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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1481. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10), а во врска со член 52, став 2 и 4 
од Законот за државни службеници („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 59/00, 112/00, 34/01, 
103/01, 43/02, 98/02, 17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 
81/05, 61/06, 36/07, 161/08, 6/09, 114/09 и 35/10), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
13.06.2010 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИ-
ТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И СЕЛИДБИ ВО 
СТРАНСТВО ШТО НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНА-
ТА УПРАВА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО ТЕКОВНИ 

ТРОШОЦИ 
 

Член 1 
Во Уредбата за издатоците за службени патувања и 

селидби во странство што на органите на државната 
управа им се признаваат во тековни трошоци („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 50/00, 64/01 
и 110/08), членот 10 се менува и гласи: 

 
„Член 10 

(1) Износот на дневница се исплатува и тоа: 
- 35% од утврдената дневница, ако се поднесе сме-

тка за сместување, како и во случаи кога сместувањето 
не паѓа на товар на органот на управата, 

- ако издатоците за сместување и исхрана не паѓаат 
на товар на органот на управување не се исплатува 
дневница; и 

- ако издатоците за стручно оспособување и усовр-
шување не паѓаат на товар на органот на државната 
управа, а престојот е над 30 дена не се исплатува днев-
ница. Под стручно усовршување се подразбира посета 
на семинари, курсеви, симпозиуми и други видови 
средби организирани во странство на мултилатерална 
или билатерална основа. 

 
Член 2 

Членот 15 се менува и гласи: 
 

„Член 15 
(1) Во случај кога заради прекин на патувањето со 

авион трошоците за исхрана и сместување ги сноси ави-
онската компанија не се исплатува дневница, односно 
35% ако ги сноси само трошоците за сместување. 
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(2) Ако во цената на билетот за патување со брод се 

пресметани и трошоците за исхрана и ноќевање, не се 
исплатува дневница.“ 

 
Член 3 

Во членот 16 во став 1 процентот: „50%“ се менува 
со процентот: „35%“. 

 
Член 4 

Одредбите од член 1, 2 и 3 од оваа уредба ќе се 
применуваат до 31.12.2011 година. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 51-3511/1               Заменик на претседателот 

13 јуни 2010 година               на Владата на Република 
        Скопје                                Македонија, 
                                     м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 
1482. 

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 8 јуни 2010  
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ  ЧЛЕНОВИ 
НА  УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА 

ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ  ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО 
ЗДРАВЈЕ - СТРУМИЦА 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје - Струмица се разрешуваат: 

- Лидија Бундевска, 
- Стево Јованов, 
- Орце Мелев. 
2. За членови на Управниот одбор - претставници 

на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Струми-
ца се именуваат: 

- Кире Орцев, 
- Ристо Бачев, 
- Никола Горгиев. 
3.  Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
    Бр. 22–1079/4                     Претседател на Владата 
8 јуни 2010 година              на Република Македонија, 

   Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 
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1483. 
Врз основа на член  4 став 1 од Законот за заштита 

од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
48/2002 и 135/2007),  Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 8 јуни 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ 

 
1. Румен Стаменов се разрешува од должноста ди-

ректор на Дирекцијата за радијациона сигурност, на не-
гово барање. 

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

 
    Бр. 22–3404/1                     Претседател на Владата 
8 јуни 2010 година              на Република Македонија, 

   Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 
_________ 

1484. 
Врз основа на член  4 став 1 од Законот за заштита 

од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
48/2002 и 135/2007),  Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 8 јуни 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈА-
ТА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ 

 
1. За директор на Дирекцијата за радијациона си-

гурност се именува Нузи Шахин. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во  „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
    Бр. 22–3405/1                     Претседател на Владата 
8 јуни 2010 година              на Република Македонија, 

   Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 
___________ 

1485. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 8 јуни 2010  
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ  ЧЛЕНОВИ 
НА  УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА 

ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ  ЗДРАВСТВЕН ДОМ - 
СТРУМИЦА 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - 
Струмица се разрешуваат: 

- Горица Цурева, 
- Евица Чунгаљ. 

2. За членови на Управниот одбор - претставници 
на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Струмица се 
именуваат: 

- Александра Нацевска,  
- Гонца Диминцалиева. 
3.  Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
    Бр. 22–3406/1                     Претседател на Владата 
8 јуни 2010 година              на Република Македонија, 

   Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 
_________ 

1486. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 
65/2006, 5/2007, 77/2008 и 67/2009), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 8 јуни 2010  
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ  ЧЛЕНОВИ 
НА  УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА 

ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ  ОПШТА БОЛНИЦА - 
СТРУМИЦА 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор – 

претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - 
Струмица се разрешуваат: 

- Валентина Петрова, 
- Ташо Тинеклиев, 
- Ристо Ангелаков. 
2. За членови на Управниот одбор - претставници 

на основачот на ЈЗУ Општа болница – Струмица се 
именуваат: 

- Ѕвонко Пандев, 
- Ленче Стојковска, 
-  Ристо Иљов. 
3.  Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
    Бр. 22–3407/1                     Претседател на Владата 
8 јуни 2010 година              на Република Македонија, 

   Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 
___________ 

1487. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006,  22/2007 и 83/2009), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 8 јуни 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ 
СО ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - СКОПЈЕ 

 
1. Елена Пандева се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопа-
нисување со шуми „Македонски шуми“ – Скопје. 
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2. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ – 
Скопје се именува Жан Дрвошанов. 

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

 
    Бр. 22–3408/1                     Претседател на Владата 
8 јуни 2010 година              на Република Македонија, 

   Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 
_________ 

1488. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-

пријатија („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007 и 83/2009), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 8 јуни 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО 
СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 
 
1. Драган Маџиров се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопа-
нисување со станбен и деловен простор на Република 
Македонија – Скопје. 

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпри-
јатие за стопанисување со станбен и деловен простор 
на Република Македонија – Скопје се  именува Славе 
Гошев. 

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

 
    Бр. 22–3409/1                      Претседател на Владата 
8 јуни 2010 година              на Република Македонија, 

   Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 
___________ 

1489. 
Врз основа на член 18 став 3 од Законот за држав-

ното правобранителство („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 8 јуни 2010 годи-
на, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 
ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА  

СТРУМИЦА 
 
1. За државен правобранител во Државното право-

бранителство на Република Македонија за подрачјето 
на Струмица се именува Мери Енимитева, правен со-
ветник во Друштво за деловни услуги, развој, трговија 
и производство Струмица Инкубатор ДООЕЛ увоз - из-
воз–Струмица. 

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

 
    Бр. 22–3410/1                     Претседател на Владата 
8 јуни 2010 година              на Република Македонија, 

   Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1490. 
Врз основа на член 69 став (14) од Законот за шу-

мите („Службен весник на Република Македонија” бр. 
64/09 година), министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ВИДОТ И НАЧИНОТ НА ЖИГО-
СУВАЊЕ, НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ИСП-
РАТНИЦА, ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ИСЕЧЕ-
НО ДРВО, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИ-
СТАРОТ НА ИЗДАДЕНИ И ЗАВЕРЕНИ ИСПРАТ-
НИЦИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИСПРАТ-
НИЦИТЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРА-
ЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ИСПРАТНИЦА И ВИ-
СИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ИЗДАДЕНИ  

ИСПРАТНИЦИ 
 

Член 1 
Во Правилникот за видот и начинот на жигосување, 

начинот на издавање на испратница, пуштање во про-
мет на исечено дрво, формата и содржината на региста-
рот на издадени и заверени испратници, формата и со-
држината на испратниците, формата и содржината на 
барањето за издавање на испратница и висината на на-
доместокот на издадени испратници („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 75/10) во член 14 зборо-
вите „влегувањето во сила“ се заменуваат со зборови-
те: „отпочнување на примената“. 

 
Член 2 

Во член 15 точката на крајот се заменува со запирка 
и се додаваат зборовите: „а ќе се применува од 1 јануа-
ри 2011 година”. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 09-5933/4                Министер за земјоделство,  

15 јуни 2010 година          шумарство и водостопанство,  
   Скопје                         Љупчо Димовски, с.р. 

_________ 
1491. 

Врз основа на член 58 став (4) од Законот за лов-
ството („Службен весник на Република Македонија" 
бр. 26/09), министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДР-
ЖИНАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЛО-
ВЕЧКИОТ ИСПИТ И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ 
НА СТРУЧНАТА КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА  

ЛОВЕЧКИОТ ИСПИТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за содржината на програмата за 

полагање на ловечкиот испит и висината на трошоците 
на стручната комисија за полагање на ловечкиот испит 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 
145/09) во член 2 точката 2 се брише. 
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Точките 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 стануваат 
точки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. 

 
Член 2 

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

 
    Бр. 09-14801/2            Министер за земјоделство, 
8 јуни 2010 година            шумарство и водостопанство, 

   Скопје                       Љупчо Димовски, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

1492. 
Врз основа на член 8 став 1 од Законот за безбед-

ност на храната и на производите и материјалите што 
доаѓаат во контакт со храната („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр. 54/02 и 84/07), министерот за 
здравство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА  
ЖЕСТОКИТЕ АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ (∗) 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат посебните бара-

ња за безбедност на жестоките алкохолни пијалоци. 
 

Член 2 
Етил алкохолот употребен за производство на же-

стоките алкохолни пијалоци како и сите други супстан-
ции треба да се од земјоделско потекло. 

Етил алкохолот што се употребува за да се разредат 
или разблажат бои, ароми или други прехранбени ади-
тиви што се користат за подготовка на жестоки алко-
холни пијалоци треба да е етил алкохол од земјоделско 
потекло. 

Член 3 
Одредени изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значење: 
1) „Жесток алкохолен пијалок” е алкохолен пија-

лок наменет за човечка употреба, што поседува посеб-
ни органолептички својства и минимална содржина на 
алкохол од 15% вол: 

а)произведен директно со дестилација со или без 
додадени ароми, или природно ферментирани произво-
ди и /или  

- со омекнување на растителни материи во етил 
акохол од земјоделско потекло и/или дестилати од зем-
јоделско потекло и/или жестоки алкохолни пијалоци 
опфатени во овој правилник, и/или 

                            
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на 

Европскиот Парламент и на Советот ( (ЕЗ) бр. 110/2008 од 15 ја-
нуари 2008 година за дефиниција и категории на жестоки алко-
холни пијалоци број  32008R0110 

- со додавање на ароми, засладувачи или шеќери 
и/или други заемјоделски производи или прехранбени 
производи кон етил алкохол од земјоделско потекло 
и/или кон дестилати од земјоделско потекло и/или кон 
жестоки алкохолни пијалоци или 

б) добиен со мешање на еден жесток алкохолен пи-
јалок со уште еден или со повеќе: 

- жестоки алкохолни пијалоци; 
- етил алкохол од земјоделско потекло или дестилат 

од земјоделско потекло 
- други алкохолни пијалоци и 
- пијалоци. 
2) „Етил алкохол од земјоделско потекло” е етил 

алкохол кој ги поседува следните својства: 
а) Органолептички особини-нема забележлив вкус 

различен од оној на употребената суровина; 
б) Минимум јачина на алкохол изразена во волумен 

- 96,0%вол.; 
в) Максимално ниво на остатоци: 
- Вкупна киселост од 1,5 гр., на оцетна киселина на 

хектолитар алкохол со 100%вол., 
- Естри на етил ацетат од 1,3 изразени во грамови 

на хектолоитар алкохол со 100%вол., 
- Алдехиди од 0,5 грама изразени и пресметани ка-

ко ацеталдехид на хектолитар алкохол со 100% вол., 
- Виши алкохоли изразени во грамови од 0,5 на ме-

тил-2 пропанол -1 на хектолитар алкохол со 100%вол., 
- Метанол од 30 гр.изразен на хектолитар алкохол 

со 100% вол., 
- Сув екстаркт од 1,5 грам изразен на хектолитар 

алкохол со100% вол., 
Испарливи бази што содржат азот од 0,1 грам изра-

зени на хектолитар алкохол со 100%вол., 
Фурфурал-неоткриен. 
3) „Дестилат од земјоделско потекло” е алкохол-

на течност што е добиена со дестилирање, по алкохол-
на ферментација на земјоделски производи, која нема 
својства на етил алкохолот или алкохолен пијалок, но 
сепак ја задржува аромата и вкусот на употребената су-
ровина. Кога се упатува кон суровината која што се ко-
ристи, дестилатот треба да се добие единствено од таа 
суровина. 

4) „Засладување” е употреба на еден или повеќе од 
следните производи при подготовка на жесток алкохо-
лен пијалок: полубел шеќер, бел шеќер, рафиниран бел 
шеќер, декстроза, фруктоза, гликозен сируп, течен ше-
ќер, инвертиран течен шеќер, инвертиран шеќерен си-
руп, пречистена концентрирана шира (гроздов сок), 
концентрирана шира, свежа шира, карамелизиран ше-
ќер (добиен само со контролирано загревање на саха-
роза без бази, минерални киселини или хемиски дода-
тоци), мед, сируп од рогушка, или со користење на би-
ло кои други природни јагленихидрати кои се со сли-
чен ефект со наведените производи.  

5) „Мешање” е комбинирање на два или повеќе 
различни пијалоци за да се добие нов пијалок. 

6) „Додавање на алкохол” значи додавање на етил 
алкохол од земјоделско потекло и/или дестилат од зем-
јоделско потекло во жесток алкохолен пијалок. 
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7) „Мешање (blending)” е комбинирање на два или 
повеќе жестоки пијалоци од иста категорија кај кои 
има мали разлики во составот поради еден или повеќе 
од следниве фактори: начин на подготовка, употребени 
апарати за дестилирање, период на созревање или од-
лежување и географско потекло на производот. Жесто-
киот алкохолен пијалок добиен со мешање е од истата 
категорија на жесток пијалок како и оригиналниот же-
сток алкохолен пијалок пред мешањето. 

8) „Дозревање или стареење” е овозможување 
природно одредени реакции да се развијат во соодвет-
ни садови, при тоа давајќи му на предметниот алкохо-
лен пијалок органолептички својства кои порано не ги 
поседувал. 

9) „Ароматизирање” е употреба на еден или пове-
ќе адитиви. 

10) „Боење” е употреба на една или повеќе бои во 
подготовката на еден жесток алкохолен пијалок.  

11) „Јачина на алкохоли според волумен” е со-
односот помеѓу волуменот на чистиот алкохол при-
сутен во соодветниот производ на температура од 
20˚С и вкупниот волумен на тој производ при иста 
температура. 

12) „Содржина на испарливи супстанции” е ко-
личината на испарливи супстанции различни од етил 
алкохол и метанол содржани во жестокиот алкохолен 
пијалок добиен исклучиво со дестилација, како резул-
тат на дестилација или редестилација на користените 
суровини. 

13) „Место на производство” е местото или регио-
нот каде се одвивал производствениот процес на крај-
ниот производ и каде се пренесувале карактерот и крај-
ните суштествени карактеристики на жестокиот алко-
холен пијалок. 

14) „Опис на жестоки алкохолни пијалоци” се 
изразите што се користат на означувањето, претставу-
вањето и амбалажата, на придружната документација 
при транспорт или извоз/увоз и при рекламирање на 
истите. 

15) „Претставување“ се изразите употребени на 
означувањето и на амбалажата, преку слики и друго 
претставени на садот, шишето, вклучувајќи го и затво-
рачот. 

16) „Означување“ се сите описи, знаци, дизајн или 
трговска марка по кои се издвојува пијалокот и кои се 
појавуваат на истиот сад, заедно со затворачот или на 
неприцврстена ознака на садот и на обвивката околу 
грлото на шишето. 

17) „Амбалажа“ (за пакување на производите) е за-
штитна обвивка во вид на хартија, картон или кутија од 
картон што се користи при транспорт и/или продажба 
на еден или повеќе садови. 

            
ЖЕСТОКИ АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ 

  
Член 4 

Рум е жесток алкохолен пијалок произведен исклу-
чиво со алкохолна ферментација и дестилација, или од 
меласа или од сируп, произведен при производството 
на шеќерна трска или од сокот на шеќерна трска и де-

стилиран на помалку од 96%вол.алкохол со цел дести-
латот да има видливи специфични органолептички ка-
рактеристики на рум, или жесток алкохолен пијалок 
произведен исклучиво со алкохолна ферментација и 
дестилација на сок од шеќерна трска, што има арома-
тични  карактеристики, специфични за рум и содржина 
на испарливи супстанции еднаква или поголема од 225 
гр на хектолитар алкохол со 100%вол. 

Овој жесток алкохолен пијалок може да се продава 
со ознака “земјоделски“ што го определува продажното 
име “рум” придружено со било која географска ознака 
на француските прекуморски територии и Мадеира.  

Минималната јачина на алкохол во волумен на ру-
мот изнесува 37,5%. 

Во истиот не се додава етил алкохол од земјоделско 
потекло. Не се ароматизира. Треба да содржи единстве-
но карамела заради боење. 

Румот треба да содржи испарливи супстанции една-
кви или поголеми од 225 гр.на хектолитар алкохол со 
100% волумен и не треба да се засладува.    

  
Член 5 

Виски е жесток алкохолен пијалок произведен само 
со:  

- дестилација на пире од засладени житарици со 
или без други интегрални зрна од други житарици се 
добиени со сахарификација со дијастаза на сладот со-
држан во него, со или без други природни ензими, фер-
ментирани под дејство на квасец; 

- една или повеќе дестилации на помалку од 94,8% 
волумен, така што дестилатот да има арома и вкус што 
потекнува од користените суровини и 

- созревање на крајниот дестилат најмалку 3 години 
во дрвени буриња со капацитет  не поголем од 700 ли-
три.  

Минималната јачина на алкохол во волумен на ви-
скито изнесува 40%. 

Во истиот не се додава етил алкохол од земјоделско 
потекло. Не се засладува, ниту ароматизира. Не треба 
да содржи адитиви, освен карамел за боење. 

 
Член 6 

Житен алкохол е жесток алкохолен пијалок произ-
веден единствено со дестилација на ферментирано пи-
ре од интегрални житни зрна кој има органолептички 
својства што потекнуваат од употребените суровини. 

Со исклучок на “Korn” минималната јачина на ал-
кохол во волумен на житниот алкохолен пијалок изне-
сува 35%. 

Во истиот не се додава етил алкохол од земјоделско 
потекло. Не се засладува, ниту ароматизира. Житниот 
алкохол може да содржи само додадена карамела за бо-
ење. 

За да може житниот алкохолен пијалок да се означи 
како:”житно бренди,” треба да биде добиен со дестила-
ција на алкохол со помалку од 95%вол. од ферментира-
но пире од интегрални житни зрна со органолептички 
особини што произлегуваат од употребените суровини. 
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Член 7 
Вински алкохолен пијалок е алкохолен пијалок 

произведен исклучиво:  
- со дестилација на вино со помалку од 86% вол. 

или од засилено вино добиено со дестилација или со 
редестилација на вински дестилат со помалку од 86% 
вол.алкохол, 

- што содржи количество на испарливи супстанции 
еднакви или поголеми од 125 грама на хектолитар ал-
кохол со 100% вол., и  

- што е со максимална содржина на метанол од 200 
грама на хектолитар алкохол со 100% вол.  

Минималната јачина на алкохол во волумен на вин-
ски алкохолен пијалок изнесува 37,5%. 

Во истиот не се додава етил алкохол од земјоделско 
потекло. Не се ароматизира. Наведеното не треба да е 
исклучок и за традиционалниот начин на производс-
тво. Винскиот алкохол може да содржи само додадена 
карамела за боење. 

Ако се работи за дозреан вински алкохолен пија-
лок, истиот  може да се продава како “вински алкохо-
лен пијалок” ако е дозреан во периодот наведен  кај пи-
јалокот ” бренди” или подолго од тоа. 

  
Член 8 

Бренди (Weinbrand) е жесток алкохолен пијалок:  
- произведен од вински алкохолен пијалок, без ог-

лед на тоа дали е додаден вински дестилат, под услов 
да е дестлиран на помалку од 94,8%вол., доколку де-
стилатот не надминува повеќе од 50% волумен од со-
држината на алкохол на готовиот производ, 

- дозреан најмалку една година во дабови садови 
или најмалку шест месеци во дабови буриња со капа-
цитет помал од 1000 литри, 

- кој содржи количество на испарливи супстанции 
еднакви или поголеми од 125 гр.на хектолитар алкохол 
со 100% вол., кои се добиени само со дестилација или 
редестилација на употребените суровини,  

- кој е добиен исклучиво со дестилација и редести-
лација на употребените суровини,и 

- што е со максимална содржина на метанол од 200 
грама на хектолитар алкохол со 100% вол. 

Минималната јачина на алкохол во волумен на 
бренди или  Weinbrand изнесува 36%. 

Во истиот не се додава етил алкохол од земјоделско 
потекло. Не се ароматизира. Наведеното не треба да е 
исклучок и за традиционалниот начин на производс-
тво. Бренди или Weinbrand може да содржи само дода-
дена карамела за боење. 

     
Член 9 

Алкохолен пијалок од гроздова пулпа е жесток ал-
кохолен пијалок што е: 

- произведен само од гроздова пулпа што е фермен-
тирана и дестилирана или со водена пареа или откако е 
додадена вода,  

- со одредена количина на вински талог додаден во 
гроздовата пулпа, кој не треба да надминува 25кг вин-
ски талог на 100кг пулпа од грозје, 

- количината на алкохол добиена од вински талог 
не треба да е помалку од 35% од вкупната количина на 
алкохол на готовиот производ, 

- дестилацијата се врши во самата пулпа на помал-
ку од 86%вол.,  

- дозволена е редестилација на алкохол со иста ја-
чина; 

- што содржи количество на испарлива супстанција 
еднаква или поголема од 140 грама на хектолитар алко-
хол со 100%вол. и 

- што е со максимална содржина на метанол од 
1000 грама на хектолитар алкохол со 100% вол. 

Минималната јачина на алкохол во волумен на ал-
кохолен пијалок од гроздова пулпа изнесува 37,5%. 

Во истиот не се додава етил алкохол од земјоделско 
потекло. Не се ароматизира. Наведеното не треба да е 
исклучок и за традиционалниот начин на производс-
тво. Алкохолен пијалок од гроздова пулпа може да со-
држи само додадена карамела за боење. 

     
Член 10 

Алкохолен пијалок од овошна пулпа е алкохолен 
пијалок:  

- добиен единствено со ферментација и дестилација 
на помалку од 86%вол. овошна пулпа, освен пулпа од 
грозје.  

- што содржи минимална количина на испарлива 
супстанција од 200 гр на хектолитар алкохол со 
100%вол. и максимална содржина на метанол од 1500 
гр на хектолитар алкохол со 100%вол. 

- со максималната содржина на цијановодородна 
киселина од 7 гр на хектолитар алкохол со 100% вол во 
случај на алкохолен пијслок од пулпа на костенливо 
овошје. 

Минималната јачина на алкохол во волумен на ал-
кохолен пијалок од овошна пулпа изнесува 37,5%. 

Во истиот не се додава етил алкохол од земјоделско 
потекло. Не се ароматизира. Алкохолен пијалок од 
овошна пулпа може да содржи само додадена карамела 
за боење. 

 
Член 11 

Алкохолен пијалок од суво грозје или бренди од су-
во грозје е алкохолен пијалок произведен исклучиво со 
дестилација на производот добиен со алкохолна фер-
ментација на екстракт од суво грозје од видовите 
“Corinth black” или „москател“ од  сортата Александри-
ја дестилиран на помалку од 94,5%вол., така што де-
стилатот има арома и вкус добиен од употребената су-
ровина. 

Минималната јачина на алкохол во волумен на ал-
кохолен пијалок од суво грозје или бренди од суво 
грозје изнесува 37,5%. 

Во истиот не се додава етил алкохол од земјоделско 
потекло. Не се ароматизира. Алкохолен пијалок од су-
во грозје или бренди од суво грозје може да содржи са-
мо додадена карамела за боење. 

 
Член 12 

Овошен алкохолен пијалок e алкохолен пијалок 
што:  
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- се произведува исклучиво со алкохолна фермента-
ција и дестилација на месести плодови или сок од та-
кви плодови, зрнести плодови или зеленчук со или без 
семки,при што e:  

- дестилирани на помалку од 86%вол.,така што де-
стилатот има арома и вкус од дестилираните овошја, 

- што содржи количество на испарливи супстанции 
еднакви или поголеми од 200 гр на хектолитар алкохол 
со 100% вол., 

- со максимална содржина на цијановодородна ки-
селина која не е поголема од 7 гр. на хектолитар алко-
хол со 100%вол., во случај на алкохолен пијалок од 
овошје со семки. 

Максималната содржина на метанол е 1000 гр на 
хектолитар алкохол со 100% вол. 

Отстапување може да има во однос на максимална 
содржина на метанол, која изнесува 1350 гр на хекто-
литар алкохол со 100% вол., при што алкохолниот пи-
јалок треба да е добиен од плодови како: круша од сор-
татата „вилијамс“, црвена рибизла, црна рибизла, дива 
оскоруша, боз, дуњи и бобинки од смрека, додека за 
пијалок добиен од следните зрнести или други плодо-
ви: капини, малини, слива, мирабела, сина слива, јабол-
ка, круша, кајсии и праски, содржината на метанол тре-
ба да биде 1200гр. на хектолитар алкохол со 100% вол. 

Минималната јачина на алкохол во волумен на ово-
шен алкохолен пијалок изнесува 37,5%. 

Во истиот не се додава етил алкохол од земјоделско 
потекло. Не се ароматизира.  

Овошните алкохолни пијалоци може да се означат 
како “алкохолен пијалок” претходно определени со 
името на овошјето, зрнестиот плод или зеленчук како: 
алкохолен пијалок од цреша, слива или  “slivovitz”, ми-
рабела, праска, јаболка, круша, кајсија, смоква, цитру-
сен алкохолен пијалок или гроздов или други овошни 
алкохоли. 

Името на овошјето може да ги замени зборовите ал-
кохолен пијалок на кои им претходи името на овошје-
то, единствено кај следните овошја: мирабела, слива, 
сина слива, плод од арбутус и јаболко „златен дели-
шес.“ Името „вилијамс“ треба да се користи само за ал-
кохолниот пијалок добиен од круши од сортата „Вили-
јамс“. 

Кога две или повеќе овошја, бобинки или зеленчук, 
се дестилираат заедно производот треба да  се означи 
како “овошен алкохол” или „алкохол од зеленчук“. 
Името  може да се дополни со името на секое од упо-
требените овошја, бобинки или зеленчук, по опаѓачки 
редослед на употребената количина. 

 
Член 13 

Алкохолен пијалок од јаболка и од круша е алкохо-
лен пијалок што:  

- е произведен исклучиво со дестилација на  помал-
ку од 86% вол. од алкохолен пијалок добиен од јаболко 
или од круша, со цел дестилатот да ги има аромата и 
вкусот на овошјата, 

- што содржи количество на испарливи супстанции 
еднакви или поголеми од 200 гр на хектолитар алкохол 
со 100% вол. и 

- што е со максимална содржина на метанол од 
1000 гр на хектолитар алкохол со 100%вол. 

Минималната јачина на алкохол во волумен на ал-
кохолен пијалок од јаболка и од круша изнесува 37,5%. 

Во истиот не се додава етил алкохол од земјоделско 
потекло. Не се ароматизира. Алкохолен пијалок од ја-
болка и од круша може да содржи само додадена кара-
мела за боење. 

 
Член 14 

Алкохолен пијалок од мед е алкохолен пијалок про-
изведен само со ферментација и дестилација на пире од 
мед, дестилиран на помалку од 86%вол., така што де-
стилатот да има органолептички својства на употребе-
ната суровина. 

Минималната јачина на алкохол во волумен на ал-
кохолен пијалок од мед изнесува 35%. 

Во истиот не се додава етил алкохол од земјоделско 
потекло. Не се ароматизира. Алкохолен пијалок од мед 
треба да содржи само додадена карамела за боење. 
Истиот може да се засладува само со мед. 

 
Член 15 

Алкохолен пијалок од вински талог е алкохолен пи-
јалок произведен единствено со дестилација на вински 
талог или ферментирано овошје на помалку од 86%вол.  

Минималната јачина на алкохол во волумен на ал-
кохолен пијалок од вински талог изнесува 38%. 

Во истиот не се додава етил алкохол од земјоделско 
потекло. Не се ароматизира. Алкохолен пијалок од 
вински талог може да содржи само додадена карамела 
за боење.  

Продажното име на алкохолниот пијалок од вински 
талог може да биде дополнето и со името на употребе-
ната суровина. 

 
Член 16 

Алкохолен пијалок од пиво е алкохолен пијалок 
произведен единствено со директана дестилација на 
свежо пиво под нормален притисок со јачина на помал-
ку од 86%вол. алкохол, така што добиениот дестилат 
да поседува органолептички својства на пиво. 

Минималната јачина на алкохол во волумен на ал-
кохолен пијалок од пиво изнесува 38%. 

Во истиот не се додава етил алкохол од земјоделско 
потекло. Не се ароматизира. Алкохолен пијалок од пи-
во може да содржи само додадена карамела за боење.  

     
Член 17 

Алкохолен пијалок од ерусалимска артичока - 
topinambur е алкохолен пијалок произведен само со 
ферментација и дестилација на кртули од ерусалимска 
артичока на помалку од 86%вол. 

Минималната јачина на алкохол во волумен на ал-
кохолен пијалок од ерусалимска артичока изнесува 
38%. 

Во истиот не се додава етил алкохол од земјоделско 
потекло. Не се ароматизира. Алкохолниот пијалок од 
ерусалимска артичока topinambur може да содржи само 
додадена карамела за боење.  
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Член 18 
Вотка е алкохолен пијалок произведен од етил ал-

кохол од земјоделско потекло, добиен по ферментација 
со квасец, компири и/или жито или други земјоделски 
суровини, дестилирани или пречистени, така што орга-
нолептичките својства на употребените суровини и 
остатоци се селективно намалени.  

По овој процес може да следи редестилација или 
обработка со помошни состојки, заедно со обработка 
со активен дрвен јаглен, со цел да се добијат посебни 
органолептички карактеристики.  

Максимална содржина на метанол не треба да е по-
голема од 10 грама на хектолитар алкохол со 100%вол. 

Минималната јачина на алкохол во волумен на во-
тката изнесува 37,5%. 

Единствени ароми што треба да се додадат се при-
родни ароматски соединенија што се содржани во де-
стилатот добиен од ферментирани суровини. Овој про-
извод може да добие посебни органолептички својства 
различни од доминантната арома. 

Описот или означувањето на вотка што не е добие-
на исклучиво од суровините наведени во став 1 на овој 
член, треба да содржи ознака „произведена од...“допол-
нета со името на суровината употребена за да се добие 
етил алкохол од земјоделско потекло. 

 
Член 19 

Алкохолни пијалоци од овошје добиени со омекну-
вање и дестилација се алкохолни пијалоци добиени со 
омекнување на овошје или бобинки делумно фермен-
тирани или неферментирани со додавање на 20 литри 
етил алкохол од земјоделско потекло и/или алкохолен 
пијалок и/или дестилат добиен од истото овошје за 100 
кг. ферментирано овошје или бобинки со дестилација 
на помалку од 86% вол., при што се употребени след-
ниве овошја или бобинки: 

- капини, 
- јагода, 
- диво грозје, 
- малини, 
- црвена рибизла, 
- глог, 
- дива оскоруша или оскоруша, 
- зеленика, 
- брекина, 
- боз, 
- шипка, 
- црна рибизла, 
- банана, 
- маракуја, 
- амбарела, 
- јамајска слива. 
Минималната јачина на алкохол во волумен на ал-

кохолен пијалок од овошје добиен со омекнување изне-
сува 37,5%. 

Не се ароматизира.  
На означувањето треба да стои и текстот „добиен 

со омекнување и дестилација“во исто видно поле со 
„алкохолен пијалок пред кој стои името на овошјето“. 

Член 20 
Алкохолен пијалок од линцура е алкохолен пијалок 

произведен од дестилат на линцура,самиот добиен со 
ферментација на корења од линцура со или без додава-
ње на етил алкохол од земјоделско потекло. 

Минималната јачина на алкохол во волумен на ал-
кохолен пијалок од линцура изнесува 37,5%. 

Не се ароматизира. 
 

Член 21 
Алкохолни пијалоци со арома на смрека се алко-

холни пијалоци произведени со ароматизирање на етил 
алкохол од земјоделско потекло и/или алкохол од жит-
ни култури и/или дестилат од житни култури со бобин-
ки од смрека(juniperus communis). 

Други природни или супстанции идентични на при-
родните за ароматизирање, адитиви или препарати за 
ароматизирање, или ароматски растенија или нивни де-
лови можат да се употребат како додаток, но органо-
лептичките карактеристики на смреката мора да се за-
бележливи дури и ако се понекогаш послаби. Овие пи-
јалоци може да се означат “Wacholder”, или”genebra”.  

Минималната јачина на алкохол во волумен на ал-
кохолен пијалок со арома  на смрека изнесува 30%. 

 
Член 22 

Џин е алкохолен пијалок со арома на смрека ако е 
произведен со ароматизирање на соодветен органолеп-
тички етил алкохол од земјоделско потекло со бобинки 
од смрека. Само природни или ароматизирачки суп-
станции што се идентични на природните, може да се 
користат за производство на џин, така што доминант-
ниот вкус да биде на смрека. 

Минималната јачина на алкохол во волумен на џин 
изнесува 37,5%. 

Пијалокот претставува “дестилиран џин” ако е про-
изведен исклучиво со редестилација на органолептич-
ки соодветен етил алкохол од земјоделско потекло со 
соодветен квалитет, со почетна јачина на алкохол со 
најмалку 96%вол., во садови за дестилација кои тради-
ционално се користат за џин со присуство на бобинки 
од смрека или други природни растенија со тоа што 
вкусот на смрека да е преовладувачки,или мешавина од 
производ од таква дестилација и етил алкохол од земјо-
делско потекло со ист состав, чистота и јачина на алко-
хол, при тоа да бидат употребени природни или аро-
матски супстанции идентични на природните и/или 
ароматски препарати со чија арома се ароматизира де-
стилираниот џин. 

Минималната јачина на алкохол во волумен на де-
стилираниот џин изнесува 37,5%. 

Џинот во кој преовладуваат само додадените есен-
ции или ароматизирачките супстанции на етил алкохол 
од земјоделско потекло не претставува дестилиран џин. 

”London gin” е тип на дестилиран џин кој е добиен 
само од етил алкохол од земјоделско потекло со макси-
мална содржина на метанол од 5 грама на хектолитар 
алкохол со 100%вол. чија арома е добиена единствено 
преку редестилација во традиционални казани на етил 
алкохол во присуство на употребените природни суро-
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вини. Добиениот дестилат содржи најмалку 70% акло-
хол во волумен. Не содржи додаден засладувач што 
надминува 0,1 гр. шеќер по литар од крајниот произ-
вод, кој пак не содржи бои или било какви други со-
стојки, освен вода. 

Минималната јачина на алкохол во волумен на 
London gin изнесува 37,5%. 

Називот може да се дополни и со изразот„dry.” 
 

Член 23 
Алкохолни пијалоци со арома на ким се алкохолни 

пијалоци произведени со ароматизирање на етил алко-
хол од земјоделско потекло со ким (Carum carvi L). 
Други природни или природно идентични ароматизи-
рачки супстанции и/или ароматизирачки препарати мо-
же дополнително да се употребат, но мора да преовла-
дува вкусот на ким. 

Минималната јачина на алкохол во волумен на ал-
кохолен пијалок со арома  на ким изнесува 30%. 

Алкохолните пијалоци од став 1 на овој член се оз-
начуваат “akvavit, aqavi” со арома на ким или копар, 
ако се ароматизирани со дестилат од растенија или за-
чини. 

Минималната јачина на алкохол во волумен на ал-
кохолен пијалок akvavit изнесува 37,5%. 

 Други природни или ароматизирачки супстанции, 
идентични на природните или ароматизирачки препа-
рати може да се употребат дополнително, но аромата 
на овие пијалоци пред се се должи на дестилатите на 
ким и/или на семиња од копар, чија што употреба на 
базични етерични масла е забранета. Горчливите суп-
станции не треба јасно да доминираат во вкусот, а со-
држината на сувиот екстракт не смее да надминува 1,5 
гр. на 100 милилитри. 

 
Член 24 

Алкохолни пијалоци со арома на анасон се алко-
холни пијалоци произведени со ароматизирање на етил 
акохол од земјоделско потекло сo природни екстракти 
на ѕвездест анасон, анасон, див разијан или други рас-
тенија што ги содржат истите главни ароматични со-
стојки, при што се користи еден од следните процеси: 
омекнување или дестилација, редестилација на алкохо-
лот со присуство на семе или други делови на растени-
јата од видот анасон, додавање на природни дестилира-
ни екстрактри од растенија ароматизирани со анасон 
или со комбинација на овие три методи. Може да се 
употребат и други природни растителни екстракти или 
ароматично семе, но вкусот на анасон мора да остане 
доминантен. 

Минималната јачина на алкохол во волумен на ал-
кохолен пијалок со арома  на анасон изнесува 15%. 

Ароматизираниот алкохолен пијалок со анасон се 
означува “pastis” ако содржи природни екстракти на 
сладок корен (glycyrrhiza glabra) што вклучува присус-
тво на обојувачи познати како „халкони“ како и глици-
ризинова киселина чии минимални и максимални ни-
воа треба да бидат 0,05 и 0,5 гр на односниот литар. 

Минималната јачина на алкохол во волумен на ал-
кохолен пијалок pastis изнесува 40%. 

Само природни или ароматизирачки супстанции и 
препарати може да се користат при подготовка на 
pastis. 

”Pastis” содржи помалку од 100 грама шеќер на ли-
тар, како инвертен шеќер и има минимално и макси-
мално ниво на анетол од 1,5 и 2 грама на литар 

Алкохолниот пијалок со арома на анасон се означу-
ва “anis” ако неговата арома е произлезена исклучиво 
од анасон, ѕвезден анасон или див разијан. 

Минималната јачина на алкохол во волумен на ал-
кохолен пијалок anis изнесува 35%. 

Само природни ароматизирачки супстанции може 
да се користат во подготовка на anis. 

Името “дестилиран anis” може да се употреби ако 
пијалокот содржи алкохол добиен со дестилација во 
присутност на семиња од анасон, ѕвезден анасон или 
див разијан, ароматична смола или други ароматични 
семиња, растенија или овошја, доколку таквиот алко-
хол сочинува најмалку 20% од јачината на алкохол на 
дестилираниот anis . 

Минималната јачина на алкохол во волумен на де-
стилираниот anis изнесува 35%. 

Само природни ароматизирачки супстанции може 
да се користат во подготовка на дестилиран anis. 

Пијалокот “мастика” е посебна гроздова/овошна ра-
кија, добиена на начин што на комињето пред дестила-
ција му се додава анасон или сладок морач, а дестила-
тот треба да истекува преку парчиња од смолата “ма-
стикс.” Може  да се добие со мацерација од семе од 
анасон заедно со останатите билки, додека смолата ма-
стикс се става во лула за алкохолните пареи за време 
на дестилацијата да се мешаат со смолата и се конден-
зираат.  

Се ароматизира со коријандер,кора од цимет,шеќе-
рен сируп или мед со кој се мачка капакот на садот.  

Минималната јачина на алкохол во волумен на ма-
стика изнесува 40%. 

 
Член 25 

Алкохолни пијалоци со горчлив вкус или bitter се 
алкохолни пијалоци со преовладувачки горчлив вкус, 
произведени со ароматизирање на етил алкохол од зем-
јоделско потекло со природни или природно идентич-
ни ароматизирачки супстанции, или со ароматизирачки 
препарати. 

Пијалоците може да се пуштат во промет и со име-
то”amer,bitter”, со или без друг термин.  

Минималната јачина на алкохол во волумен на алко-
холен пијалок со горчлив вкус или bitter изнесува 15%. 

 
Член 26 

Ликер е алкохолен пијалок што содржи минимално 
количество на шеќер-100 гр. по литар за повеќето лике-
ри, изразен како инвертен шеќер, произведен со арома-
тизирање на етил алкохол од земјоделско потекло или 
дестилат од земјоделско потекло или еден или повеќе 
алкохолни пијалоци или мешавина од истите, засладе-
ни и по можност со додавање на продукти од земјодел-
ско потекло или млечни производи како крем, млеко, 
овошје, вино или ароматизирано вино. 
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Отстапување во однос на минималната содржина на 
шеќер е дозволена кај: 

- 80гр по литар за ликери од линцура која е употре-
бена како единствена супстанција за ароматизирање, 

- 70гр по литар за ликери од цреша, чиј етил алко-
хол се состои единствено од алкохол од цреша. 

Минималната јачина на алкохол во волумен на ли-
кер изнесува 15%. 

Само природни ароматизирачки супстанции и пре-
парати или супстанции и препарати идентични на при-
родните може да се користат при подготовка на ликер. 

Ароматизирачки супстанции идентични на природ-
ните и препарати не може да се употребат при подгото-
вка на: 

- овошни ликери од црна рибизла, цреша, малина, 
црница, боровинка, цитрусно овошје, дива капина, 
дренка, рибизла, ананас, морски зрнастец. 

- растителни ликери од нане, линцура, анасон, алп-
ски пелин и лековити билки.  

Називот “crème de” по кој следува името на кори-
стеното овошје или суровина, со исклучок на млечни 
производи се употребува за означување на ликери со 
минимална содржина на шеќер од 250 грама на литар 
изразен како инвертен шеќер. 

Минималната јачина на алкохол во волумен на овој 
вид на ликер изнесува 15%. 

Само природни ароматизирачки супстанции и пре-
парати или супстанции и препарати идентични на при-
родните што се користат при подготовка на ликер се 
употребуваат и за crème de. 

„Crème de cassis“ се однесува на ликери од црна ри-
бизла со содржина од најмалку 400 гр шеќер на литар, 
изразен како инвертен шеќер. 

Минималната јачина на алкохол во волумен на 
Crème de cassis изнесува 15%. 

Само природни ароматизирачки супстанции и пре-
парати или супстанции и препарати идентични на при-
родните што се користат при подготовка на ликер се 
употрребуваат и за crème de cassis.  

Пунч рум е ликер кој содржи алкохол добиен иск-
лучиво од рум. 

Минималната јачина на алкохол во волумен на 
пунч рум изнесува 15%.  

Само природни ароматизирачки супстанции и пре-
парати или супстанции и препарати идентични на при-
родните што се користат при подготовка на ликер се 
употребуваат и за пунч рум. При означувањето, името 
може да се дополни со изразот „ликер“. 

            
Член 27 

Ликер од јајца /advokat/avocat/advocaat е алкохолен 
пијалок, ароматизиран или не, добиен од етил алкохол 
од земјоделско потекло, дестилат или од алкохолен пи-
јалок чии состојки се квалитетна жолчка од јајце, белка 
од јајце и шеќер или мед. Минималната содржина на 
шеќер или мед треба да биде 150 гр на литар. Мини-
малната содржина на жолчка треба да биде 140 гр на 
литар од крајниот производ. 

По исклучок од останатите, минималната јачина на 
алкохол во волумен на ликер од јајца изнесува 14%. 

Само природни ароматизирачки супстанции и пре-
парати или супстанции и препарати идентични на при-
родните може да се користат при подготовка на ваков 
ликер. 

Ликер со јајца е алкохолен пијалок, ароматизиран 
или не, кој е добиен од етил акохол од земјоделско по-
текло, дестилат или од алкохолен пијалок чии состојки 
се квалитетна жолчка од јајаце, белка од јајаце, шеќер 
или мед. Минималната содржина на шеќер или мед 
треба да биде 150 гр на литар. Минималната содржина 
на жолчка од јајце треба да биде 70 гр на литар од крај-
ниот производ. 

Минималната јачина на алкохол во волумен на ли-
керот со јајца изнесува 15%. 

Само природни ароматизирачки супстанции и пре-
парати или супстанции и препарати идентични на при-
родните може да се користат при подготовка на ликер 
со јајца. 

    
Член 28 

Меден нектар или нектар од медовина е алкохолен 
појалок, добиен со ароматизиранње на мешавина од 
ферментирано медно пире и медов дестилат или етил 
акохол од земјоделско потекло, што содржи најмалку 
30%вол. од ферментирано медно пире. 

Минималната јачина на алкохол во волумен на мед-
ниот нектар или нектар од медовина изнесува 22%. 

Само природни ароматизирачки супстанции и пре-
парати може да се користат во подготовка на медниот 
нектар или нектарот од медовина, доколку вкусот на 
мед е доминантен. 

Медниот нектар или нектарот од медовина се засла-
дува само со мед. 

 
ОЗНАЧУВАЊЕ 

 
Член 29 

Употребата на називите на жестоките алкохолни 
пијалоци дефинирани во одредбите од овој правилник, 
под кои се продаваат истите е со цел да се опишат 
истите. 

Означувањето на жестоките алкохолни пијалоци 
може да се дополни со терминот ”мешан” доколку тој 
израз не е дел од продажното име, при што означува-
њето треба да биде во исто визуелно поле со списокот 
на сите алкохолни состојки што се содржани во меша-
вината. Овие букви треба да се исти и со иста боја и 
фонт употребени при означување на продажното име. 
Истите не треба да се поголеми од половина големина 
на буквите употребени за продажното име. Означува-
њето на мешаните жестоки алкохолни пијалоци прет-
ставува наведување на алкохолните состојки при што 
секоја состојка се изразува како % вол. по опаѓачки ре-
дослед на употребените суровини.Таа пропорција е ед-
наква на % во волумен на чист алкохол што одговара 
на процентот на чист алкохол во волумен на мешави-
ната. 

  
Член 30 

При продажба, жестоките алкохолни пијалоци не се 
чуваат или пласираат на пазарот во контејнери кои се 
покриени со капсули или фолија која содржи олово.    
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ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 31 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да се применува Правилникот за квалите-
тот на алкохолните пијалаци („Службен лист на СФРЈ“ 
бр. 16/88 и 63/88). 

 
Член 32 

Одредбите од овој правилник ќе се применуваат до 
пристапување на Република Македонија во Европската 
Унија. 

 
Член 33 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 20-3217/1  

19 април 2010 година                      Министер, 
    Скопје                           д-р Бујар Османи, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

1493. 
Врз основа член 155 став 4 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на РМ” бр.79/09), член 205 
став 1 од Законот за општа управна постапка („Служ-
бен весник на РМ” бр.38/2005) и член 6 од Правилни-
кот за формата, содржината и начинот на водење на ре-
гистар на здруженија на граѓани од областа на социјал-
ната заштита („Службен весник на РМ” бр.10/2005), 
министерот за труд и социјална политика, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃА-
НИ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃА-
НИ ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

 
1. Барањето на Здружението на граѓани -  „Здруже-

ние за општествена акција, едукација и превентива – 
ЕАСП“, се уважува. 

2. Здружението на граѓани -  „Здружение за општес-
твена акција едукација и превентива – ЕАСП, Скопје 
на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 62/2-10  се впишува во Ре-
гистарот на здруженија на граѓани од областа на соци-
јалната заштита, што се води при Министерството за 
труд и социјална политика. 

3. Конечното решение за впишување од точка 2 на 
ова решение се објавува во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

4. Впишувањето на Здружението на граѓани -  
„Здружение за општествена акција, едукација и превен-
тива – ЕАСП Скопје со адреса на улица „Сава Коваче-
виќ“ бр.62/2-10 Скопје – Кисела Вода  ќе се изврши 
најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решени-
ето во „Службен весник на Република Македонија”. 

 
Бр. 10-50/5 

7 јуни 2010 година                                  Министер, 
 Скопје                                   Џељаљ Бајрами, с.р. 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1494. 
Врз основа на член 19, алинеjа 7 од Законот за 

енергетика  („Службен весник на РМ” бр. 63/06, 36/07 
и 106/08), член 28 од Законот за акцизите („Службен 
весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009 
и 34/2010), член 28 и 29 од Законот за данокот на до-
дадена вредност („Службен весник на РМ” бр. 44/99, 
86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 
114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за 
животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 
53/05), Регулаторната комисија за енергетика на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
21.06.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини          ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до         31,809 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до         33,319 
   
б) Дизел гориво          ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 33,272 
 
в) Масло за горење         ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)       до 32,606 
   
г) Мазут             ден/кг 
- М-1 НС           до 26,210 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 

 
 а) Моторни бензини            ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95        до 69,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98        до 70,50 
 
б) Дизел гориво            ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)        до 58,50 
 
в) Масло за горење          ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)         до 47,00 
 
г) Мазут              ден/кг 
- М-1 НС                до 32,450 
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Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 
деривати можат да ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од 
точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од 
групите на цени определени согласно оваа одлука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

 
Член 3 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини         ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95        до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98        до 0,080 
 
б) Дизел гориво          ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)       до 0,030 
 
в) Масло за горење         ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)        до 0,040 
 
г) Мазут               ден/кг 
- М-1 НС             до 0,050 
 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Зако-

нот за задолжителни резерви на нафта и нафтени дери-
вати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при 
увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа: 

 
а) Моторни бензини         ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95       до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98       до 0,890 
 
б) Дизел гориво          ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 0,300 
 
в) Масло за горење         ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)       до 0,300 
   
г) Мазут             ден/кг 
- М-1 НС           до 0,740 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини         ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 21,996 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 21,757 
 
б) Дизел гориво           ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)       до 12,274 
 
в) Масло за горење          ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)        до 3,185 
 
г) Мазут              ден/кг 
- М-1 НС            до 0,100 

 
Член 6 

 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-
нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот  на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 22.06.2010 година. 

 
    Бр. 02-1101/1    
21 јуни 2010 година            Претседател,  

  Скопје                  Димитар Петров, с.р. 
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ОСНОВЕН СУД - КИЧЕВО  
1495. 
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СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1496. 
Врз основа на член  44, а во согласност со член 45, 

46 и 47 од Законот за радиодифузната дејност („Служ-
бен весник на РМ“ бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 
06/2010) и Заклучокот на Советот бр. 02-1719/5 од 
14.06.2010 година, на 11-та седница одржана на 
11.06.2010 година, Советот за радиодифузија на РМ ја 
донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈ-
НОСТ (ТЕЛЕВИЗИЈА) НА РЕГИОНАЛНО НИВО 

 
1.Се објавува конкурс за доделување 20 (дваесет) 

дозволи за вршење радиодифузна дејност за емитување 
и пренос на телевизиски програмски сервиси на регио-
нално ниво преку постоен аналоген терестријален пре-
давател, јавни комуникациски мрежи (кабел или IPTV) 
и дигитална терестријална мрежа (дигитални мултип-
лекси за пренос на телевизиски програмски сервиси на 
регионално ниво), и тоа: 

- 2 (две) дозволи, од кои 2 (две) на македонски ја-
зик, за регион РР-1, 

- 2 (две) дозволи, од кои 1 (една) на македонски ја-
зик и 1 (една) на јазикот на немнозинските заедници, за 
регион РР-2, 

- 2 (две) дозволи, од кои 2 (две) на македонски ја-
зик, за регион РР-3, 

- 2 (две) дозволи, од кои 2 (две) на македонски ја-
зик, за регион РР-4, 

- 3 (три) дозволи, од кои 2 (две) на македонски ја-
зик и 1 (една) на јазикот на немнозинските заедници, за 
регион РР-5, 

- 3 (три) дозволи, од кои 2 (две) на македонски ја-
зик и 1 (една) на јазикот на немнозинските заедници, за 
регион РР-6, 

- 2 (две) дозволи, од кои 1 (една) на македонски ја-
зик и 1 (една) на јазикот на немнозинските заедници, за 
регион РР-7 и 

- 4 (четири) дозволи, од кои 2 (две) на македонски 
јазик и 2 (две) на јазикот на немнозинските заедници, 
за регион РР-8. 

2. Телевизиските програмски сервиси на регионал-
но ниво, наведени во точка 1 на оваа одлука, ќе бидат 
со истиот формат што го има учесникот на конкурсот 
како радиодиофузер на локално ниво, и ќе се пренесу-

ваат преку аналоген терестријален предавател до завр-
шување на периодот на симулкаст (период на истовре-
мено емитување на аналоген и дигитален терестријален 
сигнал), преку јавни комуникациски мрежи (кабел или 
IPTV) и преку дигитална терестријална мрежа за време 
на периодот на симулкаст и периодот по исклучување-
то на аналогниот сигнал.  

Кандидатите на кои ќе им биде доделена дозвола за 
вршење радиодифузна дејност се должни, во регионот 
за кој  ќе  им биде доделена дозволата и во рамките на 
рокот за кој таа е доделена, и по стартот на дигитални-
от мултиплекс за пренос на телевизиски програмски 
сервиси на регионално ниво да го реемитуваат телеви-
зискиот програмски сервис и преку терестријална ди-
гитална мрежа. 

3. Дозволите ќе се доделат за временски период од 
9 (девет) години и тие не можат да се пренесуваат на 
други лица. 

4. Условите и барањата што кандидатите треба да 
ги исполнуваат за вршење на дејноста како и критериу-
мите за споредување и вреднување на пријавите и нив-
ната тежина при оценувањето, се содржани во конкурс-
ната документација која содржи Општи, технички, про-
дукциски, програмски и други услови, чиј текст е со-
ставен дел на оваа одлука (Прилог 1)1* . 

5. Основните технички услови, стандарди и параме-
три за емисиониот дел одредени во согласност со Зако-
нот за електронските комуникации („Службен весник 
на РМ“ бр. 13/05, 14/07, 55/07, 98/08) се содржани во 
конкурсната документација и во Потврдата за изврше-
на регистрација со запишување во службената евиден-
ција во Агенцијата за електронски комуникации. 

6. За дозволите се плаќа годишен надоместок за се-
која тековна година, почнувајќи од датумот на доделу-
вањето на дозволата, на сметката на Советот за радио-
дифузија. 

Висината на годишниот надоместок за дозволите, 
Советот за радиодифузија ќе ја пресметува согласно 
член 60 од Законот за радиодифузната дејност, на поче-
токот на секоја календарска година. 

7. За користење на радиофреквенциите за радиоди-
фузна и за фиксна служба се плаќа годишен надоме-
сток пресметан според Правилникот за начинот на 

                            
*1 Прилог (1): Конкурсната документација која содржи општи, 
технички, продукциски, програмски и други услови, чиј текст е 
составен дел на оваа Одлука, во целост е објавена на веб-стра-
ницата на Советот за радиодифузија на Република Македонија 
(www.srd.org.mk), и е составен дел на документацијата, која може 
да се подигне во Советот за радиодифузија на Република Македо-
нија, бул. “Маркс и Енгелс” бр. 3, Скопје, согласно условите 
утврдени во оваа Одлука. 
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пресметка на годишниот надоместок за користење на 
радиофреквенции, донесен од страна на Агенцијата за 
електронски комуникации („Службен весник на РМ“ 
бр. 02/08). 

Надоместокот за користење радиофреквенции се 
плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуни-
кации за секоја тековна година, почнувајќи од датумот 
на издавањето на Одобрението за користење радиофре-
квенции. 

8. Дотурот на сигналот на телевизиските програм-
ски сервиси, наведени во точка 1 на оваа одлука, од те-
левизиското студио на радиодифузерот до предавате-
лот и/или до седиштето на операторот на јавна комуни-
кациска мрежа, може да се врши: со линк со користење 
на радиофреквенции; со коаксијален или оптички ка-
бел без користење на радиофреквенции, или преку IP 
платформа без користење на радиофреквенции. 

Кога дотурот на сигналот се врши со линк со кори-
стење на радиофреквенција во фиксна служба, се плаќа 
годишен надоместок пресметан според Правилникот за 
начинот на пресметка на годишниот надоместок за ко-
ристење на радиофреквенции, донесен од страна на 
Агенцијата за електронски комуникации („Службен 
весник на РМ“ бр. 02/08), и се издава одобрение од 
Агенцијата за електронски комуникации. Надоместо-
кот  се плаќа на сметка на Агенцијата за електронски 
комуникации за секоја тековна година, почнувајќи од 
датумот на издавањето на Потврда за извршената реги-
страција со запишување во службената евиденција во 
Агенцијата за електронски комуникации. 

Кога дотурот на сигналот се врши со коаксијален 
или оптички кабел без користење на радиофреквенции, 
и кога дотурот на сигналот се врши преку IP платфор-
ма без користење на радиофреквенции, не се плаќа го-
дишен надоместок за користење на радиофреквенции, 
и не се издава одобрение од Агенцијата за електронски 
комуникации. 

9. За техничките параметри што не се определени 
со оваа Одлука и со конкурсната документација, кан-
дидатите се должни (по подигањето на документација-
та од Советот и добивањето на потврда од Советот за 
подигнатата документација) да се обратат во Агенција-
та за електронски комуникации, каде ќе ги добијат де-
талните технички параметри, кои се составен дел на 
конкурсната документација и според кои ќе треба да се 
изработи техничкиот елаборат за начинот на дотур и 
дистрибуција на сигналот до предавателот и/или преку 
јавна комуникациска мрежа. 

Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за 
електронски комуникации треба да биде со истиот на-
зив како и во Советот за радиодифузија. 

 10. Кандидатите на Конкурсот поднесуваат пријави 
на посебен образец чија форма и содржина ги пропи-
шува Советот за радиодифузија.  

Општите, техничките, продукциските, програмски-
те и другите услови кои се составен дел на конкурсната 
документација и образецот - Пријава, можат да се по-
дигнат во Советот за радиодифузија на Република Ма-
кедонија, бул. „Маркс и Енгелс” бр.3, Скопје.  

За документацијата се плаќа надоместок во износ 
од 5.000,00 денари на жиро сметка: 300000000618023, 
Банка депонент: Комерцијална банка А. Д. Скопје. 

11. Пријавата се поднесува до Советот за радиоди-
фузија на Република Македонија, на адреса: бул. 
„Маркс и Енгелс” бр. 3, Скопје, со назнака „Пријава за 
конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифуз-
на дејност телевизија на регионално ниво преку анало-
ген терестријален предавател, јавни комуникациски 
мрежи и дигитална терестријална мрежа”.  

Пријавата, со придружната документација, се под-
несуваат во 2 (два) примерока.  

12. Пријавата може да се достави препорачано по 
пошта или со предавање во архивата на Советот за ра-
диодифузија. 

13. Пријавата за учество на Конкурсот се поднесува 
во рок од 35 (триесет и пет) дена. 

Рокот за поднесување на пријавите тече од првиот 
нареден ден од денот на објавувањето на оваа одлука 
во „Службен весник на РМ”. 

Пријавите се поднесувааат во рокот определен со 
оваа одлука на начин, форма и со содржина предвидена 
во конкурсната документација со Општите, технички-
те, продукциските, програмските и другите услови. 

Пријавите што ќе бидат поднесени по истекот на 
рокот определен со оваа одлука или нема да бидат под-
готвени и доставени според условите утврдени во кон-
курсната документација, односно со Општите, технич-
ките, продукциските, програмските и другите услови 
нема да бидат разгледувани. 

14. Оваа одлука се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија”, на веб-страницата на Советот 
за радиодифузија на Република Македонија и во нај-
малку 2 (два) дневни весника, а влегува во сила од пр-
виот нареден ден од денот на објавувањето во „Служ-
бен весник на Република Македонија”. 

 
   Бр. 07-145              Совет за радиодифузија на РМ 

21 јуни 2010 година                       Претседател, 
     Скопје                           Зоран Стефаноски, с.р. 
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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. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2010 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.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


