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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1 септември 2011

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2692.
Указ бр.17
1 септември 2011 година
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија
СЕ ОДЛИКУВА
ЏОН БИТОВ
со ОРДЕН „8 СЕПТЕМВРИ“
за исклучителната посветеност и ангажираност во поддршката на напредокот на Република Македонија и
нејзина афирмација во светот како независна и демократска држава, како и за придонесот во развојот и унапредувањето на односите и соработката со пријателска Канада.
Бр. 10-1544
1 септември 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2693.
Врз основа на членот 14 став 1 алинеја 3, а во врска со членот 6 алинеја 5, членовите 15 и 32 став 1 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 150/2007 и 100/11) и членот 4 од Законот за изменување на Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/11), претседателот на Собранието на Република Македонија, на 29 август 2011 година, распиша
ОГЛАС
ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ШТО ГО ИЗБИРА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Собранието на Република Македонија ќе врши избор на еден член на Советот на јавните обвинители на
Република Македонија.
2. Заинтересираните кандидати, универзитетски професори по право, адвокати и други истакнати правници, пријавите со потребните документи и изјава поднесена до Комисијата за верификација на фактите согласно со Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2008, 64/2009 и 24/11) во оригинал или копија заверено на нотар, да ги поднесат до Собранието на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Огласот во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Овој оглас ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, „Вечер“ и „Лајм“.
Бр. 07-3573/1
29 август 2011 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2694.
Врз основа на член 34 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2008, 103/2008 и 24/2011), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на 23
август 2011 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
РАЗРЕШУВАЊЕ НА В.Д. ДИРЕКТОР НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
НА АЛБАНЦИТЕ -СКОПЈЕ
1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на Албанците-Скопје, бр.
0201-143/2 од 4 август 2011 година, со која д-р Наим
Алими е разрешен од должноста вршител на должноста директор на Институтот.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 22-4174/2
Претседател на Владата
23 август 2011 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
___________
2695.
Врз основа на член 34 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2008, 103/2008 и 24/2011), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на 23
август 2011 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ
СКОПЈЕ
1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на Албанците-Скопје, бр.
0201-143/3 од 4 август 2011 година, со која д-р Шевчет
Зеколи е избран за директор на Институтот.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 22-4087/2
Претседател на Владата
23 август 2011 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
___________
2696.
Врз основа на член 12 од Законот за основање на
Национална агенција за европски образовни програми
и мобилност („Службен весник на Република Македо-
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нија“ бр. 113/2007 и 24/2011), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 17 август 2011
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И
МОБИЛНОСТ
1. За претседател и членови на Управниот одбор на
Националната агенција за европски образовни програми и мобилност се именуваат:
а) за претседател
- Борчо Алексов
б) за членови
- Марија Здравкова
- Катерина Матиќ
- Бардуљ Туши
- Јасмина Иванова.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 22-3402/4
17 август 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
2697.
Врз основа на член 204-a ставови (3) и (10) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09,
48/10, 124/10 и 51/11), министерот за животна средина
и просторно планирање, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА
СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење на
единствена евиденција за спроведената едукација.
Член 2
Кога при вршењето на инспекцискиот надзор, државниот инспектор за животна средина, овластениот
инспектор или другиот орган кој го извршил инспекцискиот надзор, со записник ќе утврди дека е сторена неправилност, на лицето или на субјектот каде што е
утврдена неправилноста при вршење на инспекцискиот
надзор (во натамошниот текст: субјектот на надзорот)
му врачува покана за едукација.
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Поканата од став 1 на овој член се печати на хартија во бела боја на А4 формат и ги содржи следните елементи:
1. грб на Република Македонија и називот на органот кој ја спроведува едукацијата;
2. назив на поканата, број и дата;
3. податоци за субјектот на надзорот (име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење) за физичко лице или
(назив и седиште, единствен даночен број, одговорно
лице во субјектот на надзорот правно лице) и податоци
за лицето претставник на субјектот на надзорот правно
лице (име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење и
функцијата која ја врши во субјектот на надзорот);
4. време, датум и место каде ќе се спроведе едукацијата;
5. кратко означување на предметот на поканата, односно утврдената неправилност во примената на
одредбата од прописот;
6. напомена дека доколку лицето или субјектот на
надзорот не се јави на закажаната едукација ќе се смета
дека истата е спроведена;
7. име и презиме и потпис на државниот инспектор
за животна средина, овластениот инспектор односно
инспекторот од друг орган кој го извршил инспекцискиот надзор;
8. место и датум на издавање на поканата и
9. место за потпис и печат.
Поканата од став 1 на овој член за која едукација
врши државниот инспектор за животна средина односно другиот орган кој го извршил инспекцискиот надзор
е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
Поканата од став 1 на овој член за која едукација
врши овластениот инспектор е дадена во Прилог 2 кој е
составен дел на овој правилник.
Член 3
Едукацијата ја организира и спроведува државниот
инспектор за животна средина, овластениот инспектор
или инспекторот од другиот орган кој го извршил инспекцискиот надзор .
Едукацијата се спроведува во просториите на Државниот инспекторат за животна средина, во просториите на општината или во просториите на другиот орган
кој го извршил инспекцискиот надзор, што се најблиску до седиштето на правното лице или до објектот во
кој е утврдена неправилноста.
По исклучок од став 2 на овој член, едукацијата
може да се врши и во деловните простории на правните лица во кои при вршење на инспекцискиот надзор е
утврдена неправилност.
Едукацијата се врши по потреба, а најмалку два пати во месецот.
Член 4
За спроведената едукација се составува записник
кој содржи:
- назив на органот кој ја спроведува едукацијата;
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- податоци за физичкото лице (име и презиме,
ЕМБГ, адреса на живеење) односно за правното лице
коe се повикува на едукација (назив и седиште,ЕДБ,
одговорно лице во субјектот на надзорот) и/или податоци за лицето претставник на субјектот на надзорот
(име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење и функцијата која ја врши во субјектот на надзорот);
- време, дата и место каде се спроведува едукацијата;
- име и презиме на државниот инспектор за животна средина, овластениот инспектор или инспекторот
од другиот орган кој ја спроведува едукацијата и
- укажување на одредбата на чија примена е утврдена неправилност за која се спроведува едукацијата и на
мерките кои следат доколку не се отстрани неправилноста во определениот рок.
Записникот од став 1 на овој член го потпишува
инспекторот односно инспекторот од друг орган што ја
врши едукацијата и лицето кое се едуцира.
Примерок од записникот од став 1 на овој член се
врачува на лицето односно на претставник на субјектот
на надзорот кое се едуцира.
Член 5
Државниот инспектор за животна средина односно
овластениот инспектор за животна средина кој го извршил инспекцискиот надзор води единствена евиденција за спроведената едукација.
Евиденцијата за спроведената едукација за лицата
кои се едуцирани се води во пишана и електронска
форма во која се запишуваат следните податоци:
- реден број;
- број и дата на поканата за едукација;
- дата и место на едукацијата;
- предмет на едукацијата;
- податоци за лицето односно субјектот на надзорот
кое се едуцирало;
- име и презиме на државниот инспектор за животна средина, овластениот инспектор за животна средина
односно инспекторот од другиот орган кој ја извршил
едукацијата и
- забелешка.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-6258/10
16 август 2011 година
Скопје

Министер,
Абдилаќим Адеми, с.р.
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2698.
Врз основа на член 51-а ставови (3) и (10) од Законот за управување со пакување и отпадот од пакување
(„Службен весник на Република Македонија“ број
161/09, 17/11 и 47/11), министерот за животна средина
и просторно планирање, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА
ЗА ЕДУКАЦИЈА , НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА
СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење на
единствена евиденција за спроведената едукација.
Член 2
Кога при вршењето на инспекцискиот надзор, државниот инспектор за животна средина или овластениот инспектор за животна средина кој го извршил инспекцискиот надзор, со записник ќе утврди дека е сторена неправилност, на лицето или субјектот каде што е
утврдена неправилноста при вршењето на инспекцискиот надзор (во натамошниот текст:субјектот на надзорот) му врачува покана за едукација.
Поканата од став 1 на овој член се печати на хартија во бела боја на А4 формат и ги содржи следните елементи:
1. грб на Република Македонија и називот на органот кој ја спроведува едукацијата;
2. назив на поканата, број и дата;
3. податоци за субјектот на надзорот (име и презиме, ЕМБГ , адреса на живеење) за физичко лице или
(назив и седиште, единствен даночен број, одговорно
лице во субјектот на надзорот правно лице) и податоци
за лицето претставник на субјектот на надзорот правно
лице (име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење и
функцијата која ја врши во субјектот на надзорот);
4. време, датум и место каде ќе се спроведе едукацијата;
5. кратко означување на предметот на поканата, односно утврдената неправилност во примената на
одредбата од прописот;
6. напомена дека доколку лицето или субјектот на
надзорот не се јави на закажаната едукација ќе се смета
дека истата е спроведена;
7. име и презиме и потпис на државниот инспектор
за животна средина, овластениот инспектор за животна
средина односно инспекторот од друг орган кој го извршил инспекцискиот надзор;
8. место и датум на издавање на поканата и
9. место за потпис и печат.
Поканата од став 1 на овој член за која едукација
врши државниот инспектор за животна средина кој го
извршил инспекцискиот надзор е дадена во Прилог 1
кој е составен дел на овој правилник.
Поканата од став 1 на овој член за која едукација
врши овластениот инспектор за животна средина е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Едукацијата ја организира и спроведува државниот
инспектор за животна средина или овластениот инспектор за животна средина кој го извршил инспекцискиот
надзор .
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Едукацијата се врши во просториите на Државниот
инспекторат за животна средина или во просториите
на општината кој го извршил инспекцискиот надзор,
што се најблиску до седиштето на правното лице или
до објектот во кој е утврдена неправилноста.
По исклучок, од став 2 на овој член, едукацијата
може да се врши и во деловните простории на правните лица во кои при вршење на инспекцискиот надзор е
утврдена неправилност.
Едукацијата се врши по потреба, а најмалку два пати во месецот.
Член 4
За спроведената едукација се составува записник
кој содржи:
- назив на органот кој ја спроведува едукацијата;
- податоци за физичкото лице (име и презиме,
ЕМБГ, адреса на живеење) односно за правното лице
кое се повикува на едукација (назив и седиште, ЕДБ,
одговорно лице во субјектот на надзорот) и/или податоци за лицето претставник на субјектот на надзорот
(име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење и функцијата која ја врши во субјектот на надзорот);
- време, дата и место каде се спроведува едукацијата;
- име и презиме на државниот инспектор за животна средина или овластениот инспектор за животна средина кој ја спроведува едукацијата и
- укажување на одредбата на чија примена е утврдена неправилност за која се спроведува едукацијата и на
мерките кои следат доколку не се отстрани неправилноста во определениот рок.
Записникот од став 1 на овој член го потпишува
инспекторот што ја врши едукацијата и лицето кое се
едуцира.
Примерок од записникот од став 1 на овој член се
врачува на лицето односно на лицето претставник на
субјектот на надзорот кое се едуцира.
Член 5
Државниот инспектор за животна средина односно
овластениот инспектор за животна средина кој го извршил инспекцискиот надзор води единствена евиденција за спроведената едукација.
Евиденцијата за спроведената едукација за лицата
кои се едуцирани се води во пишана и електронска
форма, во која се запишуваат следните податоци:
- реден број;
- број и дата на поканата за едукација;
- дата и место на едукацијата;
- предмет на едукацијата;
- податоци за лицето односно субјектот на надзорот кое се едуцира;
- име и презиме на државниот инспектор за животна средина односно овластениот инспектор за животна
средина кој ја извршил едукацијата и
- забелешка.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-6258/9
16 август 2011 година
Скопје

Министер,
Абдилаќим Адеми, с.р.
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2699.
Врз основа на член 69-a ставови (2) и (9) од Законот
за квалитетот на амбиентниот воздух („Службен весник на Република Македонија“ број 67/04, 92/07, 35/10
и 47/11), министерот за животна средина и просторно
планирање, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА
СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација начинот на спроведување на едукацијата како и начинот на водење на
единствена евиденција за спроведената едукација.
Член 2
Кога при вршењето на инспекцискиот надзор, државниот инспектор за животна средина или овластениот инспектор за животна средина кој го извршил инспекцискиот надзор, со записник ќе утврди дека е сторена неправилност на лицето или на субјектот каде
што е утврдена неправилноста при вршење на инспекцискиот надзор (во натамошниот текст: субјектот на
надзорот) му врачува покана за едукација.
Поканата од став (1) на овој член се печати на хартија во бела боја на А4 формат и ги содржи следните
елементи:
1. грб на Република Македонија и називот на органот кој ја спроведува едукацијата;
2. назив на поканата, број и дата;
3. податоци за субјектот на надзорот (име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење) за физичко лице или
(назив и седиште, единствен даночен број, одговорно
лице во субјектот на надзорот правно лице) и податоци
за лицето претставник на субјектот на надзорот правно
лице (име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење и
функцијата која ја врши во субјектот на надзорот);
4. време, датум и место каде ќе се спроведе едукацијата;
5. кратко означување на предметот на поканата односно утврдената неправилност во примената на
одредбата на прописот;
6. име и презиме на државниот инспектор за животна средина, овластениот инспектор за животна средина
односно инспекторот од друг орган кој го извршил
инспекцискиот надзор;
7. напомена дека доколку не се јави на закажаната
едукација ќе се смета дека истата е спроведена;
8. место и датум на издавање на поканата и
9. место за потпис и печат.
Поканата од став 1 на овој член за која едукација
врши државниот инспектор за животна средина е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
Поканата од став 1 на овој член за која едукација
врши овластениот инспектор за животна средина е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Едукацијата ја организира и спроведува државниот
инспектор за животна средина или овластениот инспектор за животна средина кој го извршил инспекцискиот
надзор .
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Едукацијата се спроведува во просториите на Државниот инспекторат за животна средина или во просториите на општината, што се најблиску до седиштето
на правното лице или до објектот во кој е утврдена неправилноста.
По исклучок, од став 2 на овој член, едукацијата
може да се врши и во деловните простории на правните лица во кои при вршење на инспекцискиот надзор е
утврдена неправилност.
Едукацијата се врши по потреба, а најмалку два пати во месецот.
Член 4
За спроведената едукација се составува записник
кој содржи:
- назив на органот кој ја спроведува едукацијата;
- податоци за физичкото лице (име и презиме,
ЕМБГ, адреса на живеење) односно за правното лице
кое се повикува на едукација (назив и седиште, ЕДБ,
одговорно лице во субјектот на надзорот) и/или податоци за лицето претставник на субјектот на надзорот
(име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење и функцијата која ја врши во субјектот на надзорот);
- време, дата и место каде се спроведува едукацијата;
- име и презиме на државниот инспектор за животна средина односно овластениот инспектор за животна
средина и
- укажување на одредбата на чија примена е утврдена неправилност за која се спроведува едукацијата и на
мерките кои следат доколку не се отстрани неправилноста во определениот рок.
Записникот од став 1 на овој член го потпишува
инспекторот и лицето кое се едуцира.
Примерок од записникот од став 1 на овој член се
врачува на лицето односно на претставник на субјектот
на надзорот кое се едуцира.
Член 5
Државниот инспектор за животна средина односно
овластениот инспектор за животна средина кој го извршил инспекцискиот надзор води единствена евиденција за спроведената едукација.
Евиденцијата за спроведената едукација за лицата
кои се едуцирани се води во пишана и електронска
форма во која се запишуваат следните податоци:
- реден број;
- број и дата на поканата за едукација;
- дата и место на едукацијата;
- предмет на едукацијата;
- податоци за лицето односно субјектот на надзорот кое се едуцирало;
- име и презиме на државниот инспектор за животна средина односно овластениот инспектор за животна
средина и
- забелешка.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-6258-8
16 август 2011 година
Скопје

Министер,
Абдилаќим Адеми, с.р.
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2700.
Врз основа на член 133-а ставови (3) и (10) од Законот за управување со отпадот („Службен весник на
Република Македонија“ број 68/04, 107/07, 102/08,
143/08, 124/10 и 51/11), министерот за животна средина
и просторно планирање, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА
ЗА ЕДУКАЦИЈА И НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА
СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење на
единствена евиденција за спроведената едукација.
Член 2
Кога при вршењето на инспекцискиот надзор, државниот инспектор за животна средина или овластениот инспектор за животна средина кој го извршил инспекцискиот надзор, со записник ќе утврди дека е сторена неправилност, на лицето или субјектот каде што е
утврдена неправилноста при вршењето на инспекцискиот надзор (во натамошниот текст:субјектот на надзорот) му врачува покана за едукација.
Поканата од став 1 на овој член се печати на хартија во бела боја на А4 формат и ги содржи следните елементи:
1. грб на Република Македонија и називот на органот кој ја спроведува едукацијата;
2. назив на поканата, број и дата;
3. податоци за субјектот на надзорот (име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење) за физичкото лице или
(назив и седиште, единствен даночен број, одговорно
лице во субјектот на надзорот правно лице) и податоци
за лицето претставник на субјектот на надзорот правно
лице (име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење и
функцијата која ја врши во субјектот на надзорот);
4. време, датум и место каде ќе се спроведе едукацијата;
5. кратко означување на предметот на поканата, односно утврдената неправилност во примената на
одредбата од прописот;
6. напомена дека доколку лицето или субјектот на
надзорот не се јави на закажаната едукација ќе се смета
дека истата е спроведена ;
7. име и презиме и потпис на државниот инспектор
за животна средина, или овластениот инспектор за животна средина кој го извршил инспекцискиот надзор;
8. место и датум на издавање на поканата и
9. место за потпис и печат.
Поканата од став 1 на овој член за која едукација
врши државниот инспектор за животна средина кој го
извршил инспекцискиот надзор е дадена во Прилог 1
кој е составен дел на овој правилник.
Поканата од став 1 на овој член за која едукација
врши овластениот инспектор за животна средина е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Едукацијата ја организира и спроведува државниот
инспектор за животна средина или овластениот инспектор за животна средина кој го извршил инспекцискиот
надзор .

Бр. 118 - Стр. 13

Едукацијата се врши во просториите на Државниот
инспекторат за животна средина или во просториите на
општината, што се најблиску до седиштето на правното лице или до објектот во кој е утврдена неправилноста.
По исклучок од став 2 на овој член, едукацијата
може да се врши и во деловните простории на правните лица во кои при вршење на инспекцискиот надзор е
утврдена неправилност.
Едукацијата се врши по потреба, а најмалку два пати во месецот.
Член 4
За спроведената едукација се составува записник
кој содржи:
- назив на органот кој ја спроведува едукацијата;
- податоци за физичкото лице (име и презиме,
ЕМБГ, адреса на живеење) односно за правното лице
кое се повикува на едукација (назив и седиште,ЕДБ,
одговорно лице во субјектот на надзорот) и/или податоци за лицето претставник на субјектот на надзорот
(име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење и функцијата која ја врши во субјектот на надзорот);
- време, дата и место каде се спроведува едукацијата;
- име и презиме на државниот инспектор за животна средина или овластениот инспектор за животна средина кој ја спроведува едукацијата и
- укажување на одредбата на чија примена е утврдена неправилност за која се спроведува едукацијата и на
мерките кои следат доколку не се отстрани неправилноста во определениот рок.
Записникот од став 1 на овој член го потпишува
инспекторот што ја врши едукацијата и лицето кое се
едуцира.
Примерок од записникот од став 1 на овој член се
врачува на лицето односно на претставник на субјектот
на надзорот кое се едуцира.
Член 5
Државниот инспектор за животна средина односно
овластениот инспектор за животна средина кој го извршил инспекцискиот надзор води единствена евиденција за спроведената едукација.
Евиденцијата за спроведената едукација за лицата
кои се едуцирани се води во пишана и електронска
форма, во која се запишуваат следните податоци:
- реден број;
- број и дата на поканата за едукација;
- дата и место на едукацијата;
- предмет на едукацијата;
- податоци за лицето односно субјектот на надзорот кое се едуцирало;
- име и презиме на државниот инспектор за животна средина односно овластениот инспектор за животна
средина кој ја извршил едукацијата и
- забелешка.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-6258/7
16 август 2011 година
Скопје

Министер,
Абдилаќим Адеми, с.р.
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2701.
Врз основа на член 52 ставови (2) и (9) од Законот
за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 140/10 и 47/11), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА
СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата како и начинот на водење на
единствена евиденција за спроведената едукација.
Член 2
Кога при вршењето на инспекцискиот надзор, државниот инспектор за животна средина односно друг
орган кој го извршил инспекцискиот надзор, со записник ќе утврди дека е сторена неправилност, на лицето
или на субјектот каде што е утврдена неправилноста
при вршење на инспекцискиот надзор (во натамошниот
текст: субјектот на надзорот) му врачува покана за едукација.
Поканата од став 1 на овој член се печати на хартија во бела боја на А4 формат и ги содржи следните елементи:
1. грб на Република Македонија и називот на органот кој ја спроведува едукацијата;
2. назив на поканата, број и дата;
3. податоци за субјектот на надзорот (име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење) за физичкото лице или
(назив и седиште, единствен даночен број, одговорно
лице во субјектот на надзорот правно лице) и податоци
за лицето претставник на субјектот на надзорот правно
лице (име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење,функцијата која ја врши во субјектот на надзорот);
4. време, датум и место каде ќе се спроведе едукацијата;
5. кратко означување на предметот на поканата односно утврдената неправилност во примената на
одредбата од прописот;
6. напомена дека доколку лицето или субјектот на
надзорот не се јави на закажаната едукација ќе се смета
дека истата е спроведена;
7. име и презиме и потпис на државниот инспектор
за животна средина, односно инспекторот од друг орган кој го извршил инспекцискиот надзор;
8. место и датум на издавање на поканата и
9. место за потпис и печат.
Поканата од став 1 на овој член за која едукација
врши државниот инспектор за животна средина односно другиот орган кој го извршил инспекцискиот надзор
е дадена во Прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Едукацијата ја организира и спроведува државниот
инспектор за животна средина или другиот орган кој го
извршил инспекцискиот надзор.
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Едукацијата се спроведува во просториите на Државниот инспекторат за животна средина или во просториите на другиот орган кој го извршил инспекцискиот надзор, што се најблиску до седиштето на правното лице или до објектот во кој е утврдена неправилноста.
По исклучок од став 2 на овој член, едукацијата може да се врши и во деловните простории на правните
лица во кои при вршење на инспекцискиот надзор е
утврдена неправилност.
Едукацијата се врши по потреба, а најмалку два пати во месецот.
Член 4
За спроведената едукација се составува записник
кој содржи:
- назив на органот кој ја спроведува едукацијата;
- податоци за физичкото лице (име и презиме,
ЕМБГ, адреса на живеење) односно за правното лице
кое се повикува на едукација (назив и седиште,ЕДБ,
одговорно лице во субјектот на надзорот) и/или податоци за лицето претставник на субјектот на надзорот
(име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење и функцијата која ја врши во субјектот на надзорот);
- време, дата и место каде се спроведува едукацијата;
- име и презиме на државниот инспектор за животна средина или пак инспекторот од друг орган кој ја
спроведува едукацијата;
- укажување на одредбата на чија примена е утврдена неправилност за која се спроведува едукацијата и на
мерките кои следат доколку не се отстрани неправилноста во определениот рок.
Записникот од став 1 на овој член го потпишува Државниот инспектор за животна средина односно инспекторот од друг орган што ја врши едукацијата и лицето кое се едуцира.
Примерок од записникот од став 1 на овој член се
врачува на лицето односно претставник на субјектот на
надзорот кое се едуцира.
Член 5
Државниот инспектор за животна средина односно
органот кој го извршил инспекцискиот надзор води
единствена евиденција за спроведената едукација.
Евиденцијата за спроведената едукација за лицата
кои се едуцирани се води во пишана и електронска
форма во која се запишуваат следните податоци:
- реден број;
- број и дата на поканата за едукација;
- дата и место на едукацијата;
- предмет на едукацијата;
- податоци за лицето односно субјектот на надзорот кое се едуцирало;
- име и презиме на државниот инспектор за животна средина односно инспекторот од другиот орган кој
ја извршил едукацијата и
- забелешка.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-6258/6
16 август 2011 година
Скопје

Министер,
Абдилаќим Адеми, с.р.
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2702.
Врз основа на чл. 242-a ставови (2) и (9) од Законот
за водите („Службен весник на Република Македонија“
број 87/08, 06/09, 161/09, 83/10 и 51/11), министерот за
животна средина и просторно планирање, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА
ЗА ЕДУКАЦИЈА , НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА КАКО И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА
СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење на
единствена евиденција за спроведената едукација.
Член 2
Кога при вршењето на инспекцискиот надзор, државниот инспектор за животна средина или водостопанскиот инспектор кој го извршил инспекцискиот
надзор, со записник ќе утврди дека е сторена неправилност, на лицето или на субјектот каде што е утврдена
неправилноста при вршење на инспекцискиот надзор
(во натамошниот текст: субјектот на надзорот) му врачува покана за едукација.
Поканата од став 1 на овој член се доставува со
препорачана поштенска пратка за што се обезбедува
повратница за извршената достава.
Поканата од став 1 на овој член се печати на хартија во бела боја на А4 формат, и ги содржи следните
елементи:
1. грб на Република Македонија и називот на органот кој ја спроведува едукацијата;
2. назив на поканата, број и дата;
3. податоци за субјектот на надзорот (име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење) за физичкото лице или
(назив и седиште, единствен даночен број, одговорно
лице во субјектот на надзорот правно лице) и податоци
за лицето претставник на субјектот на надзорот правно
лице (име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење и
функцијата која ја врши во субјектот на надзорот);
4. време, датум и место каде ќе се спроведе едукацијата;
5. кратко означување на предметот на поканата односно утврдената неправилност во примената на
одредбата од прописот;
6. име и презиме и потпис на државниот инспектор
за животна средина, односно водостопанскиот инспектор кој го извршил инспекцискиот надзор;
7. напомена дека доколку не се јави на закажаната
едукација ќе се смета дека истата е спроведена;
8. место и датум на издавање на поканата и
9. место за потпис и печат.
Поканата од став 1 на овој член за која едукација
врши државниот инспектор за животна средина односно водостопанскиот инспектор кој го извршил инспекцискиот надзор е дадена во Прилогот кој е составен
дел на овој правилник.
Член 3
Едукацијата ја организира и спроведува државниот
инспектор за животна средина или водостопанскиот
инспектор кој го извршил инспекцискиот надзор.
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Едукацијата се врши во просториите на Државниот
инспекторат за животна средина односно во просториите на водостопанскиот инспектор кој го извршил инспекцискиот надзор, што се најблиску до седиштето на
правното лице или до објектот во кој е утврдена неправилноста.
По исклучок од став 2 на овој член, едукацијата може да се врши и во деловните простории на правните
лица во кои при вршење на инспекцискиот надзор е
утврдена неправилност.
Едукацијата се врши по потреба, а најмалку два пати во месецот.
Член 4
За спроведената едукација се составува записник
кој содржи:
- назив на органот кој ја спроведува едукацијата;
- податоци за физичкото лице (име и презиме,
ЕМБГ, адреса на живеење) односно за правното лице
кое се повикува на едукација (назив и седиште,ЕДБ,
одговорно лице во субјектот на надзорот) и/или податоци за лицето претставник на субјектот на надзорот
(име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење и функцијата која ја врши во субјектот на надзорот);
- време, дата и место каде се спроведува едукацијата;
- име и презиме на државниот инспектор за животна средина односно водостопанскиот инспектор кој ја
спроведува едукацијата и
- укажување на одредбата на чија примена е утврдена неправилност за која се спроведува едукацијата и на
мерките кои следат доколку не се отстрани неправилноста во определениот рок.
Записникот од став 1 на овој член го потпишува
инспекторот и лицето кое се едуцира.
Примерок од записникот од став 1 на овој член се
врачува на лицето односно на претставник на субјектот
на надзорот кое се едуцира.
Член 5
Државниот инспектор за животна средина односно
водостопанскиот инспектор кој го извршил инспекцискиот надзор води единствена евиденција за спроведената едукација.
Евиденцијата за спроведената едукација за лицата
кои се едуцирани се води во пишана и електронска
форма во која се запишуваат следните податоци:
- реден број;
- број и дата на поканата за едукација;
- дата и место на едукацијата;
- предмет на едукацијата;
- податоци за лицето односно субјектот на надзорот
кое се едуцирало;
- име и презиме на државниот инспектор за животна средина односно водостопанскиот инспектор кој ја
извршил едукацијата и
- забелешка.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-6258/5
16 август 2011 година
Скопје

Министер,
Абдилаќим Адеми, с.р.
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2703.
Врз основа на член 51-a ставови (2) и (9) од Законот
за заштита од бучава во животната средина („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 79/07, 124/10 и
47/11), министерот за животна средина и просторно
планирање донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА КАКО И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА
СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење на
единствена евиденција за спроведената едукација.
Член 2
Кога при вршењето на инспекцискиот надзор, државниот инспектор за животна средина, овластениот
инспектор за животна средина или другиот орган кој го
врши инспекцискиот надзор, со записник ќе утврди дека е сторена неправилност на лицето или на субјектот
каде што е утврдена неправилност при вршење на инспекцискиот надзор (во натамошниот текст: субјектот
на надзорот) му врачува покана за едукација.
Поканата од став 1 од овој член се печати на хартија во бела боја на А4 формат и ги содржи следните
елементи:
1. грб на Република Македонија и називот на органот кој ја спроведува едукацијата;
2. назив на поканата, број и дата;
3.податоци за субјектот на надзорот (име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење) за физичкото лице или
(назив и седиште, единствен даночен број, одговорно
лице во субјектот на надзорот правно лице) и податоци
за лицето претставник на субјектот на надзорот правно
лице (име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење и
функцијата која ја врши во субјектот на надзорот);
4. време, датум и место каде ќе се спроведе едукацијата;
5. кратко означување на предметот на поканата и
односно утврдената неправилност во примената на
одредбата од прописот;
6. име и презиме и потпис на државниот инспектор
за животна средина, овластениот инспектор за животна
средина односно инспекторот од друг орган кој го извршил инспекцискиот надзор;
7. напомена дека доколку не се јави на закажаната
едукација ќе се смета дека истата е спроведена;
8. место и датум на издавање на поканата и
9. место за потпис и печат.
Поканата од став 1 на овој член за која едукација
врши државниот инспектор за животна средина односно другиот орган кој го извршил инспекцискиот надзор
е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.
Поканата од став 1 на овој член за која едукација
врши овластениот инспектор за животна средина е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Едукацијата ја организира и спроведува државниот
инспектор за животна средина, овластениот инспектор
за животна средина или другиот орган кој го извршил
инспекцискиот надзор.
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Едукацијата се спроведува во просториите на Државниот инспекторат за животна средина, во просториите на општината или во просториите на другиот орган
кој го извршил инспекцискиот надзор, што се најблиску до седиштето на правното лице или до објектот во
кој е утврдена неправилноста.
По исклучок од став 2 на овој член, едукацијата може да се врши и во деловните простории на правните
лица во кои при вршење на инспекцискиот надзор е
утврдена неправилност.
Едукацијата се врши по потреба, а најмалку два пати во месецот.
Член 4
За спроведената едукација се составува записник
кој содржи:
- назив на органот кој ја спроведува едукацијата;
- податоци за физичкото лице (име и презиме,
ЕМБГ, адреса на живеење) односно за правното лице
кое се повикува на едукација (назив и седиште,ЕДБ,
одговорно лице во субјектот на надзорот) и/или податоци за лицето претставник на субјектот на надзорот
(име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење и функцијата која ја врши во субјектот на надзорот);
- време, дата и место каде се спроведува едукацијата;
- име и презиме на државниот инспектор за животна средина , овластениот инспектор за животна средина или инспекторот од другиот орган кој ја спроведува
едукацијата и
- укажување на одредбата на чија примена е утврдена неправилност за која се спроведува едукацијата и на
мерките кои следат доколку не се отстрани неправилноста во определениот рок.
Записникот од став 1 на овој член го потпишува
инспекторот односно лицето од друг орган што ја врши
едукацијата и лицето кое се едуцира.
Примерок од записникот од став 1 на овој член се
врачува на лицето односно на претставник на субјектот
на надзорот кое се едуцира.
Член 5
Државниот инспектор за животна средина, овластениот инспектор за животната средина односно органот
кој го извршил инспекцискиот надзор води единствена
евиденција за спроведената едукација.
Евиденцијата за спроведената едукација за лицата
кои се едуцирани се води во пишана и електронска
форма во која се запишуваат следните податоци:
- реден број;
- број и дата на поканата за едукација;
- дата и место на едукацијата;
- предмет на едукацијата;
- податоци за лицето односно субјектот на надзорот кое се едуцирало;
- име и презиме на државниот инспектор за животна средина, овластениот инспектор за животна средина
односно инспекторот од другиот орган кој ја извршил
едукацијата и
- забелешка.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-6258/4
16 август 2011 година
Скопје

Министер,
Абдилаќим Адеми, с.р.
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2704.
Врз основа на член 173-а ставови (2) и (9) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10 и
47/11), министерот за животна средина и просторно
планирање, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА
ВОДЕЊЕ НА ЕДИНСТВЕНА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА
СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење на
единствена евиденција за спроведената едукација.
Член 2
Кога при вршењето на инспекцискиот надзор, државниот инспектор за заштита на природата кој го извршил инспекцискиот надзор, со записник ќе утврди
дека е сторена неправилност на лицето или на субјектот каде што е утврдена неправилноста при вршењето
на инспекцискиот надзор (во натамошниот текст: субјектот на надзорот) му врачува покана за едукација.
Поканата од став 1 на овој член се печати на хартија во бела боја на А4 формат и ги содржи следните елементи:
1. грб на Република Македонија и називот на органот кој ја спроведува едукацијата;
2. назив на поканата, број и дата;
3. податоци за субјектот на надзорот (име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење) за физичко лице или
(назив и седиште, единствен даночен број, одговорно
лице во субјектот на надзорот правно лице) и податоци
за лицето претставник на субјектот на надзорот правно
лице (име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење и
функцијата која ја врши во субјектот на надзорот);
4. време, датум и место каде ќе се спроведе едукацијата;
5. кратко означување на предметот на поканата односно утврдената неправилност во примената на
одредбата од прописот;
6. име и презиме и потпис на државниот инспектор
за заштита на природата кој го извршил инспекцискиот
надзор;
7. напомена дека доколку не се јави на закажаната
едукација ќе се смета дека истата е спроведена;
8. место и датум на издавање на поканата и
9. место за потпис и печат.
Поканата од став 1 на овој член е дадена во Прилогот кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Едукацијата ја организира и спроведува државниот
инспектор за заштита на природата кој го извршил инспекцискиот надзор.
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Едукацијата се спроведува во просториите на Државниот инспекторат за животна средина кој го извршил инспекцискиот надзор, што е најблиску до седиштето на правното лице или до објектот во кој е утврдена неправилноста.
По исклучок, од став 2 на овој член, едукацијата
може да се врши и во деловните простории на правните лица во кои при вршење на инспекцискиот надзор е
утврдена неправилност.
Едукацијата се врши по потреба, а најмалку два пати во месецот.
Член 4
За спроведената едукација се составува записник
кој содржи:
- назив на органот кој ја спроведува едукацијата;
- податоци за физичкото лицето (име и презиме,
ЕМБГ, адреса на живеење) односно за правното лице
кое се повикува на едукација (назив и седиште,ЕДБ,
одговорно лице во субјектот на надзорот) и/или податоци за лицето претставник на субјектот на надзорот
(име и презиме, ЕМБГ, адреса на живеење и функцијата која ја врши во субјектот на надзорот);
- време, дата и место каде се спроведува едукацијата;
- име и презиме на државниот инспектор за заштита
на природата кој ја спроведува едукацијата и
- укажување на одредбата на чија примена е утврдена неправилност за која се спроведува едукацијата и на
мерките кои следат доколку не се отстрани неправилноста во определениот рок.
Записникот од став 1 на овој член го потпишува
инспекторот што ја врши едукацијата и лицето кое се
едуцира.
Примерок од записникот од став 1 на овој член се
врачува на лицето односно на претставник на субјектот
на надзорот кое се едуцира.
Член 5
Државниот инспектор за природа кој го извршил
инспекцискиот надзор води единствена евиденција за
спроведената едукација.
Евиденцијата за спроведената едукација за лицата
кои се едуцирани се води во пишана и електронска
форма во која се запишуваат следните податоци:
- реден број;
- број и дата на поканата за едукација;
- дата и место на едукацијата;
- предмет на едукацијата;
- податоци за лицето односно субјектот на надзорот
кое се едуцира;
- име и презиме на државниот инспектор за заштита
на природата кој ја извршил едукацијата и
- забелешка.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 07-6258/3
16 август 2011 година
Скопје

Министер,
Абдилаќим Адеми, с.р.
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