со природната рет-

кост. 

 

Член 8 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија". 

 

Бр.13-5054/1 Министер за животна средина 

25 септември 2019 година и просторно планирање, 

Скопје Насер Нуредини, с.р. 
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Прилог 
 
Картографски приказ на локацијата на природната реткост Даб благун – с. Бели според Гаус – 

Кригерова картографска мрежа 
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3224. 
Врз основа на член 92 став (3) од Законот за зашти-

та на природата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 
113/18), министерот за животна средина и просторно 
планирање донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЦРНА ДУДИНКА  
 - ЛЕСНОВО ЗА ПРИРОДНА РЕТКОСТ 

 
Член 1 

Се прогласува за природна реткост единечно дрво 
од црна дудинка (Morus nigra L.), кое се наоѓа во двор-
ното место на Манастирот „Свети Гаврил Лесновски" .  

 
Член 2 

Називот на  природната реткост  е „Црна дудинка - 
Лесново“. 

 
Член 3 

Природната реткост Црна дудинка - Лесново  се на-
оѓа на надморска височина од 880 метри во Источен 
плански регион, во непосредна близина на населеното 
место Лесново, во општина Пробиштип. 

Положбата на Црната дудинка - Лесново  според 
Гаус-Кригеровата проекција:  

1) По географски координати:  
СГШ  42°  00' 46.32''  
ИГД  22°   14' 00.42'' (Според Гринич)  
2) По правоаголни координати  
x = 4652868  
y = 7602150  
 

Член 4 
Со природната реткост Црна дудинка - Лесново уп-

равува oпштина Пробиштип, а во име на општината, 
градоначалникот на општина Пробиштип (во натамош-
ниот текст: градоначалникот).  

 
Член 5 

Со цел да се спречи оштетување, уништување и 
нагрдување на природната реткост како и извршување 
на други активности од страна на физички и правни 
лица, со кои директно или индиректно може да се заг-
рози природната реткост Црна дудинка - Лесново, гра-
доначалникот се грижи и презема активности за чува-
ње и одржување на природната реткост заради спречу-
вање на: 

- палење оган во близина на стеблото или негово 
опожарување; 

- сечење и кршење гранки; 
- кинење на листови; 
- напад од инсекти и габи; 
- оштетување на дрвесината на стеблото; 
- поставување на табли и други материјали на стеб-

лото; 
- расфрлање на отпад и шут во близина на стеблото  

и 
- вршење на други активности што можат да придо-

несат за изменување на пејзажниот и визуелен изглед 
на стеблото, како и загрозување на неговиот биолошки 
опстанок.  

 
Член 6 

Заради заштита на природната реткост, градоначал-
никот спроведува: 

- заштитно-конзерваторски мерки (статичко обезбе-
дување на разграноците од дрвото, употреба на фунги-
циди во рана пролет заради сузбивање на габи, отстра-
нување на сите тревести растенија, паднати листови и 
друг растителен материјал под дрвото со цел да се ели-
минираат спорите од торбестата габа  Cercospora  
moricola Cooke, отстранување на инфицирани листови 

и гранчиња од дрвото, остранување  или  третман на 
околните пенушки со инсектициди  и др.) во соработка 
со стручен конзерваторски тим од експерти, по добие-
но мислење од Министерството за животна средина и 
просторно планирање; 

- научни истражувања на црната дудинка во сора-
ботка со стручен конзерваторски тим од експерти (осо-

бено истражувања за  состојбата со напади од инсекти 
и на околните дрвја од каде може да се пренесуваат и 
намножуваат одредени штетници-поткорењаци кои мо-
жат да бидат опасност за Црната дудинка), по добиена 
дозвола од Министерството за животна средина и 
просторно планирање; 

- континуиран мониторинг на здравствената состој-

ба на дрвото, како и развојот  и намножувањето на ин-
секти, кои значително можат да ја загрозат неговата 
здравствена состојба; 

- означување на  природната реткост со поставува-
ње на информативна табла на која ќе бидат наведени 
основните податоци за природната реткост; 

- едукација на локалното население за потребата од 

заштита и зачувување на природната реткост и 
- промоција на природната реткост како туристичка 

дестинација пред домашната и меѓународната јавност. 
- Соработка со Македонската Православна Црква, 

Брегалничка епархија, Манастир „Свети Гаврил Лес-
новски“ при управување со природната реткост. 

 
Член 7 

Спроведувањето на активности и дејствија во 
непосредната околина на природната реткост Црна ду-
динка-Лесново, како што се изградба на пристапни па-
теки и уредување на места за одмор, како и спроведу-
вање на други активности за уредување и користење на 
просторот во непосредната околина на природната рет-
кост, се врши на начин со кој се обезбедува висок сте-

пен на заштита на биолошката и пределската разновид-
ност во насока на обезбедување на соодветно управу-
вање со природната реткост.  

 
Член 8 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 
 

Бр.13-5059/1 Министер за животна средина 
25 септември 2019 година и просторно планирање, 

Скопје Насер Нуредини, с.р. 
__________ 

3225. 

Врз основа на член 92 став (3) од Законот за зашти-
та на природата (“Службен весник на Република Маке-
донија” бр.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 
59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16,63/16 и 
113/18), министерот за животна средина и просторно 
планирање донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА КАРАКТЕРИСТИЧЕН 

ГЕОЛОШКИ  ПРОФИЛ - ЗВЕГОР  ЗА ПРИРОДНА  

РЕТКОСТ 

 

Член 1 

Се прогласува за природна реткост Карактеристич-

ниот геолошки профил - Звегор кој се наоѓа на подрач-

јето на Општина Делчево, село Звегор, КО Звегор. 

 

Член 2 

Називот на природната реткост е Карактеристичен 

геолошки профил – Звегор. 

 

Член 3 

Локалитетот на Карактеристичниот геолошки про-

фил - Звегор се наоѓа на околу 0,5-1 км северно од се-

лото Звегор, во Општина Делчево, КО Звегор на над-

морска висина од 740-850 метри на источните падини 

на возвишението Илин камен до патот кој води за гра-

ничниот премин со Република Бугарија односно пара-

лелно со него, зафаќајќи површина од 7,8 хектари.  

 

Положбата на Карактеристичниот геолошки про-

фил - Звегор според географската 

координативна мрежа е со следните координати: 

СГШ: 41° 58’ 22. 75’’ 

ИГД: 22° 49’ 11. 45’’  (според Гринич) 

Картографскиот приказ на влезот Карактеристични-

от геолошки профил - Звегор според Гаус – Кригерова-

та картографска мрежа е даден во Прилог 1 кој е соста-

вен дел на ова решение. 

Влезот на Карактеристичниот геолошки профил - 

Звегор е со следните координати: 

X= 4649305                  Y= 7650809 

Координатите на границата на природната реткост 

Карактеристичниот геолошки профил - Звегор во 

Државен координатен систем се дадени во Прилог 2 

кој е составен дел на ова решение. 

 

Член 4 

Со природната реткост Карактеристичен геолошки 

профил - Звегор управува општина Делчево, а во име 

на општината, градоначалникот на општина Делчево 

(во натамошниот текст: градоначалникот). 

 

Член 5 

Со цел да се спречи оштетување, уништување и 

нагрдување на природната реткост како и извршување 

на други активности од страна на физички и правни 

лица, со кои директно или индиректно може да се заг-

рози природната реткост, градоначалникот се грижи и 

презема активности за чување и одржување на природ-

ната реткост заради спречување на: 

- секаков вид градежни активности без претходна 

стручна анализа и проценка за евентуално проширува-

ње на патот кон граничниот премин со Република Буга-

рија, ископи, минирање и сл.; 

- изведување каков било вид земјени работи на ло-

калитетот на Карактеристичниот геолошки профил - 

Звегор  (зарамнување, насипување и сл.);  

- пренамена на земјиштето на локалитетот (од шум-

ско во земјоделско и сл.) ; 

- шумско-уредувачки и експлоатациони работи на 

локалитетот и неговата околина;  

- оградување на локалитетот;  

- изградба на стопански и нестопански содржини и 

објекти во непосредна околина на локалитетот (освен 

туристичко-рекреативни);  

- предизвикување пожари на локалитетот и во него-

вата поширока околина   и 

- фрлање отпадоци, смет, градежен шут и друг ма-

теријал на локалитетот и неговото опкружување. 

Заради  заштита, зачувување и промоција  на при-

родната реткост градоначалникот: 

-  спроведува заштитно промотивни мерки во сора-

ботка со стручни лица/експерти од областа на гео нас-

ледство, геологија и геоморфологија, 

- спроведува научни истражувања по претходно до-

биена дозвола од Министерството за животна средина 

и просторно планирање, 

- спроведува мониторинг на природната состојба и 

евентуалните промени на природната реткост; 

-  го уредува просторот околу природната реткост, 

- ја означува природната реткост со поставување на 

информативна табла на прегледно место, на која се на-

ведени основните податоци за природната  реткост, 

- спроведува активности за едукација на локалното 

население за потребата од заштита и зачувување на 

природната реткост  и 

- врши промоција на природната реткост како ту-

ристичка дестинација пред домашната и меѓународната 

јавност. 

Спроведувањето на активности и дејствија во гра-

ниците на природната реткост како што се изградба на 

пристапни патеки и уредување на места за одмор, како 

и спроведување на други активности за уредување и 

користење на просторот на природната реткост се 

врши на начин со кој се обезбедува висок степен на 

заштита на биолошката и пределската разновидност во 

насока на обезбедување на соодветно управување со 

природната реткост. 

 

Член 6 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот  на објавувањето во "Службен весник на Република 

Северна Македонија". 

 

Бр.13-5065/1 Министер за животна средина 

25 септември 2019 година и просторно планирање, 

Скопје Насер Нуредини, с.р. 



7 октомври 2019  Бр. 205 - Стр. 7 

 
 

Прилог 1 
 
Картографски приказ на влезот на Карактеристичен гелошки профил - Звегор според Гаус – Кригерова 

картографска мрежа 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
  
 
 



 Стр. 8 - Бр. 205                                                                                   7 октомври 2019 
 



7 октомври 2019  Бр. 205 - Стр. 9 

 
 



 Стр. 10 - Бр. 205                                                                                   7 октомври 2019 
 

3226. 

Врз основа на член 12 став (3) точка 1) од Законот 

за урбано зеленило („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 11/18), министерот за животна среди-

на и просторно планирање  донесе   

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЕКТИРАЊЕ, ПОДИГАЊЕ  

И ОДРЖУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИЛОТО 

          

1.Општa одредба 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат планирањето, 

проектирањето, подигањето и одржувањето на зелени-

лото, како и формата и содржината на Зелениот катас-

тар, Стратегијата за развој на зеленилото, Основниот 

план за подигање и развој на зеленилото, како и Го-

дишната оперативна програма за подигање и одржува-

ње на зеленилото. 

  

2. Зелен катастар 

 

Член 2 

Зелениот катастар е попис на урбаното зеленило и 

претставува основа за изработка и следење на спрове-

дувањето на Стратегијата за развој на зеленилото, Ос-

новниот план за подигање и развој на зеленилото и Го-

дишната оперативна програма за подигање и одржува-

ње на зеленилото. 

 

Член 3 

(1) Со Зелениот катастар се врши евидентирање на: 

a) површината на урбаното зеленило според наме-

ната и типот утврдени со членовите 8, 9, 10 и 11 од За-

конот за урбано зеленило и 

б) локацијата и атрибутите/карактеристиките на се-

кое одделно дрво и грмушка што се засадени на овие 

зелени површини и тоа како минимум: 

1. идентификационен број, 

2. типологија на видот, утврдена со неговото латин-

ско и народното име, 

3. висина, 

4. ширина на крошната, 

5. старост, 

6. состојба (здравје, или индикација за болест), 

7. потребна интервенција на дрвото, кастрење или 

сечење во краен случај и 

8. друго, во зависност од карактеристиките на ви-

дот.  

(2) Информациите за секое одделно дрво и грмушка 

се обезбедуваат според претходно утврдена листа на 

атрибути / карактеристики кои се изработени од страна 

на стручни лица од областа на урбаното зеленило и 

шумарството.  

 

Член 4 

(1) Информациите кои се однесуваат на зелените 

површини и атрибутите / карактеристиките на оддел-

ните дрва и грмушки се евидентираат во веб базирана 

софтверска апликација, а се обезбедуваат преку терен-

ско снимање со помош на мобилна GIS апликација. 

(2) Површините под урбано зеленило – тревници и 

цветни површини, вклучувајќи ја и придружната ин-

фраструктура во функција на урбаното зеленило, се ди-

гитализирани во вид на полигони.  

(3) Податоците за локацијата на површините под 

урбано зеленило и на одделните дрва и грмушки се ге-

ореференцирани и истите се нанесуваат на ажурирана 

геодетска подлога.  

(4) За секој полигон е утврден типот на урбаното 

зеленило од членовите 8, 9, 10 и 11 од Законот за урба-

но зеленило.  

(5) Дрвенестите и грмушестите видови растенија 

локациски се одредени како точки. За секоја точка се 

поврзани атрибутите / карактеристиките на секое 

дрво/грмушка. 

 

3. Стратегија за развој на зеленилото 

 

Член 5 

(1) Стратегијата содржи текстуален и графички дел 

со нумерички податоци и истата се спроведува во фаза 

на нацрт и предлог.  

(2) Во текот на фазата на Нацрт-Стратегија се спро-

ведуваат консултации со засегнатите страни. Во Пред-

лог-Стратегијата се интегрираат релевантните препора-

ки и забелешки добиени од засегнатите страни во текот 

на консултациите. 

(3) Стратегијата како минимум ги опфаќа следните 

информации: 

а) Анализа на состојбата и потенцијалите за развој 

на урбаното зеленило (текстуален и графички дел), 

б) Визија, стратешки цели и индикатори за следење 

на развојот на урбаното зеленило (текстуален тел) и 

в) Акциски план за унапредување и развој на урба-

ното зеленило (текстуален и графички дел). 
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Член 6 

(1) Анализата на состојбата и потенцијалите за раз-

вој на урбаното зеленило од член 5 став (3) точка а) од 

овој правилник ги разработува следните аспекти: 

а) Правна и институционална рамка за развој и 

унапредување на урбаното зеленило, засегнати страни, 

трендови на урбанистичното планирање и третман на 

урбаното зеленило и поврзаност на Стратегијата за раз-

вој на зеленилото со други локални стратегии и плано-

ви (текстуален дел); 

б) Демографски профил на населението и негова 

дистрибуција на територијата на градот (текстуален и 

графички дел); 

в) Климатски, морфолошки, пејсажни и визуелни 

карактеристики на градот и улогата на урбаното зеле-

нило во нивното унапредување (текстуален и графички 

дел); 

г) Природни и полуприродни екосистеми, биолош-

ка разновидност и биотопско картирање (текстуален и 

графички дел); 

д) Мрежа на урбаното зеленило: 

1. Јавно и останато зеленило со површина поголема 

од 1 хектар и тоа: локација и површина, еколошки и 

биолошки ресурси и заштитени подрачја (текстуален и 

графички дел) и 

2. Зелени површини покрај водни тела и во состав 

на патна, комунална, енергетска и друга линиска ин-

фраструктура (текстуален и графички дел); 

ѓ) Мапирање на состојбата на урбаното зеленило, 

вклучително и бариерите за лицата со хендикеп (тек-

стуален и графички дел, согласно  Зелениот катастар ); 

е) Достапност на урбаното зеленило во урбаните 

четврти во однос на квантитет, квалитет и поврзаност 

со постојната улична и мрежа на велосипедски патеки 

(текстуален и графички дел); 

ж) Достапни финансиски средства за планирање, 

проектирање, подигање и одржување на урбаното зеле-

нило (текстуален дел) и 

з) Проблеми во врска со планирањето, проектира-

њето, подигањето и одржувањето на урбаното зелени-

ло (текстуален дел). 

 

Член 7 

Визијата, стратешките цели и индикаторите за сле-

дење на развојот на урбаното зеленило од член 5 став 

(3) точка б) од овој правилник ги утврдуваат: 

а) Потребите за зелени површини во областите со 

високи концентрации на загадувачки материи во возду-

хот, со висок процент на водонепропустни поплочени 

и асфалтирани површини, односно таканаречени топ-

лотни “острови”; 

б) Постојните зелени површини на кои треба да се 

подобри квалитетот на зеленилото, 

в) Просторите погодни за иден развој и проширува-

ње на зеленилото и 

г) Индикаторите за следење на развојот на зелени-

лото и спроведување на одделните мерки и активности. 

 

Член 8 

Акцискиот план за унапредување и развој на урба-

ното зеленило од член 5 став (3) точка в) од овој пра-

вилник содржи: 

а) Мерки и активности за планирање, проектирање, 

подигање и одржување на урбано зеленило со цел регу-

лација на температурата во градот, подобрување на 

квалитетот на воздухот и заштита на климата, намалу-

вање на количествата на атмосферски води што се за-

фаќаат во градската канализациска мрежа, намалување 

на загадувањето на површинските водотеци во градот, 

намалување на бучавата, складирање на јаглерод, по-

добрување на биолошката разновидност и намалување 

на фрагментацијата на мрежата на урбаното зеленило, 

како и за рекултивација на деградирани и контамини-

рани области (текстуален и графички дел). За секоја од 

мерките се предвидува одговорна институција и роко-

ви за спроведување; 

б) Мапирање на проекциите на урбаното зеленило 

со цел спроведување на мерките и активностите (тек-

стуален и графички дел) и 

в) Предвидени финансиски средства за планирање, 

проектирање, подигање и одржување на урбаното зеле-

нило и извори на финансирање (текстуален дел).  

 

4.Основен план за подигање и развој на зеленилото 

 

Член 9 

(1) Основниот план за  подигање и развој на зелени-

лото содржи текстуален,графички и нумерички дел. 

(2) Основниот план за подигање и развој на зелени-

лото се изработува во две фази и тоа: 

а) Документациска основа (текстуален,графички и 

нумерички дел) и 

б) Планска документација (текстуален, графички и 

нумерички дел). 

 

Член 10 

(1) Текстуалниот дел на Документациската основа 

од член 9 став (2) точка а) од овој правилник содржи: 

а) Инвентаризација на зеленило, односно извод од 

Зелениот катастар за планскиот опфат; 

б) Дистрибуција на зеленилото и поврзаност со 

другите наменски зони преку постојна сообраќајна ин-

фраструктура; 
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в) Функции на зеленилото во планскиот опфат и 

тоа:   

1. Активна рекреација, 

2. Пасивна рекреација, 

3. Одржување на манифестации и 

4. Други функции, утврдени со Стратегијата за раз-

вој на зеленилото. 

(2) Графичкиот дел на Документациската основа од 

член 9 став (2) точка а) од овој правилник содржи: 

а) Инвентаризација на зеленило според квалитатив-

ните и квантитативните карактеристики и според фун-

кцијата и 

б) Сообраќајна поврзаност на зеленилото со други-

те наменски зони на градот. 

(3) Нумеричкиот дел на Документациската основа 

од член 9 став (2) точка а) од овој правилник содржи: 

а) Податоци согласно зелениот катастар (тревни 

површини, дрвја, грмушки, урбана опрема и др.); 

б) Процентуална застапеност на зеленило за секоја 

градежна парцела; 

в) Површина на зеленило по глава на жител и 

г) Други податоци, согласно со индикаторите за 

следење на спроведувањето на Стратегијата за развој 

на зеленилото. 

 

Член 11 

(1) Текстуалниот дел на Планската документација 

од член 9 став (2) точка б) од овој правилник содржи: 

а) Мерки за подигање, развој, заштита и управува-

ње на зеленилото  со цел постигнување на стандардите 

за урбано зеленило преку наменување на непарцелира-

ното земјиште како урбано зеленило, рекултивација на 

деградирани и контаминирани области и нивно наме-

нување како урбано зеленило; 

б) Изведба на кровни и фасадни градини во парцели 

на кои постојат изведени објекти и на кои е утврдено 

дека нема услови за постигнување на стандардите за 

урбано зеленило; 

в) Подобрување на поврзаноста на зеленилото со 

другите наменски зони во планскиот опфат, вклучител-

но и изведба на велосипедски патеки и надминување 

на бариери за лица со хендикеп; 

г) Подобрување на биолошката разновидност и за-

јакнување на мрежата на зелени површини (јадра и ко-

ридори) утврдена со Стратегијата за развој на зелени-

лото и 

д) Насоки за изработка на Годишната оперативна 

програма за подигање и одржување на зеленилото. 

(2) Графичкиот дел на Планската документација од 

член 9 став (2) точка б) од овој правилник содржи: 

а) зелени површини според намена и функција, 

вклучувајќи ги и планираните нови зелени површини, 

дрвореди покрај улици и водни тела, дрвенести и грму-

шести растенија во жардињери, кровни и фасадни гра-

дини и 

б) Зелени површини спрема интензитетот на одржу-

вањето (интензивен, оптимален и низок степен на од-

ржување). 

(3) Нумерички дел на Планската документација од 

член 9 став (2) точка б) од овој правилник содржи: 

a) Површина на зеленилото според намена и фун-

кција (постојни и планирани нови зелени површини); 

б) Број на стебла и грмушки во рамките на зелените 

површини (постојни и планирани нови садници); 

в) Податоци за подигање на зеленило (садење на 

садници според вид и локација, поставување на систем 

за наводување итн.); 

г) Податоци за одржување (окопување, косење, кас-

трење, опрашување, наводување, чистење и изнесува-

ње на зелен отпад, спрема локација и намена на зелени-

те површини) и 

д) Други податоци согласно индикаторите за следе-

ње на спроведувањето на Стратегијата за развој на зе-

ленилото. 

 

5. Годишна оперативна програма за подигање и  

одржување на зеленилото 

 

Член 12 

(1) Со Годишната оперативна програма за подигање 

и одржување на зеленилото се дефинираат следните 

податоци: 

a) Површини под јавно зеленило, според намената, 

функцијата и степенот на одржување што е утврден од 

страна на Јавното претпријатие за управување со зеле-

нилото или правното лице регистрирано за таа намена; 

б) Прегледи за потребите за одржување и тоа: 

1. Одржување на зелени површини: Рачно косење, 

гребулање на трева пред машинско косење, машинско 

косење, собирање трева, чистење и изнесување на зе-

лен отпад (лист, искосена трева, искастрени гранки 

итн.), полевање на зелени површини; 

2. Одржување на дрвенести и грмушести растенија: 

окопување дрвја, грмушки и жива ограда; кроење на 

грмушки, дрвја во дрвореди и жива ограда; фито заш-

тита и полевање дрвореди со цистерна;  

3. Одржување на цвеќе: одржување на растенија во 

жардињери, одржување на цветни површини: поле-

вање, прашење, плевење, садење и расадување, окопу-

вање и прашење, како и плевење и кроење на рози; 



7 октомври 2019  Бр. 205 - Стр. 13 

 
 

4. Потребен број на извршители и финансиски 

средства согласно интензитетот и видот на одржување 

за секоја јавна зелена површина. 

в) Подигање на зеленило, коешто опфаќа рекон-

струкција на старото и оштетено зеленило, како и по-

дигнување и озеленување на нови површини при из-

градба на комунални инфраструктурни објекти. 

 

Член 13 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр.13-5053/1 Министер за животна средина 

25 септември 2019 година и просторно планирање, 

Скопје Насер Нуредини, с.р. 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

3227. 

Врз основа на член 88 став 1 точка в) и член 184 

точка љ) од Законот за хартии од вредност („Службен 

весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 

135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 

154/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од 

вредност на Република Северна Македонија, постапу-

вајќи по барањето на Македонската Берза АД Скопје 

број 03-1316/3 од 24.9.2019 година, на седницата од-

ржана на 27.9.2019 година донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за измени 

и дополнувања на Тарифникот за висината на надомес-

тоците на Македонска берза АД Скопје  број 02-1470/1 

од 24.9.2019 година, донесена на седницата на Одборот 

на директори на Македонската берза АД Скопје. 

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонска берза АД Скопје 

до Комисијата за хартии од вредност на Република Се-

верна Македонија да достави пречистен текст на Тари-

фникот за висината на надоместоците на Македонска 

берза АД Скопје, во кој ќе бидат имплементирани из-

мените и дополнувањата на тарифните ставки предви-

дени со Одлуката број 02-1470/1 од 24.9.2019 година. 

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“. 

 

Број УП1 08-76     Комисија за хартии од вредност 

27 септември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ 

3228. 

Врз основа на член 83 став 7 од Законот за катастар 

на недвижности („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015, 

153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016, 64/2018 и 

124/19), директорот на Агенцијата за катастар на нед-

вижности донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 

 

На ден 25.9.2019 година, се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-

тастарската општина Радиовце, која е во надлежност на 

одржување на Одделението за катастар на недвижнос-

ти Тетово. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-

тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-

ската општина Радиовце, престануваат да важат ана-

логните катастарски планови за катастарската општина 

Радиовце. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 0917-12840/1 Агенција за катастар 

25 септември 2019 година на недвижности 

Скопје Директор, 

 м-р Борис Тунџев, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 

КАПИТАЛНО ФИНАНСИСКО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

3239. 

По извршениот преглед утврдено е дека во Правил-

никот за начинот на пренос на средствата во Фондот на 

ПИОСМ („Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија“ бр. 200/2019 од 1.10.2019 година) е направе-

на техничка грешка, поради што се дава 

 

И С П Р А В К А  

НА ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕНОС НА 

СРЕДСТВАТА ВО ФОНДОТ НА ПИОСМ 

 

Членот 20 треба да гласи:  

 

“Член 20 

Со влегување во сила на овој правилник престанува 

да важи Правилникот за начинот на пренос на сред-

ствата во Фондот на ПИОМ објавен во „Службен вес-

ник на Република Северна Македонија“ број 9/2019. 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 01-1363/4 Совет на експерти 

3 октомври 2019 година Претседател, 

Скопје Максуд Али, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

3230. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 и 

член 149 од Законот за енергетика (“Службен весник на 

РМ” бр. 96/2018 и “Службен весник на РСМ” 

бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на 

највисоки малопродажни цени на одделни нафтени де-

ривати и горива за транспорт (“Службен весник на 

РСМ” бр. 103/2019), а имајќи ги во предвид Законот за 

акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 32/2001...120/18 

и “Службен весник на РСМ” бр.108/2019), Законот за да-

нокот на додадена вредност (“Службен весник на РМ” 

бр. 44/99...198/18 и “Службен весник на РСМ” 

бр.98/2019 и 124/2019), Законот за животната средина 

(“Службен весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18) и Уредба-

та за начинот на утврдување, пресметување и уплатува-

ње на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и 

нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или произ-

водство на нафтени деривати (“Службен весник на РМ“ 

бр.138/09...51/14), Регулаторната комисија за енергетика 

и водни услуги на Република Северна Македонија, на 

седницата одржана на 7.10.2019 година, донесе  

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОП-

РОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И  

ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ 

 

Член 1 

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените 

деривати и горива за транспорт, изнесуваат: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

 - 68,00 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

- 70,00 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

- 62,00 (денари/литар) 

- Масло за горење -

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

- 51,50 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС - 33,779 (денари/килограм) 

 

(2) Трговците на големо и трговците на мало со 

нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги 

формираат цените на одделни нафтени деривати и го-

рива за транспорт и пониско од највисоките цени ут-

врдени од став (1) од овој член.  

(3) Највисоките малопродажни цени 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 склад на трговец на големо 

со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата. 

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани 

согласно овој член содржан е данокот на додадена 

вредност согласно Законот за данокот за додадена 

вредност. 

 

Член 2 

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени-

те деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 

од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни 

цени, кои изнесуваат: 
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- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

- 28,246 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС – 98 

- 30,095 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

- 30,371 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

- 30,533 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС - 26,536 (денари/килограм) 

 

Член 3 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа Одлука, содржан е  и највисокиот на-

доместок за големопродажна маржа во износ од 1,20 

денари/литар, односно 1,20 денари/килограм за мазу-

тот М-1 НС. 

  

Член 4 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа Одлука, содржан е надоместокот за 

највисока малопродажна маржа за Еуросупер БС-95, 

Еуросупер БС-98, Еуродизел БС (Д-Е V) и Екстра лес-

но 1 (ЕЛ-1)  во износ од 4,60 денари/литар, и вклучени 

транспортни трошоци од склад до бензински станици 

во износ од  0,75  денари/литар за сите нафтени дери-

вати, со исклучок за мазутот М-1 НС. 

 

Член 5 

Во највисоките малопродажни цени утврдени со 

членот 1  од оваа Одлука содржан е надоместокот за 

финансирање на активностите во областа на животната 

средина кои согласно Законот за животната средина го 

плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

- 0,080 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

- 0,080 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

- 0,030 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

- 0,040 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС - 0,050 (денари/килограм) 

Член 6 

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 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: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

- 0,890 (денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

- 0,890 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

- 0,300 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

- 0,300 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС - 0,740 (денари/килограм) 

 

Член 7 

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-

ласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа: 

 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС -  95 

- 21,861(денари/литар) 

- Моторен бензин - 

ЕУРОСУПЕР БС - 98 

- 21,707 (денари/литар) 

- Дизел гориво - 

ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 

- 15,291 (денари/литар) 

- Масло за горење - 

Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

-   6,221 (денари/литар) 

- Мазут М-1 НС - 0,100 (денари/килограм) 

 

Член 8 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 08.10.2019 

година и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија” и на веб-страницата на 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 

на Република Северна Македонија. 

 

Бр. 02-3161/1  

7 октомври 2019 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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