
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
www.slvesnik.com.mk                         contact@slvesnik.com.mk 
                      

                      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

С О Д Р Ж И Н А  
 

  Стр. 

5365. Одлука за помилување на осудени 

лица ......................................................  2 

5366. Одлука за продажба на одземен 

недвижен имот.....................................  3 

5367. Одлука за продажба на одземен 

недвижен имот.....................................  3 

5368. Одлука за продажба на одземен 

недвижен имот.....................................  3 

5369. Одлука за продажба на одземен 

недвижен имот.....................................  3 

5370. Одлука за продажба на одземен 

недвижен имот.....................................  4 

5371. Одлука за продажба на одземен 

недвижен имот.....................................  4 

5372. Одлука за предавање на недвиж-

ност – градежно земјиште во владе-

ние на Националната установа За-

вод за заштита на спомениците на 

културата и Музеј од Битола  .............  4 

5373. Одлука за започнување на поста-

пка за отуѓување на градежното 

земјиште во ТИРЗ „Ранковце“…….. 5 

5374. Правилник за изменување и допол-

нување на Правилникот за спрове-

дување на Законот за акцизите……. 6 

  Стр. 

5375. Правилник за  дополнување на 

Правилникот за начинот на попол-

нување на царинската декларација 

и кодексот на шифри кои се упот-

ребуваат  при пополнување на ца-

ринската декларација………………. 7 

5376. Правилник за начинот на бодира-

ње на првиот и вториот дел од ис-

питот за добивање на лиценца за 

изработка на геолошка документа-

ција, изведување и надзор на гео-

лошки истражувања  ............................ 7 

5377. Правилник за минимални тех-

нички, просторни, финансиски и  

кадровски услови за добивање доз-

вола за радио и телевизиско емиту-

вање…………………………………. 8 

5378. Правилник за содржината и фор-

мата на пријавата за евидентирање 

во регистарот на оператори кои ре-

емитуваат програмски пакети и на 

потврдата за регистрација на прог-

рамски пакети/сервиси……………. 12 

Број 172 21 ноември 2014, петок година LXX 



 Стр. 2 - Бр. 172                                                                                   21 ноември 2014 
 

  Стр. 

5379. Правилник за форматите на прог-

рамските сервиси на радиодифузе-

рите………………………………….. 25 

5380. Правилник за заштита на малолет-

ните лица…………………………… 27 

5381. Правилник за подрачјата на еми-

тување на телевизиски и радио 

програмски сервиси……………….. 33 

5382. Одлука од Советот на јавните об-

винители на Република Македонија ..  38 

 

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

5365. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
и член 1-а од Законот за помилување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 20/93 и 12/2009), Прет-
седателот на Република Македонија, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
 

I 
Потполно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. ВЛАТКО ЈОРДАН ЦЕБОВ, од Штип; 
2. ЗЛАТЕ ЖИВКО ПЕТРОВСКИ, од Свети Николе; 
3. ДИМИТРИЈА ЗЛАТЕ ГОЛАБОСКИ, од Охрид; 
4. ЕЛЕНА КИРО КОНТЕВСКА, од Скопје. 
 

II 
Извршувањето на изречената казна затвор му се за-

мени со условна осуда за време од 3 години на осуде-
ното лице:  

1. ИСЉАМ ЏЕЉАДИН САЌИПИ од с.Ропаљце, 
општина Липково, во траење од 1 година. 

 
III 

Извршувањето на изречената казна затвор им се за-
мени со условна осуда за време од 2 години на осуде-
ните лица:  

1. ИЛИЈА ДИМИТАР БРНДЕВСКИ од Делчево, во 
траење од 6 месеци; 

2. МЕТОДИ ТРАЈКО БОЖИНОВ од с.Просени-
ково, Струмица, во траење од 3 месеци. 

 
IV 

Извршувањето на неиздржаниот дел од казната зат-
вор му се замени со условна осуда за време од 2 години 
на осуденото лице: 

1. РОБЕРТ ЗОРАН ЗАФИРОВ од Виница, во трае-
ње од 5 месеци. 
 

V 
Извршувањето на неиздржаниот дел од казната зат-

вор му се замени со условна осуда за време од 1 година 
на осуденото лице: 

  Стр. 
5383. Одлука од Советот на јавните об-

винители на Република Македонија .. 38 
5384. Одлука за менување на лиценца за 

вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија ...... 38 

5385. Aнекс за изменување и дополнува-
ње на Колективниот договор за 
здравствената дејност на Република 
Македонија ........................................... 42 

5386. Национална сортна листа од Уп-
равата за семе и саден материјал…. 42 

 Огласен дел....................................... 1-52 

 

 

 

 

1. ВИКТОР ПЕРО АНАКИЕВ од Виница, во траење 

од 2 месеци. 

 

VI 

Делумно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 

1. СЕАД ЕТЕМ ЈАЈОВ од с.Горно Јаболчиште, Ве-

лес, во траење од 3 месеци; 

2. ЕМАНУЕЛ НАСЕР ЈАШАР од Скопје, во траење 

од 10 месеци; 

3. ОЛИВЕР МЛАДЕН МИТЕВ од Виница, во трае-

ње од 6 месеци; 

4. МЛАДЕН ЃОРЃИ РИСТОВ, од с.Драговрашти, 

Виница, во траење од 3 месеци; 

5. АЉБАН ЌЕМАЛ АМДИИ од Скопје, во траење 

од 6 месеци; 

6. АТАНАС КРСТЕ ПАСКАЛОВ од Скопје, во тра-

ење од 6 месеци; 

7. ЗЕМРУШ ТЕФИК СЕЛИМИ од с.Сарај, Скопје, 

во траење од 6 месеци; 

8. МАКЕДОН ВАНЧО МИТЕВСКИ од с.Клечовце, 

Куманово, во траење од 4 месеци; 

9. АХМЕТ ЏЕЛАДИН МУСТАФА од Скопје, во 

траење од 6 месеци; 

10. ЗОРАН ТРАЈАН ЈОВЕСКИ од Охрид, во трае-

ње од 3 месеци; 

11. ИГОР БОРЧЕ СТОЈАНОВСКИ од Кавадарци, 

во траење од 6 месеци; 

12. НИКОЛЧО БОГДАН ИВАНОВСКИ од с.Вет-

рен, Делчево, во траење од 3 месеци; 

13. ЛАЗЕ ДРАКЧЕ ТАСЕСКИ од с.Одри, Тетово, 

во траење од 1 година; 

14. ИМЕТ САМИ ФЕЈЗОВСКИ од Битола, во трае-

ње од 3 месеци. 

 

VII 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-

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

Македонија“. 

 

Бр. 07-1078/1 Претседател 

20 ноември 2014 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5366. 
Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 18.11.2014 година донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН 
ИМОТ 

 
Член 1 

 Да се изврши продажба на одземен недвижен имот 
и тоа на: 

- стан на ул. „Багдатска 26”  број на зграда 1 влез 1 
кат-04, број 13 во површина 111 м2 и помошна просто-
рија балкон со површина од 16 м2, се наоѓа на КП 
2526, запишано во Имотен лист бр.52663 за КО Кар-
пош, во сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Продажбата на одземениот недвижен имот од член 1 
од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по елек-
тронски пат, со почетна продажна цена утврдена соглас-
но проценката на Министерството за правда - Биро за 
судски вештачења во износ од 6.453.564,00 денари. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-9483/1 Заменик на претседателот  

18 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5367. 
Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 18.11.2014 година донесе   

                                                     
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН 
ИМОТ 

 
Член 1 

 Да се изврши продажба на одземен недвижен имот 
и тоа на: 

- стан на ул. „В.Мачуковски”  бр. 6, број на зграда 
1, влез 1, кат 02, број 5, во површина од 66 м2 и по-
мошна просторија балкон со површина од 9м2, во соп-
ственост на Република Македонија, се наоѓа на КП 617 
запишан во Имотен лист бр.48368 за КО Кисела Вода 2 
Скопје, во сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Продажбата на одземениот недвижен имот од член 
1 од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по 
електронски пат, со почетна продажна цена утврдена 
согласно проценката на Министерството за правда - 
Биро за судски вештачења во износ  од  3.523.181,25 
денари. 

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

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

 
Бр. 42-9483/2 Заменик на претседателот  

18 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5368. 
Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата, одржана 
на 18.11.2014 година донесе                                                       

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН 
ИМОТ 

 
Член 1 

 Да се изврши продажба на одземен недвижен имот 
и тоа на: 

- стан на ул. „К.Асенов”  24/2-5, со станбена пов-
ршина од 35 м2 и помошни простории од 4м2, во соп-
ственост на Република Македонија, се наоѓа на КП 
2470 запишано во Имотен лист бр.6461 за КО Чаир, во 
сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Продажбата на одземениот недвижен имот од член 1 
од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по елек-
тронски пат, со почетна продажна цена утврдена соглас-
но проценката на Министерството за правда - Биро за 
судски вештачења во износ  од 1.166.839,50 денари. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-9483/3 Заменик на претседателот  

18 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5369. 
Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 18.11.2014 година  донесе         

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН 
ИМОТ 

 
Член 1 

 Да се изврши продажба на одземен недвижен имот 
и тоа на: 

- стан на ул. „В. Ѓоргов” бр. 18/78 , број на зграда 1, 
намена А-2, влез 1, кат 12, број 78, во станбена пов-
ршина од 79 м2 и балкони 10 м2, се наоѓа на КП 82  за-
пишано во Имотен лист бр.16792 за КО Центар 2 
Скопје, во сопственост на Република Македонија. 
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Член 2 
Продажбата на одземениот недвижен имот од член 1 

од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по елек-
тронски пат, со почетна продажна цена утврдена соглас-
но проценката на Министерството за правда - Биро за 
судски вештачења во износ  од  5.010.897,00 денари. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-9483/4 Заменик на претседателот  

18 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5370. 
Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 18.11.2014 година  донесе         

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН 
ИМОТ 

 
Член 1 

 Да се изврши продажба на одземен недвижен имот 
и тоа на: 

- стан со број 1 влез 1 на приземје на ул. „Х. Т. Кар-
пош“ 92 А/1, со станбена површина од 111 м2 и по-
мошни простории тераси 13 м2, се наоѓа на КП 540, за-
пишано во Имотен лист бр. 92689 за КО Чаир, во соп-
ственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Продажбата на одземениот недвижен имот од член 1 
од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по елек-
тронски пат, со почетна продажна цена утврдена соглас-
но проценката на Министерството за правда - Биро за 
судски вештачења во износ  од  6.118.881,00 денари. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-9483/5 Заменик на претседателот  

18 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5371. 
Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управу-

вање со конфискуван имот, имотна корист и одземени 
предмети во кривична и прекршочна постапка („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.98/2008, 
145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 18.11.2014 година донесе                                                       

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН 

ИМОТ 
 

Член 1 
 Да се изврши продажба на одземен недвижен имот 

и тоа на: 
- стан со број 14 влез 3 на приземје на ул.„Крсте 

Асенов” 20/3-14 со станбена површина од 53 м2 и под-
рум од 2 м2, се наоѓа на КП 2470, запишано во Имотен 
лист бр.6667 за КО Чаир, во сопственост на Република 
Македонија. 

 
Член 2 

Продажбата на одземениот недвижен имот од член 1 
од оваа одлука да се изврши со јавно наддавање по елек-
тронски пат, со почетна продажна цена утврдена соглас-
но проценката на Министерството за правда - Биро за 
судски вештачења во износ  од 2.236.901,00 денари. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-9483/6 Заменик на претседателот  

18 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

5372. 
Врз основа на член 33 став 2 од Законот за експроп-

ријација („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2012, 131/2012, 24/2013 и 27/2014), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
18.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ – ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА 
УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕ-
НИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ ОД БИТОЛА  

 
Член 1 

Со оваа одлука на Националната установа Завод за 
заштита на спомениците на културата и Музеј од Битола 
– како предлагач на експропријацијата, да му се предаде 
во владение градежното земјиште кое претставува:  

- КП.бр.4818/1 КО Ресен во идеален дел од ¾, со 
површина од 938м2, евидентирана во Имотен лист бр. 
1780, согласно Решение за експропријација бр. 26-21/2 
од 5.11.2014 година на Министерството за финансии - 
Управа за имотно правни работи – Подрачно Одделение 
за првостепена управна постапка во Ресен, за изградба 
на објект од јавен интерес Музеј „Куќата на Татарчеви“. 

   
Член 2 

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

 
Бр. 42-10155/1 Претседател на Владата 

18 ноември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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5373. 
Врз основа на член 34-a став (2) од Законот за тех-

нолошки индустриски развојни зони („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08, 
139/09, 156/10, 127/12, 41/14 и 160/14), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
21.11.2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ОТУЃУ-
ВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТИРЗ 

„РАНКОВЦЕ“ 
 

Член 1 
Дирекцијата за технолошки индустриски развојни 

зони да започне постапка за отуѓување на градежно 
земјиште на целокупната површина во опфатот на  
Технолошко индустриска развојна зона „Ранковце“, ко-
ја ја сочинуваат катастарските парцели и тоа: КП 6658, 
КП 6659, КП 6660, КП 6661, КП 6662, КП 6663, КП 
6664, КП 6665, КП 6666, КП 6667,КП 6668, КП 
6669,КП 6670, КП 6671, КП 6672, КП 6673, КП 6674, 
КП 6675, КП 6676 и КП 8661 заведени во Имотен лист 
број 1138 за КО Петралица и КП 3/5, КП 4/2, КП 5/2, 
КП 6/2, КП 7/5, КП 8/2, КП 9/2, КП 10/2, КП 11/2 и КП 
4588/2 заведени во Имотен лист 1067 за КО Псача, со 
вкупна површина од 401.665м2. 

 
Член 2 

Почетната цена по метар квадратен за градежното 
земјиште кое е предмет на отуѓување изнесува едно ев-
ро во денарска противвредност. 

 
Член 3 

Учеството на јавното наддавање заинтересираните 
правни и физички лица го потврдуваат со поднесување 
на писмена пријава за учество на јавно наддавање во 
која се наведени податоците за целокупната површина 
во ТИРЗ “Ранковце“ во целиот опфат на зоната од член 
1 на оваа одлука, како и за трансакциона или жиро-
сметка на која ќе биде вратен депозитот за учество на 
јавното наддавање. 

Рокот за пријавување за учество за јавно наддавање 
изнесува осум дена сметано од денот на објавувањето 
на објавата до денот на поднесувањето на пријавите. 

Правните и физичките лица ос став 1 на овој член 
ги поднесуваат писмените пријави за учество на јавно 
надавање до Дирекцијата за технолошко индустриски 
развојни зони на начин  утврден во објавата. 

 
Член 4 

Јавното наддавање да започне во рок од пет дена од 
истекување на рокот за поднесување на пријави. 

Јавното наддавање да трае 30 минути, при што до-
колку во истекот на последните две минути од опреде-
леното време за траење на јавното надавање, од страна 
на учесниците е дадена понуда, крајниот рок за зав-
ршување на јавното наддавање се продолжува за уште 
две минути, а ќе заврши кога за период од следните две 
минути нема нова дадена понуда. Јавното наддавање 
продолжува неограничено сé додека во временски ин-
тервал од две минути има нова понуда. 

 
Член 5 

За градежното земјиште во зоната кое е предмет на 
објавата, можат да се пријават за учество сите заинте-
ресирани домашни и странски физички и правни лица 
кои можат да се стекнат со сопственост на градежно 
земјиште на територија на Република Македонија сог-
ласно со закон, кои ги исполнуваат условите дадени во 
објавата, односно: 

- Физички лица: државјани на држави членки на Ев-
ропската унија и на ОЕЦД, како и државјани на држави 
кои не се членки на Европската унија и на ОЕЦД, а под 
услови на реципроцитет можат да стекнат право на 
сопственост на градежно земјиште на територијата на 
Република Македонија. 

- Правни лица: правно лице во мешовита сопстве-
ност, правно лице основано од странско физичко и 
правно лице, регистрирани во Централен  регистар на 
Република Македонија, странски правни лица резиден-
ти на држави членки на европската унија и на ОЕЦД, 
како и странски правни лица резиденти на држави кои 
не се членки на Европската унија и на ОЕЦД а кои под 
услови на реципроцитет можат да стекнат право на 
сопственост на градежно земјиште на територијата на 
Република Македонија. 

 
Член 6 

Депозитот за учество на јавното наддавање изнесу-
ва 120.000 евра во денарска противвредност. 

Депозитот за учество на јавното наддавање се упла-
тува на една од следните сметки: 

Доколку се уплаќа од банка во Република Македо-
нија: 

- назив на примач - Буџет на Република Македонија  
- банка на примач - Народна банка на Република 

Македонија 
- сметка на примач - 100 0000000630 95      
- уплатна сметка    - 840 182 07316 
- приходна шифра - 724149  програма – 20 
- цел на дознака   – депозит за учество на јавно над-

давање 
 
Доколку се уплаќа од банка надвор од Република 

Македонија: 
Corespondet bank detals: 
DEUTSCHE BUNDESBANK ZENTRALE 
Address: 
Wilhelm Epstein strasse 14 
Frankfurt am Main 
GERMANY 
SWIFT BIC: MARK DE FF 
 
Bank details: 
NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF 

MACEDONIA 
Address: 
Bul:”Kuzman Josifovski Pitu” br:1 
1000 Skopje 
MACEDONIA 
SWIFT BIC: NBRM MK 2X 
Final beneficiary: 
IBAN: MK07 1007 0100 0037 224 
Name: Direkcija za tehnoloski industriski razvojni zoni 
Detals of payment: Deposit for participation in public 

auction  
 

Член 7 
Најповолниот понудувач е должен да ги уплати 

средствата во рок од 15 дена од денот на приемот на 
писменото известување за избор, во спротивно нема да 
се пристапи кон склучување на договор, а депонирани-
те средства на најповолниот понудувач нема да му би-
дат вратени и истиот нема да може да учествува на се-
кое идно јавно наддавање за градежно земјиште од 
член 1 на оваа одлука. 
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Член 8 
Рокот за прибавување на одобрение за градење из-

несува максимум 20 (дваесет) месеци од солемнизаци-
јата на договорот за купопродажба на градежното зем-
јиште од член 1 на оваа одлука. 

Рокот за изградба на објектот изнесува максимум шест 
години од правосилноста на одобрението за градење. 

Роковите од ставовите 1 и 2 од овој член се однесу-
ваат на минимална површина за градење утврдена во 
член 9 од оваа одлука. 

 
Член 9 

Вкупно развиената површина за градење, согласно 
Државната урбанистичка планска документација за 
ТИРЗ “Ранковце“, ќе се дефинира со архитектонско ур-
банистички проект, а минималната површина за граде-
ње изнесува 25% од вкупната површина на градежното 
земјиште од член 1 на оваа одлука. 

 
Член 10 

Постапката за продажба на градежното земјиште од 
член 1 на оваа одлука со јавно наддавање ќе ја спрове-
де Комисија за спроведување на постапка за продажба( 
во натамошниот текст: Комисијата) формирана од Вла-
дата на Република Македонија. 

Комисијата по приемот на пријавите од подносите-
лите на пријавите, утврдува дали пријавите се доставе-
ни во рокот од член 3 став 2 на оваа одлука и дали ис-
тите се комплетирани во согласност со условите од об-
јавата. 

Комисијата ги известува подносителите на пријави-
те за комплетираноста на истите по електронски пат, 
во рок од три дена од денот на поднесувањето на по-
нуди, при што на подносителите на пријавите кои дос-
тавиле комплетна документација им доставува покана 
за учество на јавното наддавање, со наведување на вре-
мето и местото за почеток на јавното надавање, а на 
подносителите на пријавите кои не доставиле комплет-
на документација им доставува известување со об-
разложение дека истите нема да учествуваат на јавното 
наддавање. 

Учесници на јавното наддавање се подносителите 
на пријави кои доставиле комплетна документација. 

Јавното наддавање ќе се одржи доколку учесниците 
ги исполнуваат условите дадени во објавата.  

Јавното наддавање ќе се одржи доколку по објавата 
се пријавил и само еден учесник кој ги исполнува усло-
вите дадени во објавата и ја наддаде почетната цена од 
член 2 на оваа одлука. 

Јавното наддавање започнува со објавување на по-
четната цена на земјиштето кое е предмет на објавата 
по метар квадратен, а се спроведува по пат на наддава-
ње од страна на учесниците во наддавањето. 

За успешно спроведена постапка на јавно надда-
вање, потребно е да има најмалку едно постапно надда-
вање над почетната цена по метар квадратен. 

Висината на минималниот чекор на зголемување на 
вредноста по метар квадратен на градежното земјиште 
изнесува 10% од минималната почетна цена по метар 
квадратен за отуѓување на градежното земјиште. 

Депозитот за учество на јавно наддавање се враќа 
на подносителот на пријавата за учество на јавното 
наддавање, во целост, во рок од 15 дена од денот на од-
ржувањето на јавното наддавање. 

Депозитот за учество на јавно наддавање на најпо-
волниот понудувач му се враќа намален за процент од 
10%, одреден за трошоци на постапката, во рок од 15 
дена од денот на уплатата на вкупната сума постигната 
на јавното наддавање за отуѓување на градежното зем-
јиште. 

Купувачот има обврска да го плати данокот на про-
мет на недвижности, како и трошоците за солемниза-
ција на договорот утврдени во договорот.  

Учесниците имаат право на приговор во рок од три 
дена од денот на одржувањето на јавното наддавање. 
Приговорот се поднесува во писмена форма до Управ-
ниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски 
развојни зони кој одлучува по приговорот со решение, 
во рок од три дена сметано од денот на приемот на 
приговорот. 

Постапката за јавно надавање завршува по истекот 
на роковите од ставовите 11 и 13 од овој член. 

 
Член 11 

Најповолниот понудувач е должен на своја сметка 
да ја изгради целокупната внатршна инфраструктура 
во рамките на зоната (сообраќајници, хидротехничка 
инфраструктура, гасоводна инфраструктура, електрич-
на инфраструктура и друга потребна инфраструктура), 
во рок не подолг од 92 месеци од солемнизација на до-
говорот за купопродажба на градежното земјиште од 
член 1 на оваа одлука. 

 
Член 12 

Најповолниот понудувач е должен да во рок од 92 
месеци од денот на солемнизација на договорот за ку-
попродажба на градежното земјиште од член 1 на оваа 
одлука да реализира минимум 2000 нови вработувања 
во ТИРЗ “Ранковце“.  

 
Член 13 

Во случај најповолниот понудувач да не ги исполни 
обврските од член 8 ставови 2 и 3 и  член 12 од оваа 
одлука, најповолниот понудувач ќе плаќа договорна 
казна која ќе се утврди во договорот за отуѓување на 
градежното земјиште. 

 
Член 14 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 42-10299/1 Заменик на претседателот  

21 ноември 2014 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

5374. 
Врз основа на член 58 од Законот за акцизите 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 
32/01, 50/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04, 38/05, 88/08, 
105/09, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 и 
167/14), министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА АКЦИЗИТЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за спроведување на Законот за ак-

цизите („Службен весник на Република Македонија“ 
број 40/01, 72/01, 89/01, 50/02, 86/02, 19/03, 54/03, 6/04, 
6/05, 44/06, 137/06, 25/08, 54/08, 125/08, 53/09, 94/09, 
122/09, 46/10, 85/10, 156/10, 29/12, 97/12, 106/12, 187/13 
и 98/14), во членот 4 став (1) точката на крајот од рече-
ницата се заменува со запирка и се додават зборовите 
„освен нафтен кокс од членот 28 став (1) точка 6) од 
Законот за акцизите“. 
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Член 2 
Во членот 7 во точката 1 бројот „5.000.000,00“ се 

заменува со бројот „1.000.000,00“. 
 

Член 3 
Во членот 26 став (1) зборовите „Управата за јавни при-

ходи“ се заменуваат со зборовите „Царинската управа“. 
 

Член 4 
Во членот 33-а став (1) по зборот „трговија“ се до-

даваат зборовите „на мало“. 
 

Член 5 
Во членот 33-б став (1) по зборот „трговија“ се до-

даваат зборовите „на мало“. 
Во ставот (4) алинеа 17 сврзникот „и“ на крајот од 

реченицата се заменува со точка и запирка. 
Во ставот (4) алинеа 18 точката на крајот од рече-

ницата се заменува со точка и запирка и се додаваат че-
тири нови  алинеи 19, 20, 21 и 22 кои гласат: 

„ - единствен даночен број за правното лице купу-
вач на минерално масло кое содржи материи за обеле-
жување; 

– име и презиме на физичко лице купувач на мине-
рално масло кое содржи материи за обележување во 
количина над 20 литри; 

– единствен матичен број на граѓанинот за физичко 
лице купувач на минерално масло кое содржи материи 
за обележување во количина над 20 литри и 

– адреса на физичкото лице купувач на минерално 
масло кое содржи материи за обележување во количи-
на над 20 литри.“ 

По ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи: 
„(5) За користење на податоците од став (4) алинеи 

20, 21 и 22 е неопходна согласност од физичкото лице 
имател на информациите.“ 

Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7). 
 

Член 6 
По членот 33-б се додава нов член 33-в кој гласи: 
 

„ Член 33-в 
Енергетска вредност на нафтен кокс 
За утврдување на енергетската вредност на нафтен 

кокс увозникот доставува потврда за квалитет издадена 
од институција која врши анализа согласно меѓународ-
но признати стандарди, во кој е искажана бруто кало-
ричната вредност на нафтениот кокс.“ 

 
Член 7 

Во членот 34 во ставот (13) по точката се додава 
нова реченица која гласи: 

„По исклучок, на барање на имателот на акцизна 
дозвола или увозникот, во случаите кога се користат 
нестандардни пакувања, ексклузивни серии, ограниче-
ни количини наменети за промотивни цели и слично, 
Царинската управа може да одобри издавање на кон-
тролни марки во број помал од 600 парчиња.“ 

 
Член 8 

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

Бр. 20-39817/2  
21 ноември 2014 година Министер за финансии, 

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 

5375. 
Врз основа на член 72 став (3) од Царинскиот закон 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 
39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12 и 
187/13), министерот за финансии донесува 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-

ЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА 
ДЕКЛАРАЦИЈА И КОДЕКСОТ НА ШИФРИ КОИ 

СЕ УПОТРЕБУВААТ  ПРИ ПОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на пополнување на ца-
ринската декларација и кодексот на шифри кои се 
употребуваат при пополнување на царинската деклара-
ција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
36/14 и 98/14) во Прилог 2 - Кодекс на шифри за по-
полнување на ЕЦД, во рубрика 33 – Тарифна ознака, во 
точката б) - Шифра за четврта подрубрика (Даноци и 
акцизи), во Табелата – Даноци и акцизи, во делот АК-
ЦИЗИ Минерални масла по алинејата 14 се додава нова 
алинеја 15 која гласи: 
„ 

Нафтен кокс од тар.ознаки 2713 11 00 00 и 2713 
12 00 00 00 

77 

 “ 
Во рубрика 44 – Дополнителни информации, при-

ложени документи, потврди и одобренија, во точката 2 
– Приложени документи, потврди и одобренија, во Та-
белата - Листа на шифри со ознака „P“, „Е“, „I“, „Т“ и  
„N“ (потврди/уверенија за потекло и други пот-
врди/уверенија/согласности/дозволи/решенија/одобре-
нија), во делот Други документи по алинејата 30 се до-
дава нова алинеја 31 која гласи: 
„ 

Р97 Сертификат за квалитет на наф-
тен кокс 

бр./ГГГГ 

               “ 
Во рубрика 47 – Пресметка на давачки , во точката 

а) - Шифри за прва колона: Вид на давачка, во Табела-
та по алинејата 16 се додава нова алинеја 17 која гласи: 

„ 

Акциза за нафтен кокс Е26 

                        “ 
Член 2 

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

Бр. 20-40365/1  
21 ноември 2014 година Министер за финансии, 

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

5376. 
Врз основа на член 32-к од Законот за минерални 

суровини („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), министерот за 
економија, донесе  
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА БОДИРАЊЕ НА ПРВИОТ И 
ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ 
НА ЛИЦЕНЦА ЗА ИЗРАБОТКА НА ГЕОЛОШКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА, ИЗВЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА  

ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на боди-

рање на првиот и вториот дел од испитот за добивање 
на лиценца за изработка на геолошка документација, 
изведување и надзор на геолошки истражувања.  

 
           Член 2 
(1) Во првиот дел од испитот точниот одговор на 

прашањата се бодува со 2 поени, сличните одговори со 
точниот се бодуваат со 1 поен, неточниот одговор во 
мал обем се бодува со -1 поен, а неточниот одговор во 
голем обем со -2 поени. Максималниот број на освоени 
поени од испитот изнесува 100 поени.  

(2) Во вториот дел од испитот точниот одговор се бо-
дува со 10 поени, сличните одговори со точниот одговор 
се бодуваат по 7 поени, а различните одговори се боду-
ваат со -10 поени. Максималниот број на освоени поени 
од испитот на практични примери изнесува  100 поени.  

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
Бр. 24-5583/1  

13 ноември 2014 година Министер за економија, 
Скопје Беким Незири, с.р. 

__________ 

 
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ 

МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

5377. 
Врз основа на член 18, став 1, алинеја 8, член 20, 

став 1, алинеја 11 и член 62, став 6 од Законот за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 
101/14 и 132/14), и член 15, став 1, алинеја 7 од Делов-
никот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуел-
ни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 го-
дина, а во согласност со Заклучокот на Советот на 
Агенцијата бр.02-5747/2 од 21.11.2014 година, Советот 
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги, на својата 19-та седница одржана на 21.11.2014 
година, донесе 

 
П Р АВ И Л Н И К 

ЗА МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧКИ, ПРОСТОРНИ, 
ФИНАНСИСКИ И  КАДРОВСКИ УСЛОВИ ЗА ДО-
БИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИСКО 

ЕМИТУВАЊЕ 
 

I. OПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Овој правилник ги пропишува минималните тех-

нички, просторни, кадровски и финансиски услови, што 
треба да ги исполнат радиодифузерите за да емитуваат 
програма на локално, регионално и државно ниво. 

Овој правилник не се однесува на радиодифузе-
рите, во делот на одредбите за задолжително поседува-
ње на студиски или други дополнителни простории, во 
случај кога програмскиот сервис содржи само емисии 
кои во целост се подготвуваат или веќе се подготвени 
на друго место (специјализирана музичка, филмска или 
спортска програма, телешопинг програма и сл.). 

Овој правилник, во делот на основните просторни 
услови и параметри, не се однесува на случаите кога 
преносот, односно снимањето, се одвива надвор од сту-
диски простор (стадион, културна или спортска мани-
фестација, на отворен простор, собир на граѓани и сл.). 

 
II. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА СИТЕ РАДИОДИФУЗЕРИ 

(РАДИЈА И ТЕЛЕВИЗИИ) 
 

Член 2 
Радиодифузерот, за да врши радио или телевизиско 

емитување во подрачјето за кое ја добил дозволата  за 
радио и телевизиско емитување од Агенцијата за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги, за одредено ниво 
на гледаност/односно слушаност (државно, регионално 
или локално ниво), треба да располага со опрема и тех-
нички средства со кои обезбедува квалитетно произ-
водство и емитување на својата програма. 

Опремата треба да е функционална, одржувана и 
сервисирана, за што одговорен е самиот радиодифузер. 

Во случај на чести прекини или поголем технички 
проблем кој влијае на квалитетот на произведената 
програма, радиодифузерoт треба да ја извести Агенци-
јата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  

За емитување на својата програма, радиодифузери-
те можат да користат радиофреквенции, капацитет на 
дигитален терестријален мултиплекс, сателит или капа-
цитет од оператор на јавна електронска комуникациска 
мрежа која не користи ограничен ресурс.  

Секој радиодифузер, за просториите од каде што ја 
создава, односно иницијално ја емитува својата програ-
ма и каде што врши контрола и снимање на излезниот 
сигнал (студио и режија), мора да има изведено заш-
титно заземјување. 

Секој радиодифузер во својот објект треба да поседу-
ва непрекинато напојување, со кое ќе обезбеди енергетска 
независност за функционирање на основните функции на 
радиодифузерот, односно непречено емитување на прог-
рамата. Во зависност од нивото на гледаност/односно слу-
шаност (државно, регионално или локално ниво), радио-
дифузерите треба да ги задоволат следниве критериуми 
во однос на непрекинатото напојување: 

- за регионално и локално ниво: целосна енергетска 
независност од најмалку 1 (еден) час; 

- за државно ниво: целосна енергетска независност 
од најмалку 6 (шест) часа. 

 
III. УСЛОВИ ЗА РАДИО ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ  

(РАДИО) 
 

Основни технички услови, стандарди 
 и параметри 

 
Студио 
Член 3 

 
Секое радио кое планира на својот програмски сер-

вис да продуцира говор и/или музика во живо или од-
ложено од своите простории, мора да има акустички 
обработен студиски простор - студио. 
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Заеднички параметри за студијата се: 
- студиото треба да биде акустички обработено и 

изолирано од надворешната бучава; 
- време на реверберација Tr: 

0,25 s < Tr < 0,4 s 
каде Tr не смее да отстапува повеќе од ±0,05 s од 

номиналната вредност во опсегот од 200 Hz до 4.000 
Hz; и 

- задолжителна употреба на вентилација и климати-
зација (се препорачува централна климатизација/венти-
лација). 

 
Член 4 

Студиото или просторот за снимање или емитување 
најави, вести, изјави, коментари, интервјуа, разговори, 
трибини, собири, читање текстови и слични говорни 
информации треба да ги задоволува следниве критери-
уми: 

- површината на акустички обработената простори-
ја не смее да биде помала од 9 m2; 

- ако е предвидено во студиото истовремено да при-
суствуваат повеќе од две лица, површината на просто-
ријата треба да биде зголемена за 2 m2 по лице; 

- минималната висина на акустички обработениот 
простор треба да изнесува 2,6 m. 

 
Просторија за режија 

 
Член 5 

Просторија за режија е просторија во која со помош 
на електронски и електроакустички уреди се води, под-
готвува или произведува програмата со говорна или 
музичка содржина и се извршува објективна и субјек-
тивна контрола на звукот и на излезниот сигнал. 

Секоe радио задолжително мора да поседува прос-
торија за режија. 

Просторијата за режија мора да ги исполнува сле-
дниве критериуми: 

- површината на просторијата после акустичката 
обработка да изнесува 10 m2, со висина на обработени-
от простор од 2,6 m; 

- обликот на просторијата  да  биде  правоаголен  
или трапезоиден. Поради стереофонијата потребно е да 
се обезбеди просторна и акустичка симетрија т.е. оска-
та на симетрија и оската на слушање да се совпаѓаат.  

- просторијата за режија треба да биде акустички 
обработена и изолирана од надворешната бучава. 

- време на реверберација Tr: 
0,25 s < Tr < 0,4 s 

каде Tr не смее да отстапува за повеќе од ±0,05 s од 
номиналната вредност во опсегот од 200 Hz до 4.000 Hz, и 

- во просторијата за режија да има задолжителна 
употреба на вентилација и климатизација. 

Доколку е предвидено во просторијата за режија 
истовремено да присуствуваат повеќе од две лица, пов-
ршината на просторијата треба да се зголеми за 2 m2 
по лице. 

 
Член 6 

Режијата може истовремено да се користи и како 
студио во случај кога радио програмскиот сервис во 
своите емисии содржи и говорен дел. 

Во овој случај техничарот/водителот, како и други-
те лица кои треба да имаат контрола на тонот (соговор-
ниците, тон мајстор и сл.) на програмата, задолжително 
мора да користат слушалки, чија фреквенциска карак-
теристика треба да биде во согласност со слика 1. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сл. 1 - Дозволени толеранции за амплитудно-фрек-

венциската карактеристика на студиските мониторски 
слушалки (според ITU препораката – ITU-R BS. 708) 

Во случај кога просторијата за режија се користи и 
како студио, потребно е да ги исполнува следниве кри-
териуми: 

- површината на просторијата после акустичката 
обработка да изнесува 15 m2, со висина на обработени-
от простор од 2,6 m; и 

- доколку е предвидено во просторијата студио/ре-
жија истовремено да присуствуваат повеќе од две лица, 
површината на просторијата треба да се зголеми за 2 
m2 по лице. 

 
Дополнителни простории 

 
Член 7 

Секое радио за подрачјето  за кое има добиено доз-
вола односно за одредено ниво на слушаност (државно, 
регионално или локално ниво), и која планира на сво-
јот програмски сервис, освен претходно снимени сод-
ржини од друга продукција, да емитува и сопствена 
програма продуцирана во живо или одложно (вести, 
разговори со гости, квизови и сл.), мора задолжително 
да поседува: 

- просторија за новинари (редакција) и за други 
учесници во програмата; 

- архива која служи за чување на аудио содржини 
кои произлегуваат од обврската за чување на снимки 
во траење од најмалку 60 дена, архивата може да биде 
сместена и во простории за друга намена; 

- просторија за сместување на техничко-информа-
тичката опрема, во која треба да се смести активната 
опрема, со соодветна вентилација и климатизација како 
и уреди за непрекинато напојување,и 

- просторија-тоалети. 
 

Квалитет на сигналот 
 

Член 8 
Аудио сигналот мора да биде пренесуван најмалку 

во стерефонична техника, освен кога се работи за исто-
риски материјали снимени монофонично. 

Секој радиодифузер треба да поседува метод за ре-
гулација на висината и динамиката на тонот.  

 
IV. КАДРОВСКИ УСЛОВИ 

 
Број и структура на вработените 

 
Член 9 

Бројот и структурата на вработените лица за радио 
на државно ниво од општ формат, треба да биде 10 (де-
сет), од кои 3 (три) со висока стручна спрема (ВСС), 
вработени како новинари.  



 Стр. 10 - Бр. 172                                                                                   21 ноември 2014 
 

Бројот и структурата на вработените лица за радио 
на државно ниво од специјализиран формат, треба да 
биде 5 (пет), од кои 2 (две) со висока стручна спрема 
(ВСС), вработени како новинари.  

Бројот и структурата на вработените лица за радио 
на регионално ниво, треба да биде 5 (пет), од кои 3 
(три) со висока стручна спрема (ВСС), вработени како 
новинари.  

Бројот и структурата на вработените лица за радио на 
локално ниво, треба да биде 3 (три), од кои 2 (две) со ви-
сока стручна спрема (ВСС), вработени како новинари.  

Како вработени лица, се сметаат лицата во редовен 
работен однос со полно работно време кај радиодифу-
зерот и лицата ангажирани врз основа на договор за де-
ло и/или авторски договор. 

 
V. УСЛОВИ ЗА ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМСКИ 

СЕРВИСИ (ТЕЛЕВИЗИЈА) 
 

Основни технички и просторни услови, стандарди и 
параметри за студискиот дел на телевизиите кои 
емитуваат програма на локално и регионално ниво 

 
Студио 

 
Член 10 

Секоја телевизија, која планира на својот програ-
мски сервис да прикажува сопствена програма проду-
цирана во живо или одложено (вести, разговори со 
гости, квизови и сл.), мора да има акустички обработен 
студиски простор – телевизиско студио. 

Во зависност од намената и бројот на луѓето кои се 
планираат истовремено да присуствуваат во телевизис-
кото студио, студискиот простор мора да ги задоволува 
следниве критериуми и да има: 

- акустички обработена површина од 25 m2 
- висина од 2,6 m, 
- соодветно изведена вентилација и климатизација, и  
- нивото на осветленост во студиото треба да го за-

доволува минимумот што се бара согласно техничките  
карактеристики  на камерите  кои се  употребуваат  во 
соодветната просторија. 

 
Просторија за режија 

 
Член 11 

Просторија за режија е просторија во која што со 
помош на електронски, електроакустички и видео уре-
ди се води, подготвува или произведува програма со 
аудиовизуелна содржина и се извршува објективна и 
субјективна контрола на аудио и видео излезниот 
сигнал, се врши контрола на светлото во студиото и 
контрола на камерите. 

Површината на просторијата за режија треба да из-
несува 12 m2.   

Секоја телевизија задолжително мора да има прос-
торија за режија. 

 
Просторија за монтажа 

 
Член 12 

Просторија за монтажа е просторија каде се врши 
монтирање на емисиите кои треба да бидат подготвени 
за емитување и може да биде дел од некоја друга прос-
торија (на пример, просторијата за режија или просто-
ријата за редакција), каде се врши финализирање на 
емисиите од програмски и технички аспект. 

Дополнителни простории 
 

Член 13 
Просторија за архивирање е просторија која телеви-

зијата мора да ја обезбеди за архивирање на снимените 
аудиовизуелни материјали. Просторијата за архивира-
ње може да биде посебна или да биде дел од некоја 
друга просторија. 

Просторија за редакција е посебна работна просто-
рија за новинарите. 

Просторија за сместување на техничко-информатич-
ката опрема е просторија во која се сместува активната 
опрема, со соодветна вентилација и климатизација, како 
и уредите за непрекинато напојување. Оваа просторија 
може да биде дел од некоја друга просторија. 

Просторија за шминкерница со гардероба е просто-
рија каде што се подготву- ваат учесниците во програ-
мата пред својот настап, и 

Просторија – тоалети. 
 

Основни технички и просторни услови, стандарди и 
параметри за студискиот дел на телевизиите кои 

емитуваат програма на државно ниво 
 

Просторни услови 
 

Студио 
 

Член 14 
Секоја телевизија која планира на својот програмски 

сервис да прикажува сопствена програма продуцирана 
во живо или одложно (вести, разговори со гости, квизо-
ви и сл.), мора задолжително да има акустички обрабо-
тен студиски простор – телевизиско студио. 

Во зависност од намената и бројот на луѓето кои се 
планираат истовремено да присуствуват во телевизис-
кото студио, студискиот простор мора да ги задоволува 
следниве критериуми и да има: 

- акустички обработена површина од 25 m2,  
- висината треба да изнесува 2,6 m, и 
- соодветно изведена вентилација и климатизација. 
 
Потребно време на реверберација во студиото 

 
Член 15 

Потребното време на реверберација во телевизиско-
то студио зависи од волуменот на просторијата. Во оп-
сегот од 200  Hz до 4.000 Hz тоа се одредува согласно 
следнава формула: 

 
Tr = 0,25 (V/Vo)1/3 sec; 

Каде што: 
Tr - е потребното време на реверберација изразено во 

секунди; V е волуменот на просторијата во кубни метри 
(m3) и V0 е референтен волумен кој изнесува 100 m3. 

Дозволеното отстапување од потребното време на 
реверберација, пресметано според горната формула во 
опсегот од 200 Hz до 4.000 Hz, изнесува +0,05 sec.  

 
Ниво на осветленост во студиото 

 
Член 16 

Нивото на осветленост во студиото треба да го за-
доволува минимумот што се бара согласно техничките 
карактеристики на камерите кои се употребуваат во со-
одветната просторија. 

Препорачливо е користење на т.н. ладно светло за 
осветлување на студијата. 
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Просторија за режија 
 

Член 17 
Просторија за режија е просторија во која што со 

помош на електронски, електроакустички и видео уре-
ди се води, подготвува или произведува програма со 
аудиовизуелна содржина и се извршува објективна и 
субјективна контрола на аудио и видео излезниот 
сигнал, се врши контрола на светлото во студиото и 
контрола на камерите. 

Секоја телевизија задолжително мора да има прос-
торија за режија. 

Просторијата за режија треба да ги исполнува кри-
териумите наведени во член 5 на овој правилник, освен 
одредбата за минимална површина, која треба да изне-
сува 12 m2. 

 
Главна контролна просторија – (Master-control 

room) 
 

Член 18 
Главна контролна просторија (Master-control room) 

e просторија каде со помош на електронски, електроа-
кустички и видео уреди кои се премногу бучни или кои 
премногу се загреваат, поради што не можат да се 
сместат во просторијата за режија или во просторијата 
за контрола на продукцијата, се извршува објективна и 
субјективна контрола на аудио и видео излезниот 
сигнал во моментот кога е подготвен за емитување. 

Од главната контролна просторија се врши и ко-
ординација и склопување на аудиовизуелни содржини 
од повеќе студија (доколку радиодифузерот ги посе-
дува) кои се подготвени за емитување. 

Просторијата од став 1 од овој член треба да ги ис-
полнува критериумите наведени во член 5 на овој пра-
вилник. 

Секоја телевизија која емитува програма на држав-
но ниво препорачливо е да поседува главна контролна 
просторија. 

Во случај кога телевизијата нема наменска главна 
контролна просторија, тогаш главната контрола на ау-
диовизуелните содржини се врши во режијата. 

 
Просторија за монтажа 

 
Член 19 

Просторија за монтажа е просторија каде се врши 
монтирање на емисиите кои треба да бидат подготвени 
за емитување. 

 
Акустичка изолација на телевизиските студија и 

контролни простории 
 

Член 20 
Студиото и просторијата за режијата треба да бидат 

акустички обработени и изолирани од надворешната 
бучава, како и од бучавата што ја предизвикуваат уре-
дите за вентилација и климатизација. 

Дозволеното ниво на бучава и непожелни звуци во 
телевизиските студија и во просторијата за режија на 
висина од 1,2 метри од подот, не смее да ги надминува 
вредностите на кривата НР 20 од табела 1. 

 
 
 
 

Табела 1 – Дозволено ниво на бучава - јачина на звучен при-
тисок во dB во однос на 20 µPa - rms за октавна низа. 

Дополнителни простории 
 

Член 21 
Просторија за архивирање е просторија каде  што 

под  посебни услови се чуваат и архивираат снимените 
аудио-визуелни материјали. Оваа просторија мора да 

биде одделена од другите простории, со исклучок на 
просторијата за техничко- информатичка опрема, која 
може да биде во состав на просторијата за архивирање. 

Просторија за редакција е посебна работна просто-
рија за новинарите. 

Просторија за сместување на техничко-информа-
тичката опрема е просторија во која се сместува актив-

ната опрема, со соодветна вентилација и климатиза-
ција, како и уредите за непрекинато напојување. Оваа 
просторија може да биде дел од некоја друга просто-
рија. 

Просторија за шминкерница со гардероба е просто-
рија каде што се подготвуваат учесниците во програма-
та пред својот настап, и Просторија – тоалети. 

 

VI. КАДРОВСКИ УСЛОВИ 
 

Број и структура на вработените 

 
Член 22 

Бројот и структурата на вработените лица за теле-
визија на државно ниво која емитува програма терес-

тријално, од општ формат, треба да биде 80 (осумде-
сет), од кои 30 (триесет) со висока стручна спрема 
(ВСС), вработени како новинари.  

Бројот и структурата на вработените лица за теле-
визија на државно ниво која емитува програма терес-
тријално, од специјализиран формат треба да биде 30 
(триесет), од кои 10 (десет) со висока стручна спрема 

(ВСС), вработени како новинари. Доколку повеќе од 
половина од програмите што се емитуваат на програ-
мскиот сервис се создаваат надвор од просториите на 
телевизијата, бројот на вработените лица може да биде 
најмалку 15 (петнаесет), од кои 5 (пет) со висока струч-
на спрема (ВСС) вработени како новинари.  

Бројот и структурата на вработените лица за теле-

визија на државно ниво која емитува програма преку 
сателит и јавна електронска комуникациска мрежа што 
не користи ограничен ресурс, треба да биде 30 (трие-
сет), од кои 10 (десет) со висока стручна спрема (ВСС) 
вработени како новинари. Доколку повеќе од половина 
од програмите што се емитуваат на програмскиот сер-
вис од специјализиран формат се создаваат надвор од 
просториите на телевизијата, бројот на вработените ли-

ца може да биде најмалку 15 (петнаесет), од кои 5 (пет) 
со висока стручна спрема (ВСС) вработени како нови-
нари. 

Бројот и структурата на вработените лица за теле-
визија на регионално ниво, со исклучок на регионот 
Д7, треба да биде најмалку 10 (десет), од кои 5 (пет) со 
висока стручна спрема (ВСС), вработени како нови-

нари. Доколку повеќе од половина од програмите што 
се емитуваат на програмскиот сервис од специјализи-
ран формат се создаваат надвор од просториите на те-
левизијата, бројот на вработените лица може да биде 
најмалку 5 (пет), од кои 3 (три) со висока стручна спре-
ма (ВСС) вработени како новинари.  
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Бројот и структурата на вработените лица за теле-
визија од регионот Д7 (кој ги опфаќа општините Дебар, 
Маврово и Ростуша и Центар Жупа), треба да биде нај-
малку 5 (пет), од кои 3 (три) со висока стручна спрема 
(ВСС) вработени како новинари. 

Бројот и структурата на вработените лица за теле-

визија на локално ниво, треба да биде најмалку 5 (пет), 

од кои 3 (три) со висока стручна спрема (ВСС), врабо-

тени како новинари.  

Како вработени лица, се сметаат лицата во редовен 

работен однос со полно работно време кај радиодифу-

зерот и лицата ангажирани врз основа на договор за де-

ло и/или авторски договор. 

 

VII. ФИНАНСИСКИ УСЛОВИ ЗА СИТЕ РАДИОДИФУЗЕРИ 

(РАДИЈА И ТЕЛЕВИЗИИ) 

 

Член 23 

Радиодифузерите се должни да обезбедат финан-

сиски средства за непречено вршење на дејноста обез-

бедување на телевизиско или радио емитување за која 

им е доделена дозволата од страна на Агенцијата за ау-

дио и аудиовизуелни медиумски услуги, што подразби-

ра исполнување на обврските предвидени со позитив-

ните законски прописи во Република Македонија и 

подзаконските акти донесени од страна на Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 24 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за техничките, прос-

торните, финансиските и кадровските услови за доби-

вање дозвола за вршење радиодифузна дејност, бр.01-

4412/1 од 08.11.2013 година („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.154/2013). 

     

Член 25 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

 

Бр. 01-5774/1 

Агенција за аудио и аудиовизулени 

медиумски услуги, 

21 ноември 2014 година Претседател на советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 

__________ 

5378. 

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 8 и член 20 

став 1 алинеја 11, во врска со член 141 став 3 од Зако-

нот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), и член 15 став 1 

алинеја 7 од Деловникот за работа на Агенцијата за ау-

дио и аудиовизуелни медиумски услугибр.01-4351/1 од 

29.8.2014 година, а во согласност со Заклучокот на Со-

ветот на Агенцијата бр.02-5747/3 од 21.11.2014 година, 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни меди-

умски услуги на својата 19-та седница одржана на 

21.11.2014 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ПРИЈАВАТА 

ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ОПЕ-

РАТОРИ КОИ РЕЕМИТУВААТ ПРОГРАМСКИ 

ПАКЕТИ И НА ПОТВРДАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА 

НА ПРОГРАМСКИ ПАКЕТИ/СЕРВИСИ 

 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

Со овој Правилник се уредуваат условите и поста-

пката за евидентирање на операторите на јавни елек-

тронски комуникациски мрежи (во понатамошниот 

текст: оператори)кои реемитуваат програмски пакети-

во регистарот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги (во понатамошниот текст: Агенци-

јата), содржината и формата на пријавата за евиденти-

рање на операторите на јавна електронска комуника-

циска мрежа, како и содржината и формата на потврда-

та за регистрација на програмските сервиси во Агенци-

јата кои операторите ги реемитуваат како целина во 

вид на програмски пакет. 

 

Член 2 

Oператорите се должни да реемитуваат програмски 

сервиси на домашни и странски радиодифузери, врз ос-

нова на уредени авторски и сродни права. 

 

Член 3 

Програмските сервиси кои се реемитуваат, мораат 

да бидат регистрирани во Агенцијата како целина во 

вид на пакет. 

 

Член 4 

Агенцијата е должна на својата веб страница да ги 

објави:  

1. Образецот на пријавата за евидентирање во ре-

гистарот на оператори кои реемитуваат програмски па-

кети и регистрација на програмските сервиси кои ќе ги 

реемитува како целина во вид на програмски пакет;  

2. Податоците од регистарот на оператори кои рее-

митуваат програмски сервиси;  

3. Потврдата за регистрација на пакетот програмски 

сервиси; 

4. Решението за опоменување и за исклучување на 

реемитувањето на програмски сервиси, во рок од 3 

(три) дена од денот на неговото донесување. 

 

2. ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ОПЕРАТОРИТЕ ВО РЕГИС-

ТАРОТ НА ОПЕРАТОРИ КОИ РЕЕМИТУВААТ 

ПРОГРАМСКИ ПАКЕТИ 

 

Член 5 

Пред да започне со реемитување на програмски 

сервиси, операторот во Агенцијата доставува пријава 

(Прилог бр. 1 кон овој Правилник)за негово евиденти-

рањево регистарот на оператори кои реемитуваат прог-

рамски пакети и регистрација на програмските сервиси 

кои ќе ги реемитува како целина во вид на програмски 

пакет. 
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Кон пријавата, наведена во став 1 на овој член, опе-

раторот е должен да достави и изјава (Прилог бр. 2 кон 

овој Правилник), со која под целосна кривична и мате-

ријална одговорност потврдува дека податоците и дру-

гите информации содржаниво пријавата и сите прилози 

кон истата се вистинити, точни и целосни. 

 

Член 6 

За секоја промена на податоците од пријавата за не-

гово евидентирање во регистарот на оператори кои ре-

емитуваат програмски пакети, операторот е должен да 

ја извести Агенцијата во рок од 30 (триесет) дена по 

настаната промена.  

Агенцијата е должна во рок од 7 (седум) дена од де-

нот на приемот на известувањето за промена на пода-

тоците за операторот и за неговиот програмски пакет, 

да ја евидентира промената во својот регистар на опе-

ратори кои реемитуваат програмски пакети. 

 

Член 7 

Агенцијата ќе го избрише операторот кој реемитува 

програмски сервиси од регистарот на оператори кои 

реемитуваат програмски пакети, доколку: 

- во писмена форма ја извести Агенцијата дека 

престанал да ја врши дејноста, 

- престане да ја извршува дејноста во период по-

долг од една година, 

- не започне да ја врши дејноста од датумот наведен 

во пријавата, а не ја извести Агенцијата за промена на 

истиот, 

- со правосилна судска одлука му е забрането врше-

ње на дејност и 

- престанал да постои. 

 

3. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ 

ВО РЕГИСТАРОТ И ИЗДАВАЊЕ НА ПОТВРДА ЗА 

ИЗВРШЕНА РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОГРАМСКИ 

ПАКЕТИ/СЕРВИСИ 

 

Член 8 

Операторот е должен во постапката за евидентира-

ње во регистарот и регистрација на пакет програмски 

сервиси во Агенцијата да ги достави следниве доку-

менти: 

1. Пријава (Прилог бр. 1 кон овој Правилник)за еви-

дентирање во регистарот на оператори кои реемитува-

ат програмски пакети и регистрација на програмски 

сервиси;  

2. Тековна состојба од Централниот регистар на 

име на операторот (не постара од шест месеци, докол-

ку во меѓувреме не дошло до промени на податоците 

што операторот е должен да ги пријави). Тековната 

состојба се поднесува при пријавувањето на операто-

рот заради негово евидентирање во регистарот на опе-

ратори кои реемитуваат програмски сервиси и при 

евентуална промена на податоците кои се содржани во 

тековната состојба;  

3. Потврда за извршена регистрација (нотифика-

ција) издадена од Агенцијата за електронски комуника-

ции; 

4. Дозвола за телевизиско или радио емитување на 
странскиот радиодифузер од кого потекнува програ-
мскиот сервис што треба да се реемитува, издадена од 
надлежниот регулатор на матичната земја (доколку со 
документација за таква дозвола не располага Агенци-
јата); 

Агенцијата на својата веб страница ќе објави листа 

на странски радиодифузери чии програмски сервиси се 
реемитуваат во Република Македонија за кои поседува 
документација за издадени дозволи за телевизиско или 
радио емитување; 

5. Лого за идентификација на програмскиот сервис 
чие реемитување се бара; 

6. Изјава (Прилог бр. 2 кон овој Правилник) со која-
под целосна кривична и материјална одговорност пот-
врдува дека податоцитеидругите информации содржа-
ни пријавата и сите прилози кон истата се вистинити, 
точни и целосни. 

7. Договори за реемитување на програмски сервиси. 
 

4. РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОГРАМСКИ ПАКЕТИ/СЕР-
ВИСИИ ИЗДАВАЊЕ НА ПОТВРДА ЗА ИЗВРШЕНА 

РЕГИСТРАЦИЈА 
 

Член 9 
Пред да започе со реемитување на програмски сер-

виси,операторот во Агенцијата доставува пријава 
(Прилог бр. 1 кон овој Правилник) за регистрација на 
програмските сервиси кои ќе ги реемитува како целина 
во вид на програмски пакет. 

Кон пријавата, наведена во став 1 на овој член, опе-
раторот е должен да достави и изјава (Прилог бр. 2 кон 
овој Правилник), со која под целосна кривична и мате-
ријална одговорност потврдува дека податоците и дру-
гите информации содржани во пријавата и сите прило-
зи кон истата се вистинити, точни и целосни, односно 
потврдува дека за реемитување на програмските серви-
си наведени во пријавата, ги има уредено авторските и 
сродните права согласно со Законот за авторските и 
сродните права. 

 
Член 10 

Доколку доставената пријава е нецелосна и неком-
плетна, Агенцијата во рок од 3 (три) дена од денот на 
приемот на пријавата, за тоа писмено ќе го извести 
операторот и ќе го задолжи во рок од 5 (пет) дена од 
денот на приемот на известувањето да ја комплетира 
пријавата. 

 
Член 11 

Доколку операторот не постапи по писменото из-
вестување од член 10 од овој Правилник, ќе се смета 
дека пријавата не е доставена, за што директорот ќе до-
несе заклучок согласно одредбите од Законот за општа-
та управна постапка и Законот за аудио и аудиовизуел-
ни медиумски услуги. 

Член 12 
Агенцијата во рок од 7 (седум) дена од денот на 

приемот на целосната документација ќе издаде потврда 
за регистрирање на програмскиот пакет на операторот. 

Агенцијата е должна во рок од 5 (пет) работни дена 
од денот на издавањето на потврдата, истата да и ја 

достави на Агенцијата за електронски комуникации. 
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Член 13 
Агенцијата е должна во рок од 3 (три) работни дена 

од денот на приемот на известувањето за промена на 
програмскиот пакет за истото да ја извести Агенцијата 
за електронски комуникации. 

 
Член 14 

Доколку Агенцијата врз основа на извршен програ-

мски надзор согласно Законот за аудио и аудиовизуел-

ни медиумски услуги утврди дека операторот реемиту-

ва програмски сервис кој не е регистриран согласно 

член 141 од Законот, во рок од 7 (седум) дена од из-

вршениот програмски надзор ќе донесе решение со кое 

ќе го опомене и ќе му наложи на операторот веднаш да 

го исклучи реемитувањето на нерегистрираниот прог-

рамски сервис. За своето решение Агенцијата ги извес-

тува Агенцијата за електронски комуникации и имате-

лот на авторските и сродните права. 

Доколку имателот на авторските и сродните права 

има свој индивидуален застапник или е застапуван од 

соодветна организација за колективно управување во 

Република Македонија, известувањето му се доставува 

на застапникот. 

 

5. ФОРМА И ДРУГИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ДОГО-

ВОРОТ ЗА РЕЕМИТУВАЊЕ И ДРУГАТА  

ПРОПРАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Член 15 

Договорот за реемитување и другата пропратна до-

кументација мораат да ги имаат следните карактерис-

тики:  

1. Договорот  за реемитување на програмски серви-

си да биде склучен помеѓу договорните страни, во 

писмена форма, со нивни потписи и печати, како и ар-

хивски броевии да биде доставен во оригинал или во 

фотокопија заверена на нотар;  

2. Доколку на договорот нема официјален печат, да 

се достави тековна состојба или друг документ со цел 

да се утврди дека одговорното лице кое е потпишано 

на договорот, има овластување за склучување на таков 

договор или истиот да биде заверен на нотар, согласно 

важечкото законодавство на таа земја. 

3. Дозволата или друг правен акт со кој се дозволу-

ва телевизиско или радио емитувањена радиодифузе-

рот од кого потекнува програмскиот сервис чие рееми-

тување се бара, треба да биде издадена од надлежен 

странски регулатор и заверена согласно законот на со-

одветната држава, преведена на македонски јазик од 

овластен судски преведувач и заверена од страна на 

нотар. 

4. Не важи обврската за заверување на дозволата 
или друг правен акт со кој се дозволува телевизиско 
или радио емитување согласно законот на соодветната 
држава од точка 3 на овој член, ако во поглед на такви-
те исправи помеѓу содветната држава и Република Ма-
кедонија постои правен или фактички реципроцитет, 

потврден од Министерството за надворешни работи на 
Република Македонија.  

5. Доколку договорот за реемитување, во име и за 
сметка на имателот на правата, го склучува колективно 
здружение за управување со авторските и сродните 

права регистрирано во Република Македонија, кон до-
говорот да биде приложена авторизација од имателот 
на правата за обемот, времетраењето и содржината на 
пренесените права,  и тоа во оригинал или во заверена 
фотокопија на македонски јазик од страна на нотар, 
или во  превод на македонски јазик извршен од овлас-
тен судски преведувач и заверен од страна на нотар и 

оригинал или заверена фотокопија од решението на 
Министерството за култура на Република Македонија 
за регистрација на колективното здружение;  

6. Доколку договорот за реемитување го склучува 
друго правно лице, што нема својство на колективно 
здружение за управување со авторските и сродните 
права, или индивидуален застапник - агент, кон дого-

ворот за реемитување да биде приложена авторизација 
од имателот на правата за обемот, времетраењето и 
содржината на пренесените права, и тоа  во оригинал 
или во заверена фотокопија на македонски јазик од 
страна на нотар, или во превод на македонски јазик из-
вршен од овластен судски преведувач и заверен од 
страна на нотар.  

 
6. ПРОМЕНА НА РЕГИСТРИРАН ПАКЕТ  

ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ 
 

Член 16 
Операторот е должен да ја извести Агенцијата за 

секоја промена на регистрираниот пакет на програмски 

сервиси. 
Член 17 

Промената на програмскиот пакет се вршина начин 
што операторот поднесува нова пријава до Агенцијата, 
како и другидокументи наведени во член 8и член 15 од 
овој Правилник. 

 
7. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 18 

За сè што не е предвидено со овој Правилник, важат 
позитивните прописи на Република Македонија и Пра-
вилникот за начинот на доставување на пропратната 
документација кон дописите и пријавите уптатени до 
архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни ме-

диаумски услуги бр. 01-4993/1 од 14.10.2014 година. 
 

Член 19 
Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 

Член 20 
Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник 

престанува да важи Правилникот за регистрација на 
пакетот програмски сервиси на операторите на јавни 
комуникациски мрежи на Советот за радиодифузија на 
Република Македонија, бр.01-5198/1 од 10.10.2012 го-
дина. 

 
Бр.01-5775/1 Агенција за аудио и aудио- 

21 ноември 2014 година визуелни медиумски услуги 
Скопје Претседател на Советот, 

 Лазо Петрушевски, c.p. 
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5379. 
Врз основа на член 18 став 1 алинеја 8 и член 20 став 

1 алинеја 11, во врска со член 67 став 1 и став 11 и член 
80 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиум-
ски услуги („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14) и член 15 став 1 
алинеја 7 и член 39 став 1 алинеја 3 од Деловникот за ра-
бота на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги бр. 01-4351/1 од 29.8.2014 година, а во соглас-
ност со Заклучокот на Советот на Агенцијата бр. 02-
5747/4 од 21.11.2014 година, Советот на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 19-та сед-
ница, одржана на 21.11.2014 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТИТЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ  
СЕРВИСИ НА РАДИОДИФУЗЕРИТЕ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Предмет на Правилникот 
 
Со овој Правилник се утврдуваат форматите на 

програмските сервиси на радиодифузерите, начинот на 
нивното определување, како и вредностите на коефи-
циентот Кп за различните видови формати. 

 
Член 2 

Цели на Правилникот 
 
Целта на овој Правилник е да обезбеди примена на 

одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни меди-
умски услуги, особено во поглед на: 

- заштитата и развојот на плурализмот и охрабрува-
њето и поддржувањето на постоењето разновидни, не-
зависни и самостојни аудио и аудиовизуелни медиум-
ски услуги (член 6); и 

- издавањето дозвола за телевизиско или радио еми-
тување (особено членовите 70, 71, 73, 74, 75, 78, 80). 

 
II. ФОРМАТИ НА ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМСКИ 

СЕРВИСИ 
 

Член 3 
Начин на определување на ТВ форматите 

 
Форматите на телевизиските програмски сервиси се 

определуваат врз основа на застапеноста на видовите 
аудиовизуелни програми и медиумските функции (ин-
формативна, образовна или забавна) што тие ги испол-
нуваат во вкупната емитувана програма во текот на ед-
на седмица. 

Од вкупната емитувана програма во текот на една 
седмица се исклучува времето за: аудиовизуелни комер-
цијални комуникации, објави на радиодифузерот во 
врска со неговите сопствени програми, соопштенија од 
јавен интерес, апели за добротворни цели, интермецо, 
верски служби и проповеди, програми за физичка култу-
ра и рекреација, најавни и одјавни шпици, џинглови и 
авизо (точка 17 од Упатството за начинот на класифика-
ција на видовите аудиовизуелни и аудио програми

1
).    

                            
1 Упатството за начинот на класификација на видовите 

аудиовизуелни и аудио програми на кое се реферира во 

членовите 3, 5, 9 и 11 од овој Правилник е објавено во „Службен 
весник на Република Македонија“ бр.171/14 

Член 4 
Видови ТВ формати 

 
Форматот на телевизиските програмски сервиси 

може да биде општ или специјализиран. 
Телевизиски програмски сервис од општ формат е 

сервис што содржи различни видови аудиовизуелни прог-
рами што претежно исполнуваат една или сите три меди-
умски функции (информативна, образовна или забавна). 

 Телевизиски програмски сервис од специјализиран 
формат е сервис што доминантно содржи еден вид ау-
диовизуелна програма. 

 
Член 5 

Телевизиски програмски сервиси  
од општ формат 

 
Телевизиските програмски сервиси од општ формат 

мора да содржат најмалку 5 (пет) од видовите аудиови-
зуелни програми утврдени во точките 8, 10 и 12 од 
Упатството за начинот на класификација на видовите 
аудиовизуелни и аудио програми. 

Телевизиските програмски сервиси од општ формат 
можат да бидат:  

- со сите три медиумски функции, 
- со претежно образовен општ формат,  
- со претежно информативен општ формат, и 
- со претежно забавен општ формат. 
 

Член 6 
Сервис од општ формат со сите  

три медиумски функции 
 
Во телевизискиот програмски сервис од општ фор-

мат, во кој застапените видови програми ги исполнува-
ат сите три медиумски функции, секоја од функциите 
мора да биде застапена со најмалку 30% во вкупната 
емитувана програма во текот на една седмица.    

 
Член 7 

Сервис од општ формат кој претежно  
исполнува една функција 

 
Во телевизискиот програмски сервис од општ фор-

мат во кој застапените видови програми претежно ис-
полнуваат една од трите медиумски функции, функци-
јата што претежно се исполнува не смее да биде заста-
пена со помалку од 50%, ниту со повеќе од 65%. Оста-
натиот дел од програмата го сочинуваат програми што 
ги исполнуваат другите две медиумски функции, при 
што ниту една од овие две функции не смее да биде 
застапена со помалку од 5% во вкупната емитувана 
програма во текот на една седмица. 

 
Член 8 

Телевизиски програмски сервиси  
од специјализиран формат 

 
Телевизискиот програмски сервис од специјализи-

ран формат мора да содржи најмалку 70% од еден вид 
аудиовизуелна програма во вкупната емитувана прог-
рама во текот на една седмица.  

Видот аудиовизуелна програма може да исполнува 
која било од медиумските функции (информативна, об-
разовна или забавна). 
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III. ФОРМАТИ НА РАДИСКИ ПРОГРАМСКИ  
СЕРВИСИ 

 
Член 9 

Критериуми за определување на радио 
 форматите 

 
Форматите на радиските програмски сервиси се оп-

ределуваат според два критериуми:  
- Според застапеноста на говорните содржини во 

вкупната емитувана програма во текот на една сед-
мица, без времето одвоено за содржините што не под-
лежат на класификација: аудио комерцијални комуни-
кации, објави на радиодифузерот во врска со неговите 
сопствени програми, соопштенија од јавен интерес, 
апели за добротворни цели, интермецо, верски служби 
и проповеди, најавни и одјавни шпици, џинглови и 
авизо (точка 17 од Упатството за начинот на класифи-
кација на видовите аудиовизуелни и аудио програми);  

- Според структурата на говорните содржини по 
вид аудио програми и медиумските функции што тие 
ги исполнуваат, односно според структурата на емиту-
ваната музика по вид и жанр. 

 
Член 10 

Начин на определување на радио  
форматите 

 
Во зависност од застапеноста на говорните содржи-

ни во вкупната емитувана програма во текот на една 
седмица, без времето одвоено за содржините што не 
подлежат на класификација, радијата се делат во чети-
ри групи: 

- говорно радио: над 25% говорни содржини; 
- говорно - музичко радио: над 15% до 25% говорни 

содржини; 
- музичко - говорно радио: над 5% до 15% говорни 

содржини; и  
- музичко радио: до 5% говорни содржини.  
Форматот кај говорните и говорно-музичките ради-

ја се определува според застапеноста на видовите ау-
дио програми и функциите што тие ги исполнуваат во 
вкупно емитуваните говорни содржини во текот на ед-
на седмица.    

Форматот кај музичко-говорните и музичките ради-
ја се определува според структурата на вкупно емиту-
ваната музика по вид и жанр во текот на една седмица. 

 
Член 11 

Видови радио формати 
 
Форматот на радиските програмски сервиси може 

да биде општ или специјализиран. 
Говорни и говорно-музички радија од општ формат 

се програмски сервиси што содржат најмалку 3 (три) 
од видовите аудио програми утврдени во точките 8, 10 
и 12 од Упатството за начинот на класификација на ви-
довите аудиовизуелни и аудио програми, при што ви-
довите програми исполнуваат најмалку две или пре-
тежно една медиумска функција (информативна, обра-
зовна или забавна).   

Говорни и говорно-музички радија од специјализи-
ран формат се програмски сервиси што доминантно 
содржат еден вид аудио програма.   

Музичко-говорни и музички радија од општ формат 
се програмски сервиси кај кои емитуваната музика е од 
различни видови и музички жанрови и ниту еден вид 
музика не е доминантно застапен. 

Музичко-говорни и музички радија од специјализи-
ран формат се програмски сервиси кај кои емитуваната 
музика е доминантно од еден вид.  

Член 12 
Класификација на музиката по видови и жанрови 

  
За потребите на овој Правилник емитуваната музи-

ка кај радиските програмски сервиси се класифицира 
во 4 (четири) вида: народна, популарна (забавна), кла-
сична и духовна. Класификацијата на музиката е нап-
равена согласно Националната класификација на кул-
турно наследство (“Службен весник на РМ” бр.37/06) и 
Универзалната децимална класификација. 

Секој од видовите музика содржи повеќе музички 
жанрови: 

1. Народна музика: 
- Традиционална: изворна музика-неавторизирана; 
- Етно/World music; 
- Новосоздадена народна музика (новокомпонирана 

народна музика): новосодадена народна музика во на-
роден дух, турбо фолк, диско фолк, поп фолк. 

2. Популарна (забавна) музика: 
- Поп: disco, dance, hip hop, pop rock, rhythm and 

blues (R&B), soul, funk, rap, reggae, ska, dub итн.; 
- Џез: ragtime, dixieland, swing, be-bop, hard-bop, 

cool jazz, free jazz, fusion, smooth jazz, acid jazz итн.; 
- Блуз; 
- Рок/Рок енд рол: rockabilly, acid rock, hard rock, 

punk, folk rock, psychodelic rock; progressive rock, heavy 
metal, new wave, hard rock, alternative rock, grunge, 
britpop, indie rock, soft rock итн.; 

- Електронска музика/Техно: house, acid, goa, trance, 
jungle, drum итн. 

3. Класична музика: 
- Средновековна, ренесансна, барокна, рококо, кла-

сика, романтизам, импресионизам, експресионизам итн. 
4. Духовна музика: 
- Православна, католичка, протестантска, еврејска, 

исламска, будистичка, хинду,  госпел - црнечки спири-
туали, мантри итн. 

 
Член 13 

Видови говорни и говорно-музички радија од општ 
формат 

 
Говорните и говорно-музичките радија од општ 

формат можат да бидат: 
- со најмалку две медиумски функции; 
- со претежно образовен општ формат;  
- со претежно информативен општ формат; и 
- со претежно забавен општ формат. 
 

Член 14 
Говорни и говорно-музички радија од општ формат 

со најмалку две функции 
 

Кај говорните и говорно-музичките радија од општ 
формат, кај кои говорните содржини од програмата ис-
полнуваат најмалку две медиумски функции, ниту една 
медиумска функција не смее да биде застапена со пове-
ќе од 50% во говорниот дел од програмата во текот на 
една седмица.  

 
Член 15 

Говорни и говорно-музички радија од општ формат 
со претежно една функција 

 
 
Кај говорните и говорно-музичките радија од општ 

формат, кај кои говорните содржини од програмата ис-
полнуваат претежно една медиумска функција, таа не 
смее да биде застапена со помалку од 50%, ниту со по-
веќе од 65% во говорниот дел од програмата во текот 
на една седмица.  
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Член 16 
Говорни и говорно-музички радија од  

специјализиран формат 
 
Говорни и говорно-музички радија од специјализи-

ран формат се програмски сервиси што содржат нај-
малку 70% програми од еден вид аудио програма во 
вкупно емитуваните говорни содржини во текот на ед-
на седмица.    

   
Член 17 

Музичко-говорни и музички радија од општ формат 
 
Музичко-говорни и музички радија од општ формат 

се програмски сервиси кај кои емитуваната музика е од 
различни музички жанрови и ниту еден од нив не е зас-
тапен со повеќе од 70% во вкупно емитуваната музика 
во текот на една седмица. 

 
Член 18 

Музичко-говорни и музички радија  
од специјализиран формат 

 
Музичко-говорни и музички радија од специјализи-

ран формат се програмски сервиси кај кои еден вид му-
зика е застапен со најмалку 70% во вкупно емитувана-
та музика во текот на една седмица. 

 
IV. КОЕФИЦИЕНТ Кп 

 
Член 19 

Коефициент Кп за телевизиски сервиси 
 

Коефициентот Кп за телевизиските програмски сер-
виси од општ формат изнесува: 

- 0,80 за ТВ сервис со сите три медиумски функции,  
- 0,85 за ТВ сервис со претежно образовен општ 

формат,  
- 0,95 за ТВ сервис со претежно информативен оп-

шт формат,  
- 1,00 за ТВ сервис со претежно забавен општ фор-

мат.  
Коефициентот Кп за телевизиски програмски сер-

виси од специјализиран формат изнесува: 
- 1,20 за ТВ сервис кај кој доминантниот вид прог-

рама има образовна функција,  
- 1,35 за ТВ сервис кај кој доминантниот вид прог-

рама има информативна функција,  
- 1,50 за ТВ сервис кај кој доминантниот вид прог-

рама има забавна функција.  
 

Член 20 
Коефициент Кп за говорни и говорно  

- музички радија 
 
Кај говорните и кај говорно-музичките радија од 

општ формат, коефициентот Кп изнесува: 
- 0,80 за говорно и говорно-музичко радио со нај-

малку две медиумски функции,  
- 0,85 за говорно и говорно-музичко радио со пре-

тежно образовен општ формат,  
- 0,90 за говорно и говорно-музичко радио со пре-

тежно информативен општ формат,  
- 1,00 за говорно и говорно-музичко радио со пре-

тежно забавен општ формат.  
Кај говорните и кај говорно-музичките радија од 

специјализиран формат, коефициентот Кп изнесува: 
- 1,15 за говорно и говорно-музичко радио кај кое 

доминантниот вид програма има образовна функција,  
- 1,25 за говорно и говорно-музичко радио кај кое 

доминантниот вид програма има информативна фун-
кција,  

- 1,35 за говорно и говорно-музичко радио кај кое 
доминантниот вид програма има забавна функција.  

Член 21 
Коефициент Кп за музичко-говорни  

и музички радија 
 
Кај музичко - говорните и кај музичките радија од 

општ формат, коефициентот Кп изнесува: 
- 0,95 за музичко - говорно радио од општ формат,  
- 1 за музичко радио од општ формат.  
Кај музичко - говорните и кај музичките радија од 

специјализиран формат, коефициентот Кп изнесува: 
 
- 1,45 за музичко - говорно радио од специјализи-

ран формат,  
- 1,50 за музичко радио од специјализиран формат.  
 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член  22 
Со влегувањето во сила на овој Правилник преста-

нува да важи Правилникот за форматите на радио и на 
телевизиските програмски сервиси („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 113/06, 130/06 и 61/07).  

 
Член  23 

Во постапката на замена на постојните дозволи за 
вршење радиодифузна дејност со нови дозволи за теле-
визиско и радио емитување според условите утврдени 
во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
пропишана во член 154 став 2 од овој Закон, радиодифу-
зерите ќе треба да го усогласат форматот на својот прог-
рамски сервис со одредбите на овој Правилник. 

 
 

Член  24 
Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
 

Бр. 01-5776/1 
Агенција за аудио и аудиовизулени 

медиумски услуги, 
21 ноември 2014 година Претседател на советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 
__________ 

5380. 
Врз основа на член 18 став 1 алинеја 8 и член 20 

став 1 алинеја 11, во врска со член 50 став 4 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 184/13, 
13/14, 44/14, 101/14 и 132/14) и член 15 став 1 алинеја 7 
и член 39 став 1 алинеја 3 од Деловникот за работа на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги бр. 01-4351/1 од 29.08.2014 година, а во согласност 
со Заклучокот на Советот на Агенцијата бр. 02-5747/5 
од 21.11.2014 година, Советот на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, на 19-та седница, 
одржана на 21.11.2014 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЗАШТИТА НА МАЛОЛЕТНИТЕ ЛИЦА 
 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 
 

Член 1 
Предмет на Правилникот 

 
Со овој Правилник се определуваат начинот на ка-

тегоризација и периодите на емитување на аудиовизу-
елните програми што можат штетно да влијаат врз фи-
зичкиот, психичкиот и моралниот развој на малолетни-
те лица, облиците на акустично и визуелно предупре-
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дување, визуелните знаци, техничките мерки за зашти-
та на малолетните лица, како и начинот на постапува-
ње на давателите на аудиовизуелни медиумски услуги 
(телевизиски радиодифузери и даватели на аудиовизу-
елни медиумски услуги по барање) на кои се однесува 
обврската за заштита на малолетните лица. 

 
Член 2 

Дефиниции 
 

Одделни изрази употребени во овој Правилник го 
имаат следново значење: 

- Малолетни лица се лицата на возраст под 18 го-
дини;  

- Програми што можат штетно да влијаат врз мало-
летните лица се аудиовизуелните целини или нивни 
составни делови што вклучуваат описи, сцени или 
глетки на насилство, еротика, сексуално однесување 
забрането со закон, непристоен (вулгарен) говор, сугес-
тибилни облици на однесување лесни за имитација, а 
опасни за здравјето и безбедноста, поведение навред-
ливо за човековото достоинство и др.;   

- Насилство во смисла на овој Правилник, е секое 
очигледно прикажување каков било облик реално ос-
тварлива закана од физичка сила или непосредна упот-
реба на сила, со или без оружје, сила која има намера 
да повреди или да застраши едно или група живи суш-
тества. Притоа, може да станува збор за прикажување 
на веќе извршено насилство или на намера за извршу-
вање насилство, без оглед дали тоа насилство може или 
не може да предизвика повреда. Ваквата дефиниција на 
насилство вклучува и какво било прикажување послед-
ици од физички повреди на некое живо суштество (или 
група живи суштества), иако чинот на насилство не е 
прикажан; 

- Временски периоди се точно определени термини 
од програмата во текот на едно деноноќие во рамки на 
кои е дозволено да се емитуваат програми од одредена 
категорија. За секоја категорија програми има посебен 
временски период за емитување;    

- Програмски контекст во кој се емитуваат содржи-
ни штетни за малолетните лица се однесува (но не се 
ограничува) на: жанрот на програмата; форматот на ау-
диовизуелниот програмски сервис во рамки на кој се 
емитува програмата; временскиот период од програма-
та и редоследот на програмите во програмската шема 
(пред и по времето на емитување на конкретната прог-
рама) за телевизиските програмски сервиси; распоред 
на програмите во каталогот според категоријата за да-
вателите на аудиовизуелни медиумски услуги по ба-
рање; степенот на штета што може да ја предизвика не-
која програмска содржина; очекуваниот број и состав 
на потенцијалната публика и веројатните очекувања на 
публиката; степенот до кој се изнесуваат детали за сод-
ржината за која се информира потенцијалната публика; 
дополнителните ефекти што содржината може да ги 
предизвика кај гледачите.    

 
II. СОДРЖИНИ ШТО МОЖАТ ШТЕТНО ДА 
ВЛИЈААТ ВРЗ МАЛОЛЕТНИТЕ ЛИЦА 

 
Член 3 

Насилство 
 
Давателите на аудиовизуелни медиумски услуги се 

должни да водат сметка дека зачестеното и континуи-
рано прикажување насилство може да има кумулати-
вен негативен ефект врз малолетните лица, што може 
да се изрази преку намалување на степенот на сензи-
тивност кон насилството и преку развивање став дека 
насилството може да претставува прифатлив начин за 
решавање на проблемите. 

Стравот предизвикан од описи, од сцени и/или од 
глетки на насилство може силно да ги вознемири мало-
летните лица. Давателите на аудиовизуелни медиумски 
услуги мора секогаш најодговорно да ја осмислуваат 
рамнотежата помеѓу - правото на јавноста да биде нав-
ремено и прецизно информирана, и - потребата од 
заштита на малолетниците. 

Сцени со вербално или физичко насилство или со 
друго опасно однесување кое лесно може да се имити-
ра од малолетните лица и кое може да биде штетно или 
опасно за нив, не смеат да се емитуваат во програми 
што се првенствено наменети за малолетни лица. 

  
Член 4 

Употреба на дрога, психоактивни супстанци,  
цигари и алкохол 

 
Употребата на дрога, психоактивни супстанци, ци-

гари и алкохол не смее да се прикажува во аудиовизу-
елните програми кои се првенствено наменети за мало-
летни лица. 

Во аудиовизуелните програми кои не се наменети 
за малолетни лица не смее да се поддржува, поттик-
нува, охрабрува или велича употребата на дрога, пси-
хоактивни супстанци, цигари и алкохол, освен ако тоа 
не е оправдано преку контекстот на жанрот или преку 
мотивите на драмското дејствие во играната програма.   

 
Член 5 

Еротика 
 

Давателите на аудиовизуелни медиумски услуги се 
должни да водат сметка дека, иако во програмите е 
дозволено до извесна граница да се прикажува еротика, 
ваквите содржини, сепак можат да им нанесат штета на 
малолетните лица. Затоа категоризацијата на програ-
мите што содржат еротика мора да ја прават во соглас-
ност со описите на категориите програми утврдени во 
Правилникот. 

Кога прилозите во вести и во информативни прог-
рами вклучуваат описи, сцени и/или глетки што сод-
ржат еротика, оценката за соодветноста на периодот на 
нивното прикажување на телевизиските програмски 
сервиси, треба да се темели врз степенот на експлицит-
ност на прикажаните детали. 

 
Член 6 

Сексуално однесување забрането со закон 
 
Медиумската обработка на теми во врска со педо-

филијата, сексуална злоупотреба на малолетници и 
други облици законски забрането сексуално однесу-
вање, може да се оправда само заради правото на јав-
носта да биде информирана и заради нивно пошироко 
општествено проблематизирање.  

Медиумскиот третман на теми поврзани со педофи-
лијата и на други облици законски забрането сексуално 
однесување, во вестите, информативните, документар-
ните или други програми, не смее да вклучува каква 
било сугестија или поттикнување социјално непожелен 
став. 

Давателите на аудиовизуелни медиумски услуги се 
должни, при категоризацијата на програмите, да водат 
сметка за тоа дека, описите, сцените и/или глетките на 
силување и последици од силување може да имаат осо-
бено штетни последици врз малолетните лица.  

Планирањето на термините од страна на телевизис-
ките радиодифузери за емитување програми чие сцена-
рио третира сексуална злоупотреба на малолетни лица, 
мора да се темели врз фактот дека малолетните лица 
може да бидат вознемирени како последица од очеку-
ваната идентификација со прикажаната жртва на на-
силничкиот чин.  
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Кога прилозите во вести и во информативни прог-
рами вклучуваат описи, сцени и/или глетки што сод-
ржат сексуално однесување забрането со закон, оцен-
ката за соодветноста на периодот на нивното прикажу-
вање треба да се темели врз степенот на експлицитност 
на прикажаните детали. 

 
Член 7 

Непристојни изрази и гестови 
 
Употребата на непристојни изрази и гестови е при-

фатлива во одредени видови забавна програма, во игра-
ната програма како естетски елемент или во образовни 
и документарни програми што ја тематизираат умет-
ничката примена на непристојниот (вулгарен) говор и 
неговите општествено мотивирани аспекти. 

Во програмите кои се наменети за целото семејство, 
што се емитуваат на телевизиските програмски серви-
си во периодот до 20:00 часот не е дозволена преку-
мерна употреба на непристојни изрази и гестови.   

 
Член 8 

Сугестибилни облици на однесување 
опасни за здравјето и безбедноста 

 
Поради заштита на малолетниците, прикажувањето 

програми што содржат описи, сцени и/или глетки со 
однесување опасно за здравјето и безбедноста, кое лес-
но може да се имитира, мора секогаш да биде оправда-
но во соодветниот контекст.  

 
  

Член 9 
Програми со јасновидци 

 
Контактните, интерактивни програми со јасновид-

ци (тарот, астрологија, гатачи и слични методи) што 
непосредно сугерираат промени на персоналното пове-
дение, мора да бидат означени како програми што не се 
препорачуваат за лица под 18 години, односно – може 
да се емитуваат само помеѓу 00:00 и 05:00 часот.   

Ограничувањето на периодот на емитувањето не се 
однесува на куси, деперсонализирани прилози со дне-
вен хороскоп, класифицирани како дел од програмата 
со забавна функција.  

 
Член 10 

Техники на хипноза 
 
При прикажувањето аудиовизуелен материјал што 

содржи техники на хипноза, давателите на аудиовизу-
елни медиумски услуги мора да пристапуваат со крајна 
одговорност со цел да не предизвикаат негативни ефек-
ти кај малолетниците, односно пред камерата не смее 
да се прикажува лице кое хипнотизира и целата негова 
вербална постапка.  

Телевизиските програмски сервиси се должни пред 
почетокот и по паузите за рекламирање во ваквите 
програми, на екранот, а давателите на аудиовизуелни 
медиумски услуги по барање на соодветно место во ка-
талогот да објават предупредување дека програмата 
содржи техники на хипноза.  

 
Член 11 

Фотосензитивна епилепсија 
 
Давателите на аудиовизуелни медиумски услуги се 

должни да ги преземат сите неопходни мерки да ги 
заштитат гледачите кои боледуваат од фотосензитивна 
епилепсија. 

Телевизиските програмски сервиси се должни пред 
почетокот и по паузите за рекламирање во ваквите 
програми, на екранот, а давателите на аудиовизуелни 
медиумски услуги по барање на соодветно место во ка-
талогот, да објават предупредување дека во програмата 
има треперечка светлина. 

 
Член 12 

Симулирани вести 
 
Симулираните вести кои се дел од некоја забавна, 

играна, документарна или друга програма или пак, се 
објави на давателот на аудиовизуелни медиумски услу-
ги за неговите програми, не смеат да се прикажуваат на 
таков начин што ќе ги наведе гледачите да мислат дека 
она што го гледаат и слушаат се всушност вести или 
информации за нешто што реално се случило.    

    
III. КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМИТЕ И 

ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОДИ 
 

Член 13 
Програми што подлежат на категоризација 

 
Давателите на аудиовизуелни медиумски услуги се 

должни да ја категоризираат вкупната програма што се 
емитува на телевизиските програмски сервиси или се 
нуди во каталогот на аудиовизуелните медиумски ус-
луги по барање, со исклучок на вестите и информатив-
ните програми. 

 
Член 14 

Критериуми за категоризација на програмите 
 
Уредникот, врз основа на својата етичка свест и 

уредничка одговорност, треба мошне внимателно да 
процени дали во конкретниот програмски контекст е 
нужно емитувањето содржини потенцијално штетни за 
малолетните лица.  

При прегледувањето на содржината и при категори-
зацијата на програмите, давателите на аудиовизуелни 
медиумски услуги треба да ги земаат предвид следниве 
критериуми: 

- бројот (зачестеноста) и природата на описите, сце-
ните и/или глетките со насилство, еротика, сексуално 
однесување забрането со закон, непристоен (вулгарен) 
говор, сугестибилни облици на однесување лесни за 
имитација, а опасни за здравјето и безбедноста, поведе-
ние навредливо за човековото достоинство и сл.;  

- сликовитоста и детализираноста со кои се креира 
очигледна бруталност и/или вулгарност на описите, на 
сцените и/или на глетките; 

- проценката дали описите, сцените и/или глетките 
на насилство, еротика, сексуално однесување забране-
то со закон, непристоен (вулгарен) говор, сугестибилни 
облици на однесување лесни за имитација, а опасни за 
здравјето и безбедноста, и поведение навредливо за чо-
вековото достоинство, претставуваат комплементарни 
елементи во драмски заплет, или пак во контекст на об-
разовна, документарна и/или информативна програма; 

- дали насилството се сугерира како начин за разре-
шување конфликти; 

- зачестеноста и времетраењето на крупни планови 
и/или на детални вербални, графички и/или текстуални 
описи, сцени и/или глетки на бруталност и на вулгар-
ност; 
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- придружните естетски ефекти: музика, маски, 
шминка и други графички, сценографски и/или кости-
мографски елементи кои можат да предизвикаат возне-
миреност или да го засилат чувството на страв и на по-
нижување на човечкото достоинство; 

- психологијата зад карактерите, и проблематичнос-
та на контроверзните заклучоци од екстровертните и 
од интровертните аспекти на ликовите и нивните моти-
ви за насилно однесување, кои можат сугестивно да де-
луваат врз малолетните лица; 

- описите, сцените и/или глетките на малолетници 
втурнати во брутални и/или во вулгарни ситуации; 

- режисерскиот и сценаристичкиот третман на на-
силството и на еротиката: глорификација или неутра-
лизација, конструирани преку описи и преку развој на 
цели сцени и/или глетки на бруталност и на вулгар-
ност; 

- режисерскиот и сценаристичкиот пристап спрема 
контроверзни теми: поттикнување расна, верска, ет-
ничка, родова или нетрпеливост врз која било друга ос-
нова, наркоманија, самоубиство, инцест, педофилија, 
силување, крвни деликти, и слични облици на закани 
и/или на последици од психо-физичка тортура. 

 
Член 15 

Категории програми 
  
Програмите кои подлежат на категоризација се кла-

сифицираат во следните пет категории: 
- Прва категорија - програми наменети за целата 

публика; 
- Втора категорија - програми што не се препорачу-

ваат за деца под 8 години, за чие следење се препора-
чува надзор од родител или старател; 

- Трета категорија - програми што не се препорачу-
ваат за деца под 12 години, за чие следење е неопходен 
надзор од родител или старател; 

- Четврта категорија - програми што не се препора-
чуваат за деца под 16 години, за чие следење е неопхо-
ден надзор од родител или старател; 

- Петта категорија - програми што не се соодветни 
за публика под 18 години. 

 
Член 16 

Временски периоди за категориите програми 
 
Во зависност од очекуваниот состав на публиката, 

категориите програми можат да се емитуваат во след-
ните временски периоди: 

- Првата и втората категорија програми се емиту-
ваат во текот на целото деноноќие; 

- Третата категорија се емитува во периодот од 
20:00 до 05:00 часот; 

- Четвртата категорија се емитува во периодот од 
22:00 до 05:00 часот; 

- Петтата категорија се емитува во периодот од 
00:00 до 05:00 часот. 

 
Член 17 

Описи на категориите програми 
 
Категориите аудиовизуелни програми утврдени во 

член 15 од овој Правилник се определуваат според сле-
дниве описи:  

(1) Прва категорија - програми наменети за целата 
публика. Програми кои може да се емитуваат во текот 
на целото деноноќие и кои може да ги следи и најши-
роката публика вклучувајќи ги и децата од претшкол-
ска возраст. Употребата на непристоен (вулгарен) го-
вор треба да биде сведена на најмало можно ниво. При-

кажувањето голо човечко тело е дозволено исклучиво 
во неутрална природна појавност, надвор од каков би-
ло еротски контекст. Не е препорачливо прикажување 
вистинско оружје. Упатно е описите, сцените и/или 
глетките со чинови на насилство да се ограничат ис-
клучиво на ненагласени закани без каков било израз на 
вербална и/или на психо-физичка суровост во меѓучо-
вечките односи. Забрането е прикажување наркома-
нија, алкохолизам и слични видови девијантно однесу-
вање. Сцените на страв треба да бидат осмислени сооб-
разно со возраста на најмладите гледачи. 

(2) Втора категорија - програми што не се препора-
чуваат за деца под 8 години, за чие следење се препо-
рачува надзор од родител или старател. Може да се 
емитуваат во текот на целото деноноќие, со препорака 
да се гледаат со надзор од родител или старател. Мо-
жен е опфат на посериозни теми: девијантно однесу-
вање, семејно насилство, расизам и слично, меѓутоа 
програмите во ниту еден случај не смеат да поттикну-
ваат, ниту пак во себе да вклучуваат каква било афир-
мација на девијантно однесување или на поведение 
навредливо за човековото достоинство. Не е дозволена 
пренагласена употреба на непристоен (вулгарен) говор. 
Неутрална, природна појавност на голо човечко тело е 
дозволена, меѓутоа без каков било вулгарен сексуален 
контекст. Описите, сцените и/или глетките со еротика 
мора да бидат исклучително ретки и сосем ненагла-
сени, дискретни и без вулгарни алузии. Дозволено е 
умерено прикажување насилство, но, без детали на су-
ровост, оправдано во заплетот на сценариото, без да се 
нагласува присуството на вистинско оружје или на 
опасни техники за меѓучовечка пресметка. 

(3) Трета категорија - програми што не се препора-
чуваат за деца под 12 години, за чие следење е неопхо-
ден надзор од родител или старател. Програми чие сце-
нарио вклучува систематски и зачестени описи, сцени 
и/или глетки на психо-физичко насилство, кои можат 
да ги растревожат малолетните лица. Обработката се-
риозни теми е прифатлива, но треба да биде соодветна 
за пропишаната возраст на публиката. Дозволена е 
употреба непристоен говор, вулгарности и брутал-
ности, меѓутоа мора да биде сведена на разумна мерка 
и да биде оправдана со нужната функција во драмскиот 
или во информативно-документарниот контекст на 
програмата. Описите, сцените и/или глетките со насил-
ство и со еротика, и евентуалната заемна врска меѓу 
овие два фактора во развојот на наративот, не треба да 
ги нагласуваат физичките повреди и/или психо-физич-
ките последици од повреди, ниту пак да се фокусираат 
на непристојни физички детали. Не треба да им се при-
дава претерана важност на оружје и на техники за ме-
ѓучовечка пресметка лесни за имитација, со опасен по-
тенцијал сугестивно да делуваат врз психолошки по-
малку стабилните и врз емоционално ранливите делови 
од публиката. Прикажувањето наркоманија е дозволе-
но меѓутоа без детална разработка на фазите од чинот 
на карактеризација на ликовите, и комплементарно во 
целината на различните видови играна, образовна, ин-
формативна и/или документарна програма. Најавите за 
ваквите програми не смеат да бидат составени од 
описи, сцени и/или глетки што можат да ги вознемират 
малолетните лица. 

(4) Четврта категорија - програми што не се препо-
рачуваат за деца под 16 години, за чие следење е неопхо-
ден надзор од родител или старател. Програми чие сце-
нарио вклучува систематски и зачестени описи, сцени 
и/или глетки на психо-физичко насилство, кои можат да 
ги растревожат малолетните лица. Нема ограничувања 
на темите. Дозволена е честа употреба непристоен го-
вор, меѓутоа тешко е прифатлива претерана употреба ек-
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стремно вулгарни изрази. Прикажувањето еротика и 
сексуални односи е дозволено, меѓутоа без експлицитни, 
порнографски детали. Неопходен е внимателно осмис-
лен контекст за вербални и гестуални изрази кои имаат 
силна сексуална алузија и можат да го навредат човеко-
вото достоинство. Прикажувањето наркоманија е дозво-
лено само без детална разработка на фазите од чинот на 
(зло)употреба на дрога, врамнотежено со укажувањето 
на последиците, и во функција на карактеризација на ли-
ковите, комплементарно во целината на различните ви-
дови играна, образовна, информативна и/или докумен-
тарна програма. Прифатливи се описи, сцени и/или глет-
ки на насилство и последици на насилство, меѓутоа не и 
прикази на садизам, или каков било друг израз на нечо-
вечност и на изживување врз луѓе и врз животни. Наја-
вите за ваквите програми не смеат да бидат составени од 
описи, сцени и/или глетки што можат да ги вознемират 
малолетните лица.  

(5) Петта категорија - програми што не се соодвет-
ни за публика под 18 години. Се толерираат описите, 
сцените и/или глетките на насилство и последици од 
насилство, како и приказите на еротски односи. Се по-
читува автономното право и самосвеста на полнолетна-
та личност да одлучува при избирањето вид и катего-
рија програма што сака да ја проследи. Емитувањето 
порнографија и садизам е забрането и во ниту еден 
случај не треба да се доведува во врска со оваа катего-
рија програми. Во оваа категорија програми нема огра-
ничувања во врска со темите, а единствените ограничу-
вања се во врска со начинот на нивната обработка.  

 
  

Член 18 
Распоредување на програмите што можат да им 
наштетат на малолетните лица во програмската 

шема 
 
При планирањето на емитувањето на програмите 

што можат штетно да влијаат врз развојот на малолет-
ните лица, телевизиските радиодифузери се должни да 
ги земат предвид следниве критериуми:   

- природата на содржината што може да има штет-
но влијание врз малолетните лица;  

- медиумската функција и жанрот на конкретната 
програма; 

- бројот и возраста на малолетните лица што веро-
јатно ќе ја следат програмата, имајќи ги предвид работ-
ните денови, викендите и празниците;  

- веројатните очекувања на публиката во поглед на 
содржината на програмата во конкретно време од де-
нот или во конкретен ден.      

 
IV. АКУСТИЧНО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ И ВИЗУЕЛ-

НИ ЗНАЦИ -  ПРЕДУПРЕДУВАЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА 
 
 

Член 19 
Програми во кои се аплицира 

предупредувачка сигнализација 
 
Предупредувачката сигнализација задолжително се 

аплицира пред почетокот и за време на емитувањето на 
програмите на телевизиските програмски сервиси и на 
соодветно место до програмите достапни во каталогот 
на аудиовизуелните медиумски услуги по барање, и тоа: 

- во сите видови играна програма, и 
- во оние видови програми со информативна, обра-

зовна или забавна функција, кои било како целина или 
преку нивни делови, можат штетно да влијаат врз ма-
лолетните лица. 

Член 20 
Начин на аплицирање на предупредувачката 

 сигнализација 
 
Пред почетокот на телевизиските програми опфате-

ни со член 19 од овој Правилник, задолжително се еми-
тува предупредувачки сигнал што соодветствува на ка-
тегоријата програма кој е комбинација од визуелен 
знак, текстуално, вербално и акустично предупреду-
вање, трае најмалку 10 секунди, и зафаќа најмалку 1/4 
од видливиот дел од екранот. 

Во текот на телевизиските програми опфатени со 
член 19 од овој Правилник, постојано се емитува само 
визуелниот знак од предупредувачкиот сигнал, кој се 
аплицира со димензии од 1/32 во агол од видливиот 
дел од екранот. Исклучок се визуелните знаци за теле-
визиските програми со хипнотички техники и со трепе-
речка светлина, кои се аплицираат на екранот по секоја 
пауза за рекламирање. 

На соодветно место до програмите опфатени со 
член 19 од овој Правилник, достапни во каталогот на 
аудиовизуелните медиумски услуги по барање, задол-
жително се аплицира само визуелниот знак, што соод-
ветствува на категоријата програма. 

 
  

Член 21 
Изглед и содржина на предупредувачката 

сигнализација 
  
Предупредувачката сигнализација што се аплицира 

пред, до или во текот на програмите од страна на дава-
телите на аудиовизуелни медиумски услуги, изгледа 
вака: 
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Член 22 
Објави за програмите 

 
Објавите (промотивните најави) за програмите на 

радиодифузерите не смеат да содржат описи, сцени 
и/или глетки што можат да им нанесат штета на мало-
летните лица. 

Објавите од став 1 на овој член задолжително треба 
да бидат обележани со визуелниот знак што ја сигнали-
зира категоријата програма што се најавува. 

Објавите за програмите од петтата категорија не 
смеат да се емитуваат пред 22:00 часот. 

 
 

V. СОДРЖИНИ ВО ВЕСТИТЕ И  
ИНФОРМАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ 

 
 

Член 23 
Уредничка проценка за неопходноста на деталите 

 
Кога вестите и информативните програми вклучу-

ваат описи, сцени и/или глетки што можат штетно да 
влијаат врз малолетните лица, оправданоста на нивно-
то прикажување мора да се темели врз одговорна уред-
ничка проценка за неопходноста на деталите во такви-
от материјал. 

Објавувањето прилози на телевизиските програ-
мски сервиси што посредуваат описи, сцени и/или 
глетки на насилство, аудиовизуелен материјал што мо-
же да го навреди или да го понижи човековото досто-
инство, други прилози чија содржина може сериозно да 
го загрози физичкиот, психичкиот и/или моралниот 
развој на малолетните лица, мора да биде во временски 
периоди од програмската шема кога се очекува дека 
малолетниците не ја следат програмата.  

Професионалната одговорност на новинарот под-
разбира и дека жртвите на насилство треба да се трети-
раат со максимален респект, а поради заштита на чове-
ковото достоинство нивните тела не треба да се прика-
жуваат во кадри со крупен план, освен во исклучител-
ни случаи кога е тоа неизбежно поради целовитоста на 
информативниот материјал. 

При објавувањето описи, сцени и/или глетки кои се 
користат како судски доказ, медиумската одговорност 
го задолжува уредникот на програмата внимателно да 
процени дали е неопходно информативниот капацитет 
на таквиот материјал да се вклучи во целината на при-
кажаната програма. 

Член 24 
Предупредувачки коментар 

 
Доколку прилозите или составните делови на при-

лозите во вестите и во информативните програми вклу-
чуваат содржини што можат да ги вознемират малолет-
ните лица, телевизиските радиодифузери се должни да 
ги најават со предупредувачки коментар од водителот. 

Овој пристап, во ниту еден случај, не подразбира 
рестрикција на темите и на настаните за кои треба да се 
известува, меѓутоа емитувањето мора да биде прослед-
ено со новинарски и/или со стручен коментар кој ќе 
овозможи објективност на информативната перспек-
тива. 

 
Член 25 

Малолетници - сторители или жртви на кривични 
дела 

 
 Доколку во вестите се известува за малолетни лица 

кои се сторители, сведоци, или жртви на сексуално на-
силство или на други кривични дела, давателите на ау-
диовизуелни медиумски услуги треба да бидат особено 
внимателни да не објавуваат описи, детали, слики или 
какви било информации што можат на директен или 
индиректен начин да укажат на нивниот идентитет. 

 
 
VI. ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА АУДИОВИЗУЕЛНИ-

ТЕ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ПО БАРАЊЕ 
 

Член 26 
Технички мерки за заштита на 

 малолетните лица 
 

Давателите на аудиовизуелните медиумски услуги 
по барање се должни да обезбедат технички мерки со 
кои на малолетните лица ќе им се оневозможи пристап 
до содржините што можат да им наштетат.  

Техничките мерки од ставот 1 на овој член можат 
да бидат:  

- кодови за лична идентификација (ПИН кодови) со 
кои давателот на аудиовизуелната медиумска услуга по 
барање може да ја провери возраста на корисникот 
пред да му овозможи пристап до кодираните содржини 
категоризирани и означени согласно одредбите на овој 
Правилник; 

- филтрирање на содржините категоризирани од да-
вателот на аудиовизуелната медиумска услуга по бара-
ње и означени согласно одредбите на овој Правилник;   

- примена на независни системи за филтрирање кои 
ја анализираат програмата, ја препознаваат и ја исклу-
чуваат штетната содржина врз основа на категории 
што ги дефинира родителот/старателот; 

- примена на други софтвери со кои на родите-
лите/старателите им се овозможува да го блокираат 
пристапот на малолетниците до содржините што мо-
жат да им наштетат.   

 
 

Член 27 
Презентирање и означување на програмите што  

можат да им наштетат на малолетниците 
 
Давателите на аудиовизуелните медиумски услуги 

по барање се должни содржините преземени од телеви-
зиските програмски сервиси од Република Македонија 
и другите содржини достапни во каталогот по барање, 
што можат штетно да влијаат врз развојот на малолет-
ните лица, да ги означат со предупредувачка сигнали-
зација при секое нивно наведување во каталогот со 
програми, и во објавите за програмите. 
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Информациите за петтата категорија програми мо-
жат да се презентираат само како дел од услуга која е 
достапна за плаќање, без оглед дали се работи за услу-
га со претплата или со плаќање по секое поединечно 
гледање.       

  
VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 28 

Со влегувањето во сила на овој Правилник преста-
нува да важи Правилникот за заштита на малолетната 
публика од програми што можат штетно да влијаат врз 
нејзиниот физички, психички и морален развој („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 21/07).  

 
Член 29 

Давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по 
барање треба да го усогласат своето работење со од-
редбите на овој Правилник во рок од 2 (два) месеца од 
денот на неговото влегување во сила. 

 
Член 30 

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

 
 

Бр. 01-5777/1 
Агенција за аудио и аудиовизулени 

медиумски услуги, 
21 ноември 2014 година Претседател на советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 
__________ 

5381. 
Врз основа на член 18 став 1 алинеја 8, член 20 став 

1 алинеја 11, во врска со член 62 став 3 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 184/13, 13/14, 
44/14, 101/14 и 132/14), и член 15 став 1 алинеја 7 од 
Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудио-
визуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.8.2014 
година, а во согласност со Заклучокот на Советот на 
Агенцијата бр.02-5747/6  од 21.11. 2014 година, Сове-
тот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиум-
ски услуги, на својата  19-та седница одржана на 21.11. 
2014 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОДРАЧЈАТА НА ЕМИТУВАЊЕ НА ТЕЛЕВИЗИСКИ 
И РАДИО ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој Правилник се определуваат подрачјата на 
емитување на телевизиски и радио програмски сер-
виси. 

Подрачје за емитување е ограничена географска це-
лина на која се емитува некој телевизиски или радио 
програмски сервис. 

 
Член 2 

Подрачјето на емитување, според нивото на гледа-
ност или слушаност, на телевизиските и радио програ-
мските сервиси може да биде: државно (целата терито-
рија на Република Македонија), регионално (одреден 
регион) или локално (одредено населено место со нај-
блиската околина). 

II. ТЕХНИЧКИ СРЕДСТВА ПРЕКУ КОИ СЕ ОБЕЗБЕ-

ДУВА ТЕЛЕВИЗИСКО ИЛИ РАДИО ЕМИТУВАЊЕ 
 

II. 1 За телевизиско емитување 
 

Државно ниво 

 

Член 3 
Емитување на телевизиски програмски сервис на 

државно ниво може да се врши преку: 
-  ограничен ресурс - дигитален терестријален мул-

типлекс; 
-  јавна електронска комуникациска мрежа што не 

користи ограничен ресурс или преку; 
-  сателит.  
При обезбедување на телевизиско емитување на 

државно ниво преку ограничен ресурс - дигитален те-
рестријален мултиплекс, радиодифузерот е должен да 
обезбеди покриеност со сигнал на најмалку 80% од на-
селението во Република Македонија.  

 

Регионално ниво 

 

Член 4 
Емитување на телевизиски програмски сервис на 

регионално ниво може да се врши преку: 
- ограничен ресурс - дигитален терестријален мул-

типлекс или; 
-  јавна електронска комуникациска мрежа што не 

користи ограничен ресурс; 
При обезбедување на телевизиско емитување на ре-

гионално ниво преку ограничен ресурс - дигитален те-
рестријален мултиплекс, радиодифузерот е должен да 
обезбеди покриеност со сигнал на најмалку 80% од на-
селението во соодветниот регион. 

 
Локално ниво 

 

Член 5 
Емитување на телевизиски програмски сервис на 

локално ниво може да се врши само преку јавна елек-
тронска комуникациска мрежа што не користи ограни-
чен ресурс. 

 
II. 2  Радио емитување 

 

Државно ниво 

 

Член 6 
Емитување на радио програмски сервис на државно 

ниво може да се врши преку: 
- Радиофреквенции; 
-  ограничен ресурс - дигитален терестријален мул-

типлекс; 
-  јавна електронска комуникациска мрежа што не 

користи ограничен ресурс или преку; 
-  сателит.  
При обезбедување на радио емитување на државно 

ниво преку ограничен ресурс – радиофреквенции или 
дигитален терестријален мултиплекс, радиодифузерот 
е должен да обезбеди покриеност со сигнал на најмал-
ку 80% од населението во Република Македонија.  

 

Регионално ниво 

 

Член 7 
Емитување на радио програмски сервис на регио-

нално ниво може да се врши преку: 
- Радиофреквенции; 
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- ограничен ресурс - дигитален терестријален мул-
типлекс или преку; 

- јавна електронска комуникациска мрежа што не 
користи ограничен ресурс. 

При обезбедување на радио емитување на регио-
нално ниво преку ограничен ресурс – радиофрек-
венции или дигитален терестријален мултиплекс, ради-
одифузерот е должен да обезбеди покриеност со сигнал 
на најмалку 80% од населението во соодветниот ре-
гион. 

 

Локално ниво 

 

Член 8 
Емитување на радио програмски сервис на локално 

ниво може да се врши преку: 
- Радиофреквенции или преку; 
-  јавна електронска комуникациска мрежа што не 

користи ограничен ресурс. 
 

III. ПОДРАЧЈА НА ЕМИТУВАЊЕ 

 

III.1 ТЕЛЕВИЗИСКО И РАДИО ЕМИТУВАЊЕ НА 

РЕГИОНАЛНО НИВО 

 

Член 9 
Како подрачја на регионално ниво за кои се издава 

дозвола за вршење на радиодифузна дејност се сметаат 
зоните на распределба дефинирани во Планот Женева 
06 кој е дел од Регионалната радиокомуникациска кон-
ференција за планирање на дигиталната радиодифузна 
служба во делови од регионите 1 и 3, во радиофрек-
венциските опсези 174-230 MHz и 470-862 MHz (RRC-
06) на која и пристапила Република Македонија, освен 
зоната на распределба D1 - Црн Врв која се состои од 
два региона на емитување Скопје и Велес, односно 
подрачје на регионално ниво Скопје и подрачје на ре-
гионално ниво Велес. Подрачјето на регионално ниво 
Скопје ги содржи градот Скопје и општините Чучер 
Сандево, Арачиново, Илинден, Петровец, Зелениково, 
Студеничани и Сопиште. Подрачјето на регионално 
ниво Велес ги содржи општините Велес, Чашка, Свети 
Николе, Лозово, Градско, Росоман, Неготино и дел од 
општината Кавадарци. 

Подрачјата на регионално ниво се прикажани во 
Прилог бр.1 кон овој Правилник. 

 
III.2 ТЕЛЕВИЗИСКО И РАДИО ЕМИТУВАЊЕ НА 

ЛОКАЛНО НИВО ПРЕКУ ЈАВНА ЕЛЕКТРОНСКА 

КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА 
 

Член 10 
Подрачјата на емитување на локално ниво преку 

јавна електронска комуникациска мрежа, се прикажани 
во Прилог бр.2 кон овој Правилник, и тоа: 

- Општина Куманово, Општина Липково и Општи-
на Старо Нагоричане; 

- Општина Крива Паланка и Општина Ранковце; 
- Општина Кочани, Општина Виница, Општина Че-

шиново-Облешево и Општина Зрновци; 
- Општина Делчево и Општина Македонска Каме-

ница; 
- Општина Кратово и Општина Пробиштип; 
- Општина Штип и Општина Карбинци; 
- Општина Берово и Општина Пехчево; 
- Општина Радовиш и Општина Конче; 
- Општина Струмица, Општина Василево, Општина 

Босилово и Општина Ново Село; 
- Општина Гевгелија, Општина Валандово, Општи-

на Богданци и Општина Дојран; 

- Општина Кавадарци, Општина Неготино, Општи-
на Росоман и Општина Демир Капија; 

- Општина Велес, Општина Чашка и Општина 
Градско; 

- Општина Свети Николе и Општина Лозово; 
- Општина Прилеп, Општина Долнени и Општина 

Кривогаштани; 
- Општина Крушево и Општина Демир Хисар; 
- Општина Битола, Општина Могила, Општина Но-

ваци и Општина Ресен;   
- Општина Охрид и Општина Дебрца; 
- Општина Струга и Општина Вевчани; 
- Општина Дебар, Општина Центар Жупа и Општи-

на Маврово и Ростуше; 
- Општина Кичево, Општина Пласница и Општина 

Македонски Брод; 
- Општина Тетово, Општина Теарце, Општина Јегу-

новце, Општина Желино и Општина Брвеница; 
- Општина Гостивар, Општина Врапчиште и Оп-

штина Боговиње. 
 

III.3 РАДИО ЕМИТУВАЊЕ НА ЛОКАЛНО НИВО 

ПРЕКУ РАДИОФРЕКВЕНЦИИ 
 

Член 11 
Подрачјата на емитување на локално ниво преку ра-

диофреквенции, се прикажани во Прилог бр.3 кон овој 
Правилник, и тоа: 

- Општина Берово  
- Општина Битола  
- Општина Богданци  
- Општина Валандово  
- Општина Велес  
- Општина Виница  
- Општина Гевгелија  
- Општина Гостивар  
- Општина Дебар  
- Општина Делчево  
- Општина Демир Капија  
- Општина Демир Хисар  
- Општина Кавадарци  
- Општина Кичево  
- Општина Кочани  
- Општина Кратово  
- Општина Крива Паланка  
- Општина Крушево  
- Општина Куманово  
- Општина Македонска Каменица  
- Општина Македонски Брод  
- Општина Неготино  
- Општина Охрид  
- Општина Пехчево  
- Општина Прилеп  
- Општина Пробиштип  
- Општина Радовиш  
- Општина Ресен  
- Општина Свети Николе  
- Општина Струга  
- Општина Струмица  
- Општина Тетово  
- Општина Штип  
- Општина Босилово  
- Општина Брвеница  
- Општина Василево  
- Општина Вевчани  
- Општина Врапчиште  
- Општина Градско  
- Општина Дебрца  
- Општина Дојран  
- Општина Долнени  
- Општина Желино  
- Општина Зрновци  
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- Општина Илинден  
- Општина Јегуновце  
- Општина Боговиње  
- Општина Карбинци  
-  Општина Конче  
- Општина Кривогаштани  
- Општина Липково  
- Општина Лозово  
- Општина Маврово и Ростуше  
- Општина Могила  
- Општина Новаци  
- Општина Ново Село  
- Општина Пласница  
- Општина Ранковце  
- Општина Општина Росоман  
- Општина Старо Нагоричане  
- Општина Теарце  
- Општина Центар Жупа  
- Општина Чашка  
- Општина Чешиново-Облешево  
 

II. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 12 
Со  денот на влегувањето во  сила на овој Правил-

ник престанува да важи Правилникот за определување 
на подрачјата на емитување преку јавна комуникацис-
ка мрежа на телевизиските програмски сервиси на ло-
кално ниво, бр. 01-2270/1 од 18.5.2013 година. 

                          
Член 13 

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

 
 

Бр. 01-5778/1 
Агенција за аудио и аудиовизулени 

медиумски услуги, 
21 ноември 2014 година Претседател на советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 
 
 

Прилог 1:  Подрачја на емитување на регионално ниво 
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Прилог 2:Подрачја на емитување на локално ниво 

преку јавна електронска комуникациска мрежа 
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Прилог 3: Подрачја на емитување на локално ниво 

преку радиофреквенции 
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5382. 

Советот на Јавните обвинители на Република Маке-

донија-Скопје согласно  член 9 т.3  и член 47 од  Зако-

нот за Советот на Јавните обвинители на Република 

Македонија („Службен  весник РМ“ бр.150/07), на од-

ржаната седумдесет и втора седница на ден 19.11.2014   

година ја донесе следната  

 

О Д Л У К А 

 

I 

На Фикрије Бектеши родена на 13.12.1952 година, 

избрана на 20.7.2009 година за јавен обвинител во Ос-

новното јавно обвинителство Струга, без ограничување 

на траење на мандатот, и се утврди престанок  на фун-

кцијата јавен обвинител  поради исполнување на усло-

вите за старосна пензија. 

 

II 

Функцијата јавен обвинител и работниот однос и 

престанува заклучно со 31.12.2014 година. 

  

СОР бр. 13/14 Совет на јавните обвинители 

19 ноември 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Петар Аневски, с.р. 

_________ 

5383. 

 Советот на Јавните обвинители на Република Ма-

кедонија, согласно член 18 ст. 3 од Законот за Јавното 

обвинителство („Службен  весник РМ“ бр. 150/07) нa 

одржаната седумдесет и втора седница нa ден 

19.11.2014 година, донесе   

 

О Д Л У К А 

 

I 

Оливера Проевска јавен обвинител во Основното 

јавно обвинителство Охрид, упатена на 1.12.2013 го-

дина, со Одлука А.бр.213-3/13, и на 1.06.2014 година со 

Одлука бр.02-184/1, да ја врши должноста  јавен обви-

нител за време до 6 (шест) месеци во Основното јавно 

обвинителство Битола, и се продолжува за уште 6 

(шест) месеци до 1.12.2014 година до 31.05.2015 го-

дина, да ја ишвршува функцијата јавен обвинител во 

Основното јавно обвинителство Битола.      

 

II 

Одлуката стапува во сила на ден 1.12.2014 година. 

  

Бр. 02-184/2 Совет на јавните обвинители 

19 ноември 2014 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Петар Аневски, с.р. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5384. 
 Регулаторната комисија за енергетика на Републи-

ка Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, 
од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/11, 136/11, 79/13 и 41/14) и член 45 од Правилникот 
за лиценци за вршење на енергетски дејности („Служ-
бен весник на РМ“, бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по 
барањето на Друштво за производство и трговија на 
електрична енергија и консалтинг ЕНСОЛ ДОО Охрид 
за менување на лиценца за производство на електрична 
енергија, на седницата одржана на ден 19.11.2014 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-

изводство на електрична енергија издадена со Одлука 
бр. УП1 бр.07-69 од 10.10.2012 година, („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 133/2012) на Друштво за производство 
и трговија на електрична енергија и консалтинг ЕН-
СОЛ ДООЕЛ увоз извоз Скопје, се менува. 

2. Изменетата лиценца е прилог 1 на оваа одлука. 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вање во „Службен весник на Република Македонија“. 
 

УП1 бр. 07-69/11  
19 ноември 2014 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 
 
 

Л И Ц Е Н Ц А  
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство и трговија на електрична 

енергија и консалтинг ЕНСОЛ ДОО Охрид со седиште 
на ул. „Рашанец“ бр.96 Лескоец, Охрид. 

 
2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата  
Производство на електрична енергија  
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
19.11.2014 година 
 
4. Датум до кога важи лиценцата 
19.11.2049 година 
 
5. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 79.01.1/11/2/14 
 
6. Број на деловниот субјект – 6660100 
 
7. Единствен даночен број – 4002010521570  
 
8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-
ценцата ќе го врши со фотоволтаичен систем, во обем 
согласно техничките карактеристики на производниот 
капацитет. 
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9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност произ-

водство на електрична енергија од обновливи извори ќе 
го врши од фотоволтаичен систем лоциран на КП бр. 
1513/3 м.в. Преста, КО - Белчишта, Општина Дебарца. 

 
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија ќе ја врши со произ-
воден капацитет наведен во Прилог 2 кој е составен 
дел од оваа лиценца.  

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршeње на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
12. Права и обврски за носителот на лиценца 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, правата и обврските на Друштво 
за производство и трговија на електрична енергија и 
консалтинг ЕНСОЛ ДОО Охрид (во понатамошниот 
текст: носител на лиценцата) и неговото учество на па-
зарот на електрична енергија.  

Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, пазарните правила, и условите 
определени во лиценците; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на елек-
трична енергија и до операторот на електропреносниот 
систем податоци и информации од договорите за про-
дажба на електрична енергија, расположливост на про-
изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-
мерцијално-финансиските податоци во согласност со 
пазарните правила; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-
тојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки. 

                                                                  
13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за работењето 
на претходната година.  Годишниот извештај содржи 
податоци особено за:  

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 
во текот на годината; 

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 
состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

3) преземени мерки:  
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при работа; 
- за вршење на дејноста во услови на кризна сос-

тојба, промена на условите на светскиот пазар, како и 
воена и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година; 

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува: 

- во писмена и/или електронска форма, квартални и 
годишни извештаи за количините на произведената и 
испорачаната електрична енергија на точка на прием 
во системот за дистрибуција на електрична енергија; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како и други промени во работе-
њето предвидени во правилникот. 

 
16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 
врши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи 
непосреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталации, како и на средствата и опремата потребни 
за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 
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18. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика, да дос-
тавува писмен извештај за движењето на сите парамет-
ри кои што го определуваат квалитетот на произведе-
ната електрична енергија во определен временски пе-
риод. 

 
19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и од  Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности. 

 
20. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата 
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
Прилог 2 

 
Податоци за фотоволтаичен систем приклучен на 

дистрибутивна мрежа согласно Табела VI: 
 
1. Податоци за фотоволтаичниот систем: 
- Име на фотоволтаичниот систем: 
  ЕНСОЛ 
 
2. Локација на фотоволтаичниот систем на дис-

трибутивната мрежа: 
Приклучок на  ТС Песочани 35/10(20) kV/ kV преку 

СН извод с. Белчишта  со  новопредвидени: СН крак и 
ТС 10(20)/0,4 kV/ kV; 

 
3. Oпшти податоци: 
- година на почеток на градба: 2011 год.; 
- година на завршеток на градба: 2012 год.; 
- проценет животен век на фотоволтаичниот сис-

тем: 33 години; 
 
4. Податоци за опрема: 
- број на фотоволтаични модули 1224 модули; 
- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул; тип: CS6P- 245; 
- производител: Canadian Solar 
- номинални податоци за фотоволтаичен систем: 
- моќност на модул 245 Wp;  
- вкупна моќност на фотоволтаична централа:  245 

x 1224 = 299,9 kW; 
- тип, производител и номинални податоци на бате-

рија: нема батериja; 
- тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор: 
- тип: Solar Lake 17000TL, трифазен 
- производител: Samil Power, Kina, количина 17 

5. Годишно сончево зрачење на таа локација по 
месеци:  

 
Месец Wh/m2 
Јануари 2.815 
Фебруари 3.490 
Март 4.420 
Април 5.350 
Мај 5.764 
Јуни 6.204 
Јули 6.521 
Август 6.421 
Септември 5.825 
Октомври 4.412 
Ноември 3.079 
Декември 1.829 
просечно 4.682 

 
6. Очекувано производство на електрична енер-

гија: 395.190 kWh. 
 

Месец kWh 
Јануари 21.383 
Фебруари 23.835 
Март 32.657 
Април 37.538 
Мај 40.889 
Јуни 41.699 
Јули 45.129 
Август 44.270 
Септември 39.840 
Октомври 31.897 
Ноември 22.180 
Декември 13.871 

_________ 
 

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ 

5385. 
 Врз основа на членовите 203 и 218 став 1 од Зако-

нот за работните односи („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 
50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12 и 39/12), член 5 од Оп-
штиот колективен договор  за  јавниот  сектор  на  Ре-
публика  Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.10/08 и 85/09) и член 122 од Колектив-
ниот договор за здравствената дејност на Република 
Македонија („Службен весник  на  Република  Македо-
нија“ бр. 60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 33/11 и 
5/13), Министерството за здравство и репрезентативни-
от Самостоен синдикат за здравство, фармација и соци-
јална заштита на Република Македонија, на 3 октомври 
2014 година година, склучија 

 
А  Н  Е К  С 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КО-
ЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА 

 ДЕЈНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Колективниот договор за здравствената дејност 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.60/06, 156/07, 17/09, 88/09, 60/10, 
33/11 и 5/13), членот 61-а се менува и гласи: 

 
„Член 61-а 

За поединечните работи односно занимања за ра-
ботниците кои имаат засновано работен однос во јав-
ните здравствени установи - универзитетски клиники и 
универзитетски институти и се избрани во наставно-
научни, научни и соработнички звања и имаат заснова-
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но работен однос на медицински или стоматолошки 
факултет, се утврдуваат коефициенти за плата започну-
вајќи со исплата на платата за месец февруари 2015 го-
дина, и тоа: 

А) Соработнички звања (асистенти/помлади асис-
тенти) 
- доктор на медицина и стоматологија 3,568 
- доктор на медицина и стоматологија - магис-
тер 3,856 
- доктор на медицина и стоматологија - специ-
јалист 4,562 
- доктор на медицина и стоматологија - специ-
јалист - магистер 4,611 
- доктор на медицински и стоматолошки науки 5,163 

 
Б) Наставно-научни и научни звања 

- доктор на медицински и стоматолошки - нау-
чен соработник 5,285 
- доктор на медицински и стоматолошки науки 
- доцент 5,347 
- доктор на медицински и стоматолошки науки 
- виш научен соработник 5,470 
- доктор на медицински и стоматолошки науки 
- вонреден професор 5,531 
- доктор на медицински и стоматолошки - нау-
чен советник 5,592 
- доктор на медицински и стоматолошки науки 
- редовен професор 5,654 

 
Усогласувањето на коефициентите од став 1 на овој 

член ќе се изврши во две фази почнувајќи со исплатата 
на платата за месец ноември 2014 до февруари 2015 го-
дина, при што ќе се применуваат следните коефици-
енти: 

А) Соработнички звања (асистенти/помлади асис-
тенти) 

 

Занимања 

од  
ноември 
2014г. до 
јануари 
2015г. 

од  
февруари 

2015г. 

- доктор на медицина и сто-
матологија 

3,280 3,568 

- доктор на медицина и сто-
матологија - магистер 

3,546 3,856 

- доктор на медицина и сто-
матологија - специјалист 

4,194 4,562 

- доктор на медицина и сто-
матологија - специјалист - 
магистер 

4,239 4,611 

- доктор на медицински и 
стоматолошки науки 

4,747 5,163 

Б) Наставно-научни и научни звања 

Занимања 

од 
ноември 
2014г. до 
јануари 
2015г. 

од 
февруари 

2015г. 

- доктор на медицински и 
стоматолошки -научен сора-
ботник 

4,860 5,285 

- доктор на медицински и 
стоматолошки науки - доцент 

4,917 5,347 

- доктор на медицински и 
стоматолошки науки - виш 
научен соработник 

5,030 5,470 

- доктор на медицински и 
стоматолошки науки - вонре-
ден професор 

5,085 5,531 

- доктор на медицински и 
стоматолошки - научен совет-
ник 

5,141 5,592 

- доктор на медицински и 
стоматолошки науки - редо-
вен професор 

5,198 5,654 

 
Коефициентите од став 1 на овој член ќе се приме-

нуваат за пресметка и исплата на основна плата за ра-
ботно време од 35 часа неделно поминати во јавната 
здравствена установа - универзитетска клиника и уни-
верзитетски институт, согласно договорот за вработу-
вање.“ 

 
Член 2 

По членот 61-б се додава нов член 61-в, кој гласи: 
 

„Член 61-в 
За поединечните работи односно занимања за ра-

ботниците кои имаат засновано работен однос во јав-
ните здравствени установи - универзитетски клиники и 
универзитетски институт, се утврдуваат коефициенти 
за плата започнувајќи со исплата на платата за месец 
февруари 2015 година, и тоа: 

 
- доктор на медицина и стоматологија - специ-
јалист 4,562 
- доктор на медицина и стоматологија - специ-
јалист со магистратура 4,611 
- доктор на медицина и стоматологија - специ-
јалист - примариус 4,794 
- доктор на медицина и стоматологија - суп-
специјалист 5,007 
- доктор на медицински и стоматолошки науки 5,163 

 
Усогласувањето на коефициентите од став 1 на овој 

член ќе се изврши во две фази почнувајќи со исплатата 
на платата за месец ноември 2014 до февруари 2015 го-
дина, при што ќе се применуваат следните коефици-
енти: 

 

Занимања 

од 
ноември 
2014г. до 
јануари 
2015г. 

од 
февруари 

2015г. 

- доктор на медицина и сто-
матологија - специјалист 

4,194 4,562 

- доктор на медицина и сто-
матологија - специјалист со 
магистратура 

4,239 4.611 

- доктор на медицина и сто-
матологија - специјалист - 
примариус 

4,578 4,979 

- доктор на медицина и сто-
матологија - супспецијалист 

4,515 5,007 

- доктор на медицински и 
стоматолошки науки 

4,747 5,163 

.“ 
 

Член 3 
Овој Анекс за изменување и дополнување на Ко-

лективниот договор за здравствената дејност на Репуб-
лика Македонија влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“.  

 
Бр. 0101-79/1 Бр. 07-9494/1 

3 октомври 2014 година 3 октомври 2014 година 
Скопје Скопје 

  
Самостоен синдикат за 
здравство, фармација и  
социјална заштита на  

Република Македонија 

 
Министерство  
за здравство 

Претседател, Министер, 
д-р Љубиша Каранфиловски, с.р. Никола Тодоров, с.р. 
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5386. 
Врз основа на член 52 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13 и 43/14), Управата за семе и 
саден материјал во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го објавува 
запишувањето на сорти на земјоделски растенија во 

 
НАЦИОНАЛНА СОРТНА ЛИСТА 

 
Во Национална сортна листа се запишуваат следните сорти: 

  



 Стр. 42 - Бр. 172                                                                                   21 ноември 2014 
 



21 ноември 2014  Бр. 172 - Стр. 43 

 
 



 Стр. 44 - Бр. 172                                                                                   21 ноември 2014 
 

         Бр. 18- 294/3                                                                              

5 ноември 2014 година                                                                                                                   Директор, 

            Скопје                                                                                              м-р Менсур Камбери, с.р.

 

 

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 

http://www.slvesnik.com.mk/
mailto:contact@slvesnik.com.mk

