
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Број 133       Год. LXII Четврток, 21 декември 2006   Цена на овој број е 220 денари

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

 Стр.
2206. Правилник за видот и обемот  на услу-

гите од социјална заштита кои се плаќа-
ат од страна на корисникот и роднини-
те кои се должни да го издржуваат и 
висината на учеството во трошоците на 
корисниците и роднините......................... 1 

2207. Дозвола за вршење финансиски лизинг 3 
2208. Листа на стоки на царински квоти по 

Договор за пристапување на Републи-
ка Македонија во СТО.......................... 3 

2209. Одлука за просечна цена на производс-
тво, дистрибуција и снабдување со топ-
линска енергија за греење за регулиран 
период на Скопје Север АД - Скопје...... 3 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 
2206. 

Врз основа на член 107 став 4 од Законот за соци-
јалната заштита (,,Службен весник на РМ“ бр. 50/97, 
16/2000, 17/03, 65/04, 62/05 и 111/05), министерот за 
труд и социјална политика донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИДОТ И ОБЕМОТ  НА УСЛУГИТЕ ОД СО-
ЦИЈАЛНА ЗАШТИТА КОИ СЕ ПЛАЌААТ ОД  
СТРАНА НА КОРИСНИКОТ И РОДНИНИТЕ 
КОИ СЕ ДОЛЖНИ ДА ГО ИЗДРЖУВААТ   И ВИ-
СИНАТА НА УЧЕСТВОТО ВО ТРОШОЦИТЕ НА 

КОРИСНИЦИТЕ И РОДНИНИТЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат видот и обемот  на 

услугите од социјална заштита кои се плаќаат од  стра-
на на корисникот и роднините кои според закон се 
должни да го издржуваат и висината на учеството во 
трошоците на корисниците и роднините.  
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Член 2 
Како услуги од социјална заштита,  кои се наплату-

ваат од корисниците и нивните роднини кои според за-
кон се должни да ги издржуваат, во смисла на овој пра-
вилник се сметаат: 

- сместување во установа за социјална заштита и 
друга установа согласно со Законот за социјалната за-
штита; и 

- сместување во згрижувачко семејство. 
 

Член  3 
Корисник  на услугата - сместување во установа за 

социјална заштита и во друга установа согласно со 
Законот за социјалната заштита или во згрижувачко 
семејство, кој има редовни месечни примања, однос-
но  поседува недвижен имот кој не го користи за жи-
веење или поседува друг имот од кој остварува до-
полнителни средства, а нема обврска за издржување 
на блиски роднини согласно со закон, висината на ус-
лугата за сместувањето ја надоместува од месечните 
примања по сите основи.  

С О Д Р Ж И Н А
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Доколку корисникот на услугата од членот 2 на 
овој правилник нема доволно приходи да ја  надомести 
вредноста за  утврдениот обем на услугата, разликата 
до тој износ или целиот износ ќе се наплати од родни-
ните кои според закон се должни да го издржуваат ли-
цето, но само доколку вкупните приходи по член на се-
мејството се над нивото на средствата утврдени со овој 
правилник. 

Доколку корисникот на услугата или роднините 
кои според закон се должни да го издржуваат сместе-
ното лице, не располагаат со неопходните финансиски 
средства , сместувањето ќе биде покриено од средства-
та за финансирање на социјалната заштита само во ус-
лови кога сместувањето на лицето е извршено со реше-
ние на центарот за социјална работа. 

Доколку корисникот на услугата склучил договор 
за доживотно издржување со центарот за социјална ра-
бота, сместувањето во установа за социјална заштита 
или во згрижувачко семејство ќе биде покриено целос-
но или делумно  од средствата за финансирање на со-
цијалната заштита, согласно решението на центарот за 
социјална работа.   

Малолетно лице, корисник  на услуга за сместува-
ње во установа за социјална заштита или во згрижувач-
ко семејство кое има лични месечни приходи, може  во 
целост или  делумно да се ослободи од плаќање на ус-
лугата за сместување, доколку надлежниот центар за 
социјална работа одлучи дека средствата се потребни  
за понатамошно школување, воспитание, лекување или 
оспособување за самостоен живот на детето. 

 
Член 4 

Обемот на услугата која се плаќа од страна на ко-
рисникот и роднините кои  според закон се должни да 
го издржуваат сместеното лице, согласно со овој пра-
вилник, ја сочинуваат личните трошоците на корисни-
кот за: исхрана, облека , хигиена и други лични издато-
ци на корисникот, во зависност од возраста , здравстве-
ната состојба, воспитно- образовниот процес и сл.   

Личните трошоци на корисникот од став 1 на овој 
член, а во врска со услугите утврдени во членот 2 на 
овој правилник, се пресметуваат  како вкупен износ за 
вкалкулираните потреби за еден месец и во зависност 
од видот на корисникот изнесуваат: 

- за дете без родители и родителска грижа од преду-
чилишна возраст - 40,00% од   основицата; 

- за дете без родители и родителска грижа на учи-
лишна возраст - 44,00% од основицата; 

- за дете со воспитно социјални проблеми - 45,50% 
од основицата; 

- за дете со нарушено општествено поведение -  
47,80% од основицата; 

- за лице со умерени и тешки пречки во интелекту-
алниот развој и лице упатено на оспособување за ра-
ботно - производна активност - 47,65% од основицата;  

- за лице со најтешки пречки во интелектуалниот 
развој – 49,35% од основицата;  

- за лице со трајна телесна попреченост  на кое му е 
потребно згрижување и нега - 48,00% од основицата; 

- за старо лице кое е згрижено во згрижувачко се-
мејство- 39,80% од основицата; 

- за возрасно лице со телесна попреченост - 42,30%  
од основицата;  

- за возрасно лице со пречки во интелектуалниот 
развој - 43,80%од основицата; 

- за бремена  жена еден месец пред породувањето -  
38,50% од основицата;  и 

- за самохран родител со дете до тримесечна во-
зраст на детето – 39,30% од основицата.   

Основицата од која е пресметана  висината на лич-
ните трошоци за сместените корисници е просечната 
месечна нато плата по работник во Република Македо-
нија, остварена во претходната година (во натамошни-
от текст- основица).    

Член  5 
Корисник на услугата - сместување во установа за 

социјална заштита или во згрижувачко семејство и не-
говите роднини кои според закон се должни да го издр-
жуваат и чии редовни месечни приходи по член на се-
мејството се пониски од 25% од основицата и не посе-
дуваат недвижен имот кој не го користат за живеење 
или друг имот од кој можат да  остваруваат дополни-
телни приходи, целосно се ослободуваат  од плаќањето 
на услугата за сместувањето. 

 
Член 6 

Корисник на услугата за   сметување во установа за 
социјална заштита или во згрижувачко семејство и не-
говите роднини кои според закон се должни да го издр-
жуваат лицето, ќе плаќаат дел од  личните трошоци на 
корисникот или вкупните трошоци, утврдени  во чле-
нот 4 на овој правилник, во зависност од расположиви-
те месечни приходи остварени по сите основи по член 
на семејството и тоа: 

- со приходи од 25-35%  од основицата,  ќе плаќаат 
10% од износот; 

- со приходи од 35-50%  од основицата,  ќе плаќаат 
25% од износот; 

- со приходи од 50- 65% од основицата,  ќе плаќаат 
50% од износот; 

- со приходи од 65-85% од основицата,  ќе плаќаат 
75% од износот; и 

- со приходи од 85-100%од основицата, ќе плаќаат 
100% од износот.   

 
Член 7 

Корисникот  на услугата за сместување во установа 
за стари лица или друга установа согласно со Законот 
за социјалната заштита, односно роднините кои според 
закон се должни да го издржуваат лицето ќе ја  плаќаат  
ценатата на услугата што е утврдена од страна на осно-
вачот на установата. 

 Доколку за сместувањето на старото лице во уста-
нова за стари лица  решава  центарот за социјална ра-
бота, центарот задолжително, врз основа на проверка 
на материјаната состојба на корисникот и роднините 
кои се должни според закон да го издржуваат, со актот 
за сместување во установата, истовремено го утврдува 
износот за плаќање на секој од учесниците во  вкупни-
те трошоци за сместување, зависно од цената на услу-
гата во соодветната установа за стари лица. 

При утврдување на обврската за плаќање на цената 
на услугата, центарот за социјална работа ќе постапува 
по следниов редослед: 

1. ќе ги вкалкулира 100% приходите на сместеното 
лице; 

2. остатокот на обврската или целиот износ на цена-
та на услугата ќе ја платат  роднините во согласност со 
материјалните можности пресметани како  месечни 
приходи остварени по сите основи  по член на семејс-
твото; и 

3. во услови кога приходот на корисникот и родни-
ните кои се должни според закон да го издржуваат не-
ма да ја покријат цената на услугата, недостигот ќе се 
покрие од средствата за социјална заштита. 

                     
Член  8 

Центарот за социјална работа, при изборот на уста-
новата и видот на услугата, ќе води сметка за потреби-
те на корисникот, навиките, како и за материјалните 
можности на корисникот и роднините. 

По исклучок на членот 7 став 3 точка 1, центарот за 
социјална работа може, минимален дел од приходите на 
старото лице да не ги вкалкулира во цената на услугата 
и да ги остави за одредени потреби на лицето.   
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Член  9 
Старо лице кое нема  приходи или чии приходи не 

се доволни да се плати цената на услугата, а за старото 
лице согласно со закон се грижи  само едно семејство 
на роднини кои според закон се должни да го издржу-
ваат, во плаќањето на  цената на услугата  ќе се вкалку-
лираат вкупните приходи на старото лице кое е сместе-
но во установата, а разликата  или  вкупната цена на 
услугата, ќе се надомести од приходите на роднините 
остварени по сите основи по член на семејството и тоа 
за приход: 

- од 85% до 100% и над 100% од основицата, ќе пла-
ќаат 100% од цената на услуга или од непокриениот дел; 

- од 50% до 85% од основицата ќе плаќаат 80% од 
цената на услуга, или од непокриениот дел;  

- од  25% до 50% од основицата, ќе плаќаат 65% од 
цената на услуга  или од непокриениот дел; 

- од 15% до 25%  од основицата, ќе плаќаат  40% од 
цената на услуга  или од непокриениот дел. 

 
Член  10 

Старо лице кое нема  приходи или чии приходи не 
се доволни да се плати цената на услугата, а за старото 
лице согласно со закон се грижат две или повеќе се-
мејства на роднини кои според закон се должни да го 
издржуваат, во плаќањето на  цената на услугата  ќе се 
вкалкулираат вкупните приходи на старото лице кое е 
сместено во установата, а разликата  или  вкупната це-
на на услугата, ќе се надомести од приходите на родни-
ните остварени по сите основи по член на семејството .  

 Во плаќање на обврската, учеството на  роднините   
од став 1 на овој член ќе се пресметува како сразмерен 
дел пресметан во процентен износ за секое од семејс-
твата на роднините, а во зависност од остварените 
вкупни приходи на секое од семејствата - роднини кои 
според закон се должни да го издржуваат лицето. 

Од плаќање на обврската се ослободува семејство 
на роднини, чии приходи по член на семејството  се по-
ниски од 15% од основицата.  

 
Член 11 

Со отпочнување на примената на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за утврдување на це-
ните на услугите за згрижување во организација за со-
цијална заштита, односно во друго семејство, како и на 
износот на надоместокот на трошоците што паѓаат на 
товар на корисникот згрижен во организација за соци-
јална заштита (,,Службен весник на Рапублика Македо-
нија“ бр. 29/1992 ). 

 
Член 12 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија“ а ќе се применува од 01.01.2007 година.  

 
        Бр. 10-5880/3            
8 декември 2006 година                          Министер, 

        Скопје                            Љупчо Мешков, с.р. 
____________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

2207. 
Врз основа на член 3 став 2 од Законот за лизинг 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 
04/2002, 49/2003 и 13/2006), Министерството за финан-
сии, на ден 30. 11. 2006 година, издава 

 
Д  О  З  В  О  Л  А 

ЗА ВРШЕЊЕ ФИНАНСИСКИ ЛИЗИНГ  
1. На Друштвото за оперативен лизинг ХИПО АЛ-

ПЕ-АДРИА-ЛИЗИНГ, ул. “Васил Главинов” бр. 12 
Скопје, со Единствен матичен број на субјект 6151043, 
му СЕ ОДОБРУВА да врши финансиски лизинг.  

2. Оваа дозвола се објавува во “Службен весник на 
Република Македонија”. 

 
      Бр. 11-36098/4 
30 ноември 2006 година                        Министер, 

      Скопје                       д-р Трајко Славески, с.р. 
___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 

2208. 
Врз основа на член 4, став 1 од Одлуката за начинот 

и постапката при распределба на стоките во рамките на 
царинските квоти (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 29/2003, 59/2003, 76/2003 и 1/2004), 
Министерството за економија објавува листа на стоки 
за 2006 година по Договор за пристапување на 
Република Македонија во СТО, за кои ќе се користи 
принципот на прераспределба “прв дојден, прв 
корисник“ (first come, first served) и тоа: 

 
Л И С Т А 

НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ДОГОВОР 
ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО СТО 
 

Тарифна 
ознака 

Наименување 
на стоката 

Единечна 
мерка Количина Рок 

на увоз 

1001 90 99 00
Пченица и 
наполица, 
друго 

тони 80.000 до30.06.2007

 
Бр. 10-8798/1                          

12 декември 2006 година           Министер за економија, 
      Скопје                              Вера Рафајловска, с.р. 

__________ 
 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2209. 

Врз основа на член 19 алинеjа 6 од Законот за енер-
гетика („Службен весник на РМ” бр 63/06), постапувај-
ќи по Решението на Комисијата за решавање по жалби 
во областа на енергетиката бр.27-5/4 од 15.11.2006 го-
дина, Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 19.12.2006 
година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОСЕЧНА ЦЕНА НА ПРОИЗВОДСТВО, ДИ-
СТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИН-
СКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ ЗА РЕГУЛИРАН 
ПЕРИОД НА СКОПЈЕ СЕВЕР АД - СКОПЈЕ 
 
1. Просечната цена на производство, дистрибуција 

и снабдување со топлинска енергија за греење за регу-
лираниот период што ја испорачува Скопје Север АД - 
Скопје на тарифните потрошувачи приклучени на ди-
стрибутивната мрежа се утврдува да изнесува: 

- за периодот од 15 септември до 31 декември 2006 
година, 2,3944 денари за киловат час,   

- за периодот од 1 јануари до 31 декември 2007 го-
дина, 2,5869 денари за киловат час, и 

- за периодот од 1 јануари до 31 декември 2008 го-
дина, 2,5087 денари за киловат час. 

2. Се задолжува Скопје Север АД Скопје, согласно 
со просечните цени утврдени во точката 1, алинеjа 2 од 
оваа Одлука, најдоцна до 10 јануари 2007 година да ги 
утврди и до Регулаторната комисија за енергетика на 
Република Македонија да ги достави цените на топлин-
ска енергија за греење за 2007 година по групи на ко-
рисници согласно применуваниот тарифен систем, за-
ради одобрување и објавување во „Службен весник на 
Република Македонија“. 
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3. Се задолжува Скопје Север АД Скопје, согласно 
со просечните цени утврдени во точката 1, алинеја 3 од 
оваа одлука, најдоцна до до 15 декември 2007 година 
да ги утврди и до Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија да ги достави цените на 
топлинска енергија за греење за 2008 година по групи 
на корисници согласно применуваниот тарифен си-
стем, заради одобрување и објавување во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја”, а ќе се применува од 1 јануари 2007 година. 

 
        Бр. 02-1868/1  
19 декември 2006 година                   Претседател, 

         Скопје                            Славе Ивановски, с.р. 
_______________________________________________ 

 
СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
132. 

Врз основа на член 37, став 1, точка 5, член 21 и 
член 48, став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузна-
та дејност (“Сл.весник на Република Македонија” бр. 
100/05), Советот за радиодифузија на 29-та Седница 
одржана на ден15.12.2006 година утврди  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОСНОВНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ, СТАН-
ДАРДИ И ПАРАМЕТРИ ЗА СТУДИСКИОТ ДЕЛ 

НА РАДИОДИФУЗЕРИТЕ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој Правилник се определуваат основните тех-

нички услови што треба да ги обезбедат радиодифузе-
рите, во поглед на работните простории и на уреди-
те/форматите со кои се продуцираат радио и телевизи-
ските програмски сервиси.  

Овој Правилник освен на радиодифузерите, се од-
несуваат и на продукциските студија кои произведува-
ат програма во копродукција или по порачка на радио-
дифузерот.  

Овој Правилник не се однесуваат 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.), неза-
висно од радиодифузерот . 

Овој Правилник, во делот на основните просторни 
услови и параметри, не се однесуваат 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 

 
Основни просторни услови 

 
Член 2 

За работните простории треба да се поседува одобре-
ние за употреба на објектот, издадено од надлежен орган. 

Ако работните простории на радиодифузерот се на-
оѓаат во станбен објект за живеење, тогаш е потребно 
да се поседува и одобрение за пренамена на објектот. 

 
Основни електро-енергетски услови  

Член 3 
Секој радиодифузер, за просториите од каде што ја 

создава, односно инцијално емитува својата програма и 
каде што врши контрола и снимање на излезниот сиг-
нал (студиото и режијата), мора да има изведено за-

штитно заземјување. Како доказ за тоа радиодифузерот 
мора да поседува соодветен атест од овластен субјект 
за мерење на заземјувањето, при што максималниот от-
пор на заземјување да биде помал од 2 �.  

Секој радиодифузер во својот објект треба да посе-
дува непрекинато напојување со кое ќе обезбеди струј-
на независност за функционирање на основните функ-
ции на станицата, односно непречено емитување на 
програмата.  

Во зависност од опфатот на покривање  при врше-
њето на радиодифузна дејност радиодифузерите треба 
да ги задоволат следниве критериуми по однос на не-
прекинатото напојување: 

- за државно ниво и за емитување преку сателит 
можност за целосна струјна независност од најмалку 
24 часа; 

- за регионално ниво можност за струјна независ-
ност од најмалку 2 часа; 

- за локално ниво и за непрофитна радиодифузна 
установа, струјна независност од најмалку 30 минути. 

 
III. РАДИО ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ 

 
Основни технички услови, стандарди и параметри 

за радио станиците 
 

1. Студио 
 

Член 4 
Секоја радио станица која планира на својот про-

грамски сервис да продуцира говор и/или музика во жи-
во или одложно од своите простории, тогаш таа мора да 
има акустички обработен студиски простор - студио.  

Заеднички параметри за студијата се: 
- Време на реверберација Tr: 0,25 < Tr < 0,4 s; каде 

Tr не смее да отстапува повеќе од +0,05 s од номинал-
ната вредност во опсегот од 200 Hz до 4.000 Hz;  

- Задолжителна употреба на вентилација  и клима-
тизација; 

- Студиото треба да биде акустички обработено и 
изолирано од надворешната бучава.  

 
Член 5 

Во зависност од тоа колку луѓе се планира да при-
суствуваат истовремено во студиото, разликуваме два 
типа на студиски простор, што треба да ги задоволува 
минимум следниве критериуми: 

1. Говорна кабина (за снимање или емитување нај-
ави, вести, читање текстови и слични говорни инфор-
мации) - каде што во програмата е предвидено да учес-
твува само едно лице. Во овој случај студиото (кабина-
та) треба да ги задоволува условите за реверберација 
наведени во член 4 на овој Правилник. 

2. Говорно студио (за снимање или емитување нај-
ави, вести, изјави, коментари, интервјуа, разговори, 
трибини, собири, читање текстови и слични говорни 
информации) - каде што во програмата е предвидено да 
учествуваат истовремено повеќе лица. Во овој случај 
површината на обработената просторија не смее да би-
де помала од 10 м2. Минималната висина на акустички 
обработениот простор треба да изнесува 2,6 м.  

Ако е предвидено во студиото истовремено да присус-
твуваат повеќе од три лица, површината на просторијата 
треба да биде зголемена минимум за по 2 м2 по лице.  

 
2. Режија  
Член 6 

Техничките режии кај радио-станиците се просто-
рии во кои со помош на електронски и електроакустич-
ки уреди се води, подготвува или произведува програ-
мата со говорна или музичка содржина и се извршува 
објективна и субјективна контрола на звукот и на из-
лезниот сигнал.  
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Секоја радиостаница задолжително мора да поседу-
ва ваква просторија.  

Режискиот простор мора да ги задоволува минимум 
следниве критериуми: 

- Површината на просторијата после акустичката 
обработка да изнесува минимум  10 m2, со минимална 
висина на обработениот 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. оската 
на симетрија и оската на слушање да се поклопат (На-
чинот на поставување на звучниците, обликот и про-
порциите на просториите е дефинирано со Препорака-
та на Советот за радиодифузија СРД-ТП 4.); 

- Режијата треба да биде акустички обработена и 
изолирана од надворешната бучава;  

- Време на реверберација Tr: 0,25 < Tr < 0,4 s; каде 
Tr не смее да отстапува повеќе од +0,05 s од номинал-
ната вредност во опсегот од 200 Hz до 4.000 Hz;  

- задолжителна употреба на вентилација и климати-
зација. 

Доколку е предвидено во режијата истовремено да 
присуствуваат повеќе од две лица, површината на про-
сторијата треба да се зголеми за 2 м2 по лице. 

 
Член 7 

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 остана-
тите лица кои треба да имаат контрола на тонот (сого-
ворниците, дополнителен тон мајстор и сл.) на програ-
мата, задолжително мора да користат слушалки чија 
фреквенциска карактеристика треба да биде во соглас-
ност со слика 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сл. 1 - Дозволени толеранции за амплитудно-фреквен-
циската карактеристика на студиските мониторски слу-

шалки (според ИТУ препораката - ITU-R 
Recommendation BS.708 [3]) 

 
3. Дополнителни простории 

 
Член 8 

Секоја радио станица која врши дејност на државно 
или на регионално ниво, и која планира на својот про-
грамски сервис покрај претходно снимени содржини 
од друга продукција, да емитува и сопствена програма 
продуцирана во живо или одложно (вести, разговори 
со гости, квизови и сл.), тогаш таа мора задолжително 
да поседува и дополнителна просторија за новинарите 
и останатите учесници во програмата.  

 
4. Квалитет на сигналот и основна техничка  

опременост 
 

Член 9 
Сигналот на емитување треба да биде во стерео 

техника. 
Секоја радио станица треба да поседува излезен 

компресор/лимитер за тонот.  
Аудио сигналот кој се емитува треба да биде со 

Хај-Фај (Hi-Fi) квалитет.  

Во случај на употреба на дигитален сигнал дозволе-
на е употреба на компресиони техники со следниве ка-
рактеристики: 

- за MP3 (MPEG 1/2 - Layer 3) форматот минимум 
од 192 кбит/с; 

- за посовремените компресиони техники (AC-3, 
AAC, MPEG-4 и др.) минимум од 128 кбит/с. 

 
IV. ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ 

 
Основни технички услови, стандарди и параметри 

за телевизиските станици  
1. Студио 
Член 10 

Секоја телевизиска станица која планира на својот 
програмски сервис да прикажува сопствена програма 
продуцирана во живо или одложно (вести, разговори 
со гости, квизови и сл.), треба да има акустички обра-
ботен студиски простор - телевизиско студио.  

Во зависност од намената и бројот на луѓето кои се 
планираат истовремено да присуствуват во телевизи-
ското студио, студискиот простор мора да ги задоволу-
ва минимум следниве критериуми: 

1. Помало телевизиско студио - служи за продукци-
ја/снимање или емитување на разговори со помал број 
гости (дискусии, вести, коментари, најави, одјави и сл.). 
Карактеристиките на овој тип студио треба да бидат: 

- Површина од минимум 30 м2;  
- Висината треба да изнесува минимум 3,5 метри. 
2. Поголемо телевизиско студио - служи за продук-

ција/снимање или емитување на телевизиски емисии од 
различен карактер: трибини, дебати, музички и балетски 
изведби, забавни шоу програми и слични содржини. Ка-
рактеристиките на овој тип студио треба да бидат: 

- Површина од минимум 250 м2 (функционалност 
на просторот, обликот и пропорциите на просториите е 
дефинирано со Препораката на Советот за радиодифу-
зија СРД-ТП 4.); 

- Висината треба да изнесува минимум 5 метри. 
Посебните студија за вршење на нахсинхронизација 

и снимање на говорен дел, во телевизиските станици 
треба да бидат во согласност со одредбите за студио во 
радио станиците, член 4 и 5 од овој Правилник. 

Телевизиските студија задолжително треба да посе-
дуваат соодветно изведена вентилација и климатизација. 

 
Потребно време на реверберација во студиото 

 
Член 11 

Потребното времето на реверберација во телевизи-
ското студио зависи од волуменот на просторијата. Во 
опсегот од 200 Hz до 4.000 Hz тоа се одредува согласно 
следнава формула: 

Tr = 0,25(V/Vo)1/3 [s]; 
Каде што: 
Tr - е потребното време на реверберација изразено 

во секунди; 
V - волуменот на просторијата во кубни метри [m3]; 
Vo - 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 s. 

 
Ниво на осветленост во студиото 

 
Член 12 

Нивото на осветленост во студиото треба да го за-
доволува минимумот што се бара согласно техничките 
карактеристики на камерите што се употребуваат во 
соодветната просторија. Истовремено и температурата 
на бојата на светлината треба да биде прилагодена сог-
ласно техничките карактеристики на камерите што се 
употребуваат. За оваа намена секое телевизиско студио 
мора да поседува мерач на интензитетот на светлината 
(светломер - луксметар). 
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2. Режија  
Член 13 

Техничките режии кај телевизиските станици се 
простории во кои што со помош на електронски, еле-
ктроакустички и видео уреди се води, подготвува или 
произведува програма со аудиовизуелна содржина и се 
извршува објективна и субјективна контрола на аудио 
и видео излезниот сигнал. 

Режиите во телевизиските студија треба да ги испол-
нуваат критериумите наведени во член 6 на овој Правил-
ник, освен одредбата за минимална површина, која кај 
телевизиските режии треба да изнесува минимум 12 м2. 

Секоја телевизиска станица задолжително мора да 
поседува ваква просторија.  

 
3. Акустичка изолација на телевизиските студија  

и режии  
Член 14 

Студиото и режијата треба да бидат акустички 
обработени и изолирани од надворешната бучава, како 
и од бучавата што ја предизвикуваат уредите за венти-
лација и климатизација.  

Дозволеното ниво на бучава и непожелни звуци во 
телевизиските студија и режии, на висина од 1,2 метри 
од подот, не смее да ги надминува вредностите на кри-
вата NR 20 од табела 1. 

Табела 1 - Дозволено ниво на бучава - Јачина на 
звучен притисок во dB (во однос на �Pa - rms) за 
октавна низа.  

Фреквенција (Hz) NR 
криви 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

20 69,0 51,3 39,4 30,6 24,3 20,0 16,8 14,4 12,6
 
4. Квалитет на сигналот и основна техничка  

опременост  
Член 15 

Сигналот што се емитува треба да биде во колор, 
според G/PAL нормата. 

Секоја телевизиска станица треба да поседува изле-
зен компресор/лимитер за тонот.  

Во зависност од опфатот на покривање при врше-
њето на радиодифузната дејност, телевизиските стани-
ци треба да ги задоволат следниве критериуми: 

За државно ниво и за емитување преку сателит: 
- Видео форматот на работа треба да биде минимум 

Beta SP (за аналогна продукција) или DV со минимум 
25 Mbit/s (за дигитална продукција), при што камерите 
да бидат со 3 CCD чипа. 

- Излезниот видео сигнал задолжително треба да се 
контролира со осцилоскоп и вектроскоп. 

- Сигналот мора да содржи телетекст, согласно ETS 
300 706. 

- Аудио сигналот мора да биде во стерео техника. 
За регионално ниво: 
- Видео форматот на работа треба да биде минимум 

S-VHS (за аналогна продукција)  или DV со 25 Mbit/s 
(за дигитална продукција). 

- Излезниот видео сигнал задолжително треба да се 
контролира со осцилоскоп и вектроскоп. 

- Аудио сигналот мора да биде во стерео техника. 
За локално ниво: 
- Видео форматот на работа треба да биде минимум 

S-VHS (за аналогна продукција) или било кој дигита-
лен формат со карактеристики и квалитет ист или по-
добар од S-VHS форматот. 

- Излезниот видео сигнал задолжително треба да се 
контролира со осцилоскоп. 

 
5. Дополнителни простории  

Член 16 
Секоја телевизиска станица мора да поседува про-

сторија за архивирање, како посебна и одделена од 
другите простории, каде што под посебни услови ќе се 

чуваат снимените аудио-визуелни материјали (начинот 
на чување на магнетни ленти е објаснет со техничката 
препорака на Советот за радиодифузија СРД ТП-5). 

Секоја телевизиска станица, која планира на својот 
програмски сервис да прикажува сопствена програма 
продуцирана во живо или одложно (вести, разговори 
со гости, квизови и сл.), мора да ги има и следниве до-
полнителни простории: 

- шминкерница - посебна просторија, одделена од 
другите простории, каде што учесниците во програма-
та ќе можат да се подготват пред својот настап; 

- гардероба - посебна просторија, одделена од дру-
гите простории, наменета за пресоблекување на учес-
ниците во програмата; 

-  редакциски простор - посебни работни простории 
за новинарите.  

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

Член 17 
Изменувањето и дополнувањето на овој правилник 

се врши во писмена форма.  
Член 18 

Овој правилник влегува во сила осум (8) дена од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”.   
       Бр. 02-3170/2                       Совет за радиодифузија 
15 декември 2006 година                Претседател, 

       Скопје                   Мирче Адамчевски, с.р.      
___________ 

133. 
Врз основа на член 37, став 1, точка 5, член 73 и член 

123 од Законот за радиодифузната дејност (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 100/2005), Сове-
тот за радиодифузија на Република Македонија, на 29-та 
седница одржана на 15.12.2006 година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЕВРОПСКИ АУДИОВИЗУЕЛНИ ДЕЛА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на кој ра-

диодифузерите, односно Јавниот радиодифузен сервис 
и трговските радиодифузни друштва што вршат деј-
ност на државно ниво, на своите телевизиски програм-
ски сервиси, ќе обезбедат застапеност на европски ау-
диовизуелни дела. 

Обврската од ставот 1 на овој член, да обезбедат за-
стапеност на европски аудиовизуелни дела, не се одне-
сува на: 

- телевизиските програмски сервиси исклучиво по-
светени на вести, спортски настани, игри, рекламира-
ње, телешопинг и телетекст услуги; 

- телевизискиот програмски сервис на МРТ на јази-
кот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е 
различен од македонскиот јазик и на другите немно-
зински заедници;  

- сервисот на МРТ наменет за емитување на актив-
ностите на Собранието на Република Македонија; и 

- телевизискиот програмски сервис на МРТ преку 
сателит наменет за иселениците и граѓаните на Репуб-
лика Македонија кои живеат во Европа и на другите 
континенти. 

 
Член 2 

Во процентот за европски аудиовизуелни дела влегу-
ваат следниве видови програми: играна, документарна, 
документарно-забавна, образовна, образовно-забавна, 
актуелно-информативна со документаристички пристап, 
програми од областа на културата, уметноста и хумани-
тарните науки, концерти, музички фестивали, фолклор-
ни танци, балет и современ танц, опери, хумористични 
емисии/серијали снимени во ентериер/екстериер и коме-
дии кои се драматуршки целини снимени во студио.  
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За европски аудиовизуелни дела се сметаат и извор-
но создадените програми на македонски јазик или на 
јазиците на немнозинските заедници што живеат во Ре-
публика Македонија, доколку се од видовите програми 
утврдени во став 1 на овој член. 

 
Член 3 

Во процентот за европски аудиовизуелни дела се 
сметаат само две емитувања на секое дело (премиерно-
то и првото репризно) во текот на годината, без оглед 
на годината на производство. 

 
Член 4 

Процентот на европски аудиовизуелни дела се 
пресметува од вкупното време коешто во текот на го-
дината е одвоено за емитување на видовите програми 
утврдени во член 2 став 1 од овој правилник.  

 
Член 5 

Обврската да обезбедат застапеност на европски ау-
диовизуелни дела радиодифузерите треба да ја испол-
нат прогресивно, во период од 5 години, така што:  

- Првата година процентот на застапеност на европски 
аудиовизуелни дела треба да изнесува најмалку 10%, а  

- Во секоја наредна година треба да се зголемува за 
уште најмалку 10%.    

Член 6 
Радиодифузерите се должни, најдоцна 1 месец по 

завршувањето на календарската година, да го известат 
Советот за исполнувањето на обврската да обезбедат 
застапеност на европски аудиовизуелни дела, според 
динамиката утврдена во член 5 од овој правилник. 

 
Член 7 

Во случај на неисполнување на обврската да обез-
бедат застапеност на европски аудиовизуелни дела, ра-
диодифузерите се должни писмено да го известат Со-
ветот за причините за неисполнување на обврската и за 
мерките што ги презеле за надминување на проблемот. 

Неисполнувањето, не значи ослободување на ради-
одифузерите од обврската да обезбедат застапеност на 
европски аудиовизуелни дела.  

Член 8 
Прегледот на земјите чиишто аудиовизуелни дела 

според географскиот услов се квалификуваат како 
европски и Образецот на известувањето што радиоди-
фузерите треба да го достават до Советот, ги утврдува 
Советот, а се објавуваат на неговата веб страница.  

  
Член 9 

Измени и дополнувања на овој правилник се вршат 
во писмена форма.  

Член 10 
Овој правилник влегува во сила 8 (осум) дена од денот 

на објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 1-ви јануари 2007 година. 

 
   Бр. 02-3170/4                 Совет за радиодифузија 

15 декември 2006 година                  Претседател, 
             Скопје                           Мирче Адамчевски, с.р. 

____________ 
134. 

Врз основа на член 37, став 1, точка 5, и членовите 
160 и 161 од Законот за радиодифузната дејност 
(“Службен весник на РМ” бр.100/05), а во согласност 
со член 10 од Конвенцијата за заштита на човековите 
права и основни слободи и член 9 од Законот за рати-
фикација на Европската Конвенција за прекугранична 
телевизија и Протоколот за измена на Европската кон-
венција за прекугранична телевизија (“Сл.весник на 
РМ” бр.18/03), Советот за радиодифузија на 14-та сед-
ница одржана на 09.06.2006 година, донесе 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРАВОТО НА КРАТКО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НА-
СТАНИ ЗА КОИ СЕ СТЕКНАТИ ЕКСКЛУЗИВНИ 

ПРАВА ЗА ЕМИТУВАЊЕ 
 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со ова Упатство се уредуваат условите за оствару-

вање на правото на јавноста за информирање, односно 
условите за подготвување и за емитување кратко изве-
стување од сите знаајни слуувања и настани важни за 
јавноста за кои се стекнати ексклузивни права. 

 
Поимник 

 
Член 2 

Определени поими во ова Упатство го имаат след-
ново значење: 

1. “Кратко известување” се кратки звучни и/или 
видео секвенци за настани важни за јавноста за да и се 
овозможи на општата или на релевантната публика во 
дадена земја да има доволен преглед на суштинските 
аспекти на настанот за кој одреден радиодифузер има 
ексклузивни права.  

Намената на кратките известувања е да бидат вклу-
чени во вестите со редовен термин на секундарните ра-
диодифузери, но ова не го спречува примарниот радио-
дифузер да користи кратки известувања во сопствените 
програми или да ги употреби на друг начин по сопс-
твен избор. 

2. “Значајни случувања и настани важни за јав-
носта” се кои било настани, независно дали се органи-
зирани или не, за кои ексклузивните права за емитува-
ње ги има примарниот радиодифузер, и кои, според 
мислењето на еден или повеќе радиодифузери од земја-
та на примарниот радиодифузер или од други земји, се 
од особен интерес за нивната публика.  

3. “Примарен радиодифузер” е радиодифузерот 
што има ексклузивни права за емитување на настан ва-
жен за јавноста. 

Може да има повеќе од еден примарен радиодифу-
зер (на пример, кога неколку радиодифузери дејствува-
ат како асоцијација за да стекнат ексклузивни права за 
спортски настани). 

4. “Секундарен радиодифузер” е кој било радио-
дифузер (од земјата на примарниот радиодифузер или 
од друга земја различна од онаа на примарниот радио-
дифузер) што сака да обезбеди информации преку кра-
тко известување за настан важен за јавноста, за кој 
друг радиодифузер има ексклузивни права.  

5. “Ексклузивни права” се права кои еден радио-
дифузер договорно ги стекнал од организаторот на на-
станот и/или од сопственикот на објектите каде што се 
одржува настанот, од авторите и другите иматели на 
права, за ексклузивно емитување на настанот од тој ра-
диодифузер за дадено географско подрачје. 

 
Услови за остварување на правото на информирање 

 
Член 3 

Со цел да и се овозможи на јавноста да го оствари 
своето право на информирање, сопственичкото право 
на примарниот радиодифузер (оној што ги поседува 
ексклузивните права за емитување) треба да биде пред-
мет на ограничувања што се во согласност со условите 
поставени подолу. 

 
II. ОПШТИ ПРИНЦИПИ 

 
Подготвување кратко известување 

 
Член 4 

Секој радиодифузер има право, под еднакви усло-
ви, да обезбеди информации за настан важен за јавно-
ста преку кратко известување, и тоа: 
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- снимајќи го сигналот на примарниот радиодифу-
зер и/или 

- преку пристап до местото на одржување на настанот.   
Член 5 

Кога настанот важен за јавноста се организира во 
делови, секој посебен дел се смета за посебен настан.   

Член 6 
Ако организираниот настан трае неколку дена, се-

кундарниот радиодифузер има право секој ден да еми-
тува најмалку по едно кратко известување.   

Член 7 
Краткото известување може да се однесува само на 

суштинските аспекти на настанот и може да трае најм-
ногу до 90 секунди.  

 
Користење на краткото известување  

Член 8 
Краткото известување што ќе го подготви секун-

дарниот радиодифузер може да се користи исклучиво 
од него.   

Член 9 
Краткото известување може да биде емитувано са-

мо во рамките на информативните програми со редо-
вен термин (вести и спортски вести).  

Член 10 
Секундарниот радиодифузер не смее да го емитува 

краткото известување за организиран настан важен за 
јавноста, пред примарниот радиодифузер да ја емитува 
главната снимка од настанот за кој ги поседува правата.  

Ова главно емитување треба да биде, најдоцна, во 
првиот ударен термин по секоја поединечна целина на 
настанот важен за јавноста.  

Член 11 
Во краткото известување треба јасно да се наведе 

името и/или да биде вметнато логото на примарниот 
радиодифузер како извор на материјалот, кога краткото 
известување е подготвено од сигналот на примарниот 
радиодифузер.  

Член 12 
Краткото известување што веќе било емитувано не 

треба повторно да се користи, освен ако има директна 
врска меѓу неговата содржина и друг актуелен настан.  

Член 13 
Севкупниот оригинален програмски материјал 

(снимката од сигналот) што го поседува секундарниот 
радиодифузер, а го искористил за подготвување кратко 
известување, треба да се уништи по подготвувањето на 
известувањето, за што треба да биде известен и при-
марниот радиодифузер.  

Член 14 
Кратките известувања можат да бидат сочувани во 

архивите на секундарните радиодифузери, но не смеат 
да се користат повторно, освен во случаите предвидени 
во член 12.  

Член 15 
Секундарниот радиодифузер не смее да прави цела 

програма или голем дел од таква програма преку кра-
тки известувања за поврзана серија на настани и на тој 
начин да произведе актуелно-информативни програми.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 16 
Ако на секундарниот радиодифузер му е дозволен 

пристап до местото на настанот, организаторот на на-
станот или сопственикот на објектот треба да има мож-
ност да му наплати за сите неопходни трошоци што се 
појавиле дополнително.   

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  
Член 17 

Ова упатство влегува во сила во рок од 8 дена од де-
нот на неговото донесување, а ќе се објави во “Службен 
весник на РМ” и интернет страницата на Советот за ради-
одифузија и ќе биде доставено до сите радиодифузери.  
   Бр. 03-1509/2                       Совет за радиодифузија 
9 јуни 2006 година                    Претседател, 

  Скопје                        Мирче Адамчевски, с.р. 
____________ 

 
КОМОРА  НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РМ 

135. 
Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршу-

вање (“Службен весник на РМ“ бр. 35/2005, 50/2006 и 
129/2006), претседателот на Комората на извршители 
на Република Македонија, на ден 19.12.2006 година, го 
донесе следното  

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУ-

ВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ  
На извршителот Пулејков Александар, со седиште 

на ул. “Христо Смирненски“ бр. 54, влез 2, стан бр. 7 
во Скопје, именуван за подрачјето на Основниот суд 
Скопје I - Скопје и Основниот суд Скопје II -Скопје, 
датумот 22.12.2006 година, му се определува како ден 
за отпочнување со работа како извршител. 

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

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

  Бр. 01-177                            Комора на извршители 
20 декември 2006 година                на Р. Македонија 

    Скопје                                          Претседател, 
                                                  Горан Тошевски, с.р. 

_______________________________________________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ  
Врз основа на член 11, став 2 од Законот за персо-

налниот данок на доход (“Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 
8/2001, 50/2001, 52/2001, 2/2002, 44/2002, 96/2004, 
120/2005 и 52/2006), министерот за финансии  

 
О Б Ј А В У В А  

1. Личното ослободување утврдено во член 10 став 
1 точка 3) од Законот, за  2007 година  на годишно ни-
во, изнесува 36.768, 00 денари. 

2. Личното ослободување по основ на лични прима-
ња од плата од работен однос и пензија,  месечно  се 
утврдува во износ од 3.064,00 денари, согласно со член 
15-а став 3 од Законот.  

                                              Министер за финансии, 
                                            д-р Трајко Славески, с.р. 
 

  

 
www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.    
Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
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