
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Стр. 
1783. Исправка на Одлуката за престанок 

на користење и пренесување на пра-
вото на сопственост на движни ства-
ри на градот Скопје............................... 2

1784. Правилник за образецот за финанси-
ските извештаи за приходите и расхо-
дите за изборната кампања................... 2

1785. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето за донесу-
вање на решение за нострификација, 
односно еквиваленција на свидетелс-
твото стекнато во странство................. 6

1786. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето за донесу-
вање на решение за верификација на 
средно училиште и формата и содр-
жината на образецот на барањето за 
донесување на решение за нострифи-
кација, односно еквиваленција на  
свидетелство стекнато во странство.... 8

1787. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето за донесу-
вање на решение за акредитација на 
проект за основање на приватна висо-
кообразовна установа, формата и со-
држината на образецот на барањето 
за донесување на решение за почеток 
со работа на високообразовна устано-
ва, како и формата и содржината на 
образецот на барањето за донесување 
на решение за еквиваленција и приз-
навање на странска високообразовна 
квалификација........................................ 11

 

 Стр. 
1788. Правилник за формата и содржината на 

образецот на барањето за донесување на 
решение за верификација на установа за 
образование на возрасните.......................... 15

1789. Правилник за формата и содржината 
на образецот на барањето за одлучу-
вање по жалба........................................ 16

1790. Решение за давање согласност на ста-
тутот на ЈУ Меѓуопштински центар 
за социјална работа Крива Паланка..... 17

1791. Правилник за критериумите за фи-
нансирање на програмите односно 
проектите по одделни  дејности во 
културата................................................ 17

1792. Решение за престанување на важење 
на решението за задолжително лабо-
раториско испитување на полихлори-
рани бифенили во месо, производи од 
месо, млеко, производи од млеко, јајца и 
производи од јајца по потекло од Репуб-
лика Германија кои се наменети за ис-
храна на луѓе при увоз во Република 
Македонија............................................... 20

1793. Одлука за измена и дополнување на 
Одлуката за започнување на постапка 
за реконструкција и модернизација на 
опремата на уличното осветлување со 
пристапување кон јавно приватно 
партнерство............................................ 20

 Огласен дел........................................... 1-28

Број 70      год. LXVII 25 мај 2011, среда Цената на овој број е 120 денари

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

С О Д Р Ж И Н А



Стр. 2 - Бр. 70 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 25 мај 2011 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1783. 

По извршеното срамнување на изворниот текст 

утврдено е дека во текстот на Одлуката за престанок на 

користење и пренесување на правото на сопственост на 

движни ствари на Градот Скопје, објавена во „Службен 

весник на Република Македонија“ бр.49/2011, направе-

на е техничка грешка, поради што се дава 

 

И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ 

И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ 

 

Во членот 1, став 1, во алинеја 2, наместо зборовите 

„ISB 6.7e5 285B/No.21947198“, треба да стојат зборо-

вите „ISB 6.7E5285B 21954407“. 

Во членот 1, став 1, во алинеја 4 наместо зборот 

„Bus“,  треба да стојат зборовите „ZK6116HGS – 

closed“. 

Во членот 1, став 1, во алинеја 6 наместо бројот 

„2011“, треба да стои бројот „2010“. 

Во членот 1, став 1, во алинеја 7, наместо зборовите 

„Автоматски, тип „ZF 6HP504C“, треба да стојат збо-

ровите „ZF 6HP504C А/Т (6+R)“. 

Во членот 1, став 1, во алинеја 8, наместо зборовите 

„210KW/282 коњски сили“, треба да стојат зборовите 

„209KW“. 

Во членот 1, став 1, во алинеја 9, наместо зборовите 

„6700 цм3/6,71“, треба да стојат зборовите 

„6.692,4cm3“. 

Во членот 1, став 1, во алинеја 12, наместо зборови-

те „Црвена боја YTR2 0008 (RAL 3002)“, треба да сто-

јат зборовите „RAL 3002 – црвена“. 

 

     Бр. 51-2598/2 

18 мај 2011 година            Од Владата на Република 

         Скопје              Македонија 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

1784. 

Врз основа на член 84-б став (3) од Изборниот зако-

ник („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

40/2006, 152/2008, 44/2011 и 51/2011), министерот за 

финансии, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА ИЗБОРНАТА  

КАМПАЊА 

 

Член 1 

 Со овој правилник се пропишува образецот на фи-

нансиските извештаи за приходите и расходите за из-

борната кампања. 

 

Член 2 

Приходите и расходите за изборната кампања како 

и вкупниот финансиски извештај за изборната кампања 

се внесуваат на образец „Финансиски извештај за при-

ходите и расходите на жиро-сметката за изборна кам-

пања“, во А-4 формат, на бела хартија, даден во При-

лог кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Образецот од членот 2 на овој правилник се попол-

нува за секој донатор поединечно.  

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“.    

 

     Бр. 12-18268/1  

25 мај 2011 година                    Министер за финансии,  

        Скопје                     м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

1785. 

Врз основа на член 158 став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11 и 51/11), министерот за образование и наука, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ 

ЗА НОСТРИФИКАЦИЈА, ОДНОСНО ЕКВИВАЛЕНЦИЈА НА СВИДЕТЕЛСТВОТО СТЕКНАТО 

ВО СТРАНСТВО 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за донесување на 

решение за нострификација, односно еквиваленција на свидетелството стекнато во странство, заради не-

донесување во рок утврден во член 158 став 1 од Законот за основното образование. 

 

Член 2 

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на Образец: „Барање за донесување на решение за 

нострификација, односно еквиваленција на свидетелството стекнато во странство“, со формат А4 во бела 

боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

   Бр. 19-3307/1 

18 мај 2011 година                            Министер,  

      Скопје                               Никола Тодоров, с.р. 
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1786. 

Врз основа на член 19 став 4 и 85 став 7 од Законот за средното образование („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 

30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11 и 51/11), министерот за образование и наука, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 

ВЕРИФИКАЦИЈА НА СРЕДНО УЧИЛИШТЕ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БА-

РАЊЕТО ЗА  ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА НОСТРИФИКАЦИЈА, ОДНОСНО ЕКВИВАЛЕНЦИЈА 

НА  СВИДЕТЕЛСТВО СТЕКНАТО ВО СТРАНСТВО 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за донесување на ре-

шение за верификација на средно училиште и формата и содржината на образецот на барањето за 

донесување на решение за нострификација, односно еквиваленција на  свидетелство стекнато во странство, 

заради недонесување во рок утврден во член 19 став 2, односно член 85 став 5 од Законот за средното 

образование. 

 

Член 2 

Барањето за донесување на решение за верификација на средно училиште се поднесува на Образец бр.1: 

„Барање за донесување на решение за верификација на средно училиште“, со формат А4 во бела боја, кој е 

даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

Барањето за донесување на решение за нострификација, односно еквиваленција на  свидетелство 

стекнато во странство се поднесува на Образец бр.2: „Барање за донесување на решение за нострификација, 

односно еквиваленција на  свидетелство стекнато во странство“, со формат А4 во бела боја, кој е даден во 

Прилог и е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

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

лика Македонија“. 

 

   Бр. 19-3308/1 

18 мај 2011 година                         Министер,  

      Скопје                                Никола Тодоров, с.р. 
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1787. 
Врз основа на член 32 став 5, 35 став 5 и 159 став 5 од Законот за високото образование („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11 и 51/11), министерот за 
образование и наука, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕ-
НИЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ПРОЕКТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА ВИСОКООБРАЗОВНА 
УСТАНОВА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ 
НА РЕШЕНИЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА ВИСОКООБРАЗОВНА УСТАНОВА, КАКО И ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 
ЕКВИВАЛЕНЦИЈА И ПРИЗНАВАЊЕ НА СТРАНСКА ВИСОКООБРАЗОВНА КВАЛИФИКАЦИЈА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за донесување на ре-
шение за акредитација на проект за основање на приватна високообразовна установа, формата и содржината 
на образецот на барањето за донесување на решение за почеток со работа на високообразовна установа, како 
и формата и содржината на образецот на барањето за донесување на решение за еквиваленција и признавање 
на странска високообразовна квалификација, заради недонесување во рок утврден во член 32 став 3, член 35 
став 2, односно член 159 став 2 и 3 од Законот за високото образование. 

 
Член 2 

Барањето за донесување на решение за за акредитација на проект за основање на приватна високообра-
зовна установа се поднесува на Образец бр.1: „Барање за донесување на решение за за акредитација на про-
ект за основање на приватна високообразовна установа“, со формат А4 во бела боја, кој е даден во Прилог и 
е составен дел на овој правилник. 

Барањето за донесување на решение за почеток со работа на високообразовна установа се поднесува на 
Образец бр.2: „Барање за донесување на решение за почеток со работа на високообразовна установа“, со 
формат А4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

Барањето за донесување на решение за еквиваленција и признавање на странска високообразовна квали-
фикација се поднесува на Образец бр.3: „Барање за донесување на решение за еквиваленција и признавање 
на странска високообразовна квалификација“, со формат А4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 3 

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

 
    Бр. 19-3309/1 
18 мај 2011 година                          Министер,  

       Скопје                                    Никола Тодоров, с.р. 
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1788. 
Врз основа на член 22 став 5 од Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 7/08, 17/11 и 51/11), министерот за образование и наука, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ 

НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА УСТАНОВА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за донесување на реше-

ние за верификација на установа за образование на возрасните, заради недонесување во рок утврден во член 22 
став 3 од Законот за образование на возрасните. 

 
Член 2 

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на Образец: „Барање за донесување на решение за ве-
рификација на установа за образование на возрасните“, со формат А4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

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

 
   Бр. 19-3310/1 
18 мај 2011 година                           Министер,  
      Скопје                                  Никола Тодоров, с.р. 
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1789. 
Врз основа на член 32 став 7 од Законот за просветната инспекција („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 52/05, 81/08, 148/09, 57/10 и 51/11), министерот за образование и наука, донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО 

ЖАЛБА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за донесување на од-

лука по жалба, заради недонесување во рок утврден во член 32 став 5 од Законот за просветната 
инспекција. 

 
Член 2 

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на Образец: „Барање за донесување на одлука по 
жалба“, со формат А4 во бела боја, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

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

 
   Бр. 19-3311/1 
18 мај 2011 година                            Министер,  
        Скопје                                 Никола Тодоров, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

1790. 
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник  на Република Македо-
нија“ бр. 79/09 и 36/11), министерот за труд и социјал-
на политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА КРИВА ПАЛАНКА 
 
1.Се дава согласност на Статутот на ЈУ Меѓуоп-

штински центар за социјална работа Крива Паланка, 
број 02-264/2  донесен од Управниот одбор на Јавната 
установа, на седницата одржана на  21.4.2011 година . 

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

 
   Бр. 10-3537/2 
6 мај 2011 година         Министер,  
       Скопје                             Џељаљ Бајрами, с.р. 

__________ 
                                                                                                         

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 
1791. 

Врз основа на член 66 став 2 од Законот за култура-
та („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11 и 51/11), мини-
стерот за култура, донесе  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГ-
РАМИТЕ ОДНОСНО ПРОЕКТИТЕ ПО ОДДЕЛНИ  

ДЕЈНОСТИ ВО КУЛТУРАТА 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ  
Член 1 

Со овој правилник се утврдуваат критериумите за 
финансирање на програмите, односно проектите од на-
ционален интерес во културата, што ќе бидат составен 
дел од Годишната програма на Министерството за кул-
тура и ќе се финансираат со средства од Буџетот на Ре-
публика Македонија. 

 
Член 2 

Критериумите од член 1 на овој правилник се утвр-
дуваат како општи  и  посебни критериуми по одделни 
дејности во културата. 

 
ОПШТИ КРИТЕРИУМИ 

 
Член 3 

За да се утврди дека програмите/проектите се од на-
ционален интерес во согласност со членот 8 од Законот 
за културата, тие треба да  исполнуваат најмалку еден 
од следниве општи критериуми: 

- развој на граѓанското општество со овозможување 
достапност на културните вредности за граѓаните;  

- остварување на културата на локално ниво преку 
создавање услови за рамномерен културен развој во 
Република Македонија; 

- поттикнување на интеркултурен дијалог и промо-
вирање на културата на Република Македонија во све-
тот преку нејзино активно присуство во меѓународни 
рамки; 

- изразување на евроинтегративните процеси во 
културниот сектор и во културните политики; 

- промоција и афирмација на нови уметнички фор-
ми и изрази; 

- насоченост кон  одредена целна  група, особено 
лица со посебни потреби,   деца и млади; 

- потенцијал за  одржливост;  
- примена на нови технологии; 
- одбележување на значајни јубилеи во културата; 
- поттикнување на детското творештво и на твореш-

тво за деца и млади; 
- остварување и заштита на културниот идентитет 

на заедниците во Република Македонија; 
- афирмирање на млади автори; 
- заштита на културното наследство според негови-

те вредности, значења и степенот на загрозеност; 
- одржлив развој на културното наследство; 
- вредностите и значењето на културното наследс-

тво и  неговата улога во културната идентификација; 
- подобрување на инфраструктурните и техничките 

услови за остварување на дејностите од областа на кул-
турата; 

- вклученост на   повеќе субјекти и  финансирање 
од повеќе извори; 

- соработка со меѓународни организации, асоција-
ции и институции;  

- културолошки истражувања. 
 

ПОСЕБНИ КРИТЕРИУМИ 
 

Член 4 
За да се утврди дека проектите од областа на изда-

вачката дејност се од национален интерес, освен испол-
нувањето на најмалку еден од општите критериуми, 
треба да исполнуваат и барем еден од следниве посеб-
ни критериуми, односно да претставуваат: 

- книжевно творештво со високи вредности од авто-
ри кои творат на  македонски јазик и на јазиците на за-
едниците во Република Македонија;  

- дела со исклучителна културна вредност:  моно-
графии,  хрестоматии и речници, како и дела работени 
индивидуално и колективно како истражувачки прое-
кти;  

- издаваштво наменето за деца и млади; 
- превод на врвна светска литература: превод од ма-

кедонски јазик на јазиците на заедниците и од јазиците 
на заедниците на македонски јазик; превод од македон-
ски јазик и од јазиците на заедниците на странски јазик 
на дела кои се значајни за афирмирање на културата на 
нашата земја; превод од странски и класични јазици на 
македонски јазик и на јазиците на заедниците  во држа-
вава; 

- стручни публикации од областа на културното 
наследство и другите дејности од областа на културата 
и уметноста ; 

- стручни публикации од областа на културолошки-
те истражувања; 

- тематски списанија со кои се афирмира македон-
ската култура и литература; 

- електронско издаваштво (електронски списанија, 
веб-локации и мултимедијални ЦД – ромови). 

 
Член 5 

За да се утврди дека проектите од областа на музич-
ката  и музичко-сценската дејност  се од национален 
интерес, освен исполнувањето на најмалку еден од оп-
штите критериуми, треба да исполнуваат и барем  еден 
од следниве посебни критериуми, односно да претста-
вуваат: 

- музичко творештво со стилска и жанровска разно-
видност  кое поттикнува изведба на нови форми и 
изрази; 

- стимулирање на македонското музичко творештво 
со висока уметничка содржина; 

- поттикнување на музичкиот и фолклорниот амате-
ризам;  
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- музички и балетски работилници, стручно-научни 
симпозиуми, сценско-уметнички перформанси, меѓуна-
родни мајсторски школи, поединечни концерти, семи-
нари, музички и танцови натпревари;  

- рамномерен развој на различните форми на музичкото 
творештво и кореографското творештво во рамките на 
уметничката (класичната, сериозната) музика и танцовото 
творештво (класично, современо, фолклорно); 

- нотно издаваштво; 
- заштита на духовното културно наследство преку 

негување и презентирање на изворното фолклорно тво-
рештво; 

- презентирање на македонскиот фолклор и фолкло-
рот на припадниците на заедниците во Република Ма-
кедонија; 

- издавање на ЦД во продукција на реномирани 
продуцентски куќи.  

 
Член 6 

За да се утврди дека проектите од областа на драм-
ската дејност  се од национален интерес, освен испол-
нувањето на најмалку еден од општите критериуми, 
треба да исполнуваат и барем  еден од следниве посеб-
ни критериуми, односно да претставуваат: 

- негување и презентација на националното драмско 
творештво од различни уметнички стилови и жанрови 
со застапеност на традиционални и современи автори; 

- презентација на врвни уметнички дела (класични 
и модерни) од светската драматургија; 

- професионална драмска продукција во помали 
средини, со предност на театарски ансамбли кои со 
своето долгогодишно опстојување претставуваат кул-
турен идентитет во своето опкружување; 

- копродукции, гостувања и други форми на сорабо-
тка; 

- драмски аматеризам во средини  каде што не по-
стои професионална продукција; 

- подготвување и јавно изведување на дела на јази-
ците на заедниците во Република Македонија. 

 
Член 7 

За да се утврди дека проектите од областа на ликов-
ното творештво и галериската дејност  се од национа-
лен интерес, освен исполнувањето на најмалку еден од 
општите критериуми, треба да исполнуваат и барем  
еден од следниве посебни критериуми, односно да 
претставуваат: 

- пресек на одредени појави и тенденции со проб-
лемски, тематски или стилски толкувања на современа-
та ликовна уметност; 

- ретроспективно-монографски изложби од особено 
значење кои одразуваат континуитет во уметничкото 
дејствување и кои се потврдени од ликовната критика 
и историјата на уметноста; 

- самостојни, групни, и други проекти од земјава и 
од странство кои ги промовираат современите умет-
нички форми и изрази и придонесуваат за развој на со-
времениот ликовен јазик ; 

- негување и развивање на традиционалните ликов-
ни техники и технологии (сликарство, вајарство, гра-
фика); 

- самостојни и групни изложби во внатрешноста на 
земјата; 

- ликовни колонии, работилници и стручно-научни 
симпозиуми; 

- изложбени проекти од областа на архитектурата и 
дизајнот кои се во контекст на светските трендови;   

- поттикнување на ликовното творештво преку  
откуп на ликовни дела. 

Член 8 
За да се утврди дека манифестациите и фестивалите 

од областа на културата се од национален интерес, 
освен исполнувањето на најмалку еден од општите 
критериуми, треба да исполнуваат и барем еден од 
следниве посебни критериуми: 

- да имаат интернационален карактер кој се изразу-
ва преку  мултикомплексна програма составена од по-
веќе области на културата и уметноста, разновидни жа-
нрови и естетики од класичното и современото тво-
рештво, застапеност на врвни уметници од државава и 
од странство, претставување на светски релевантни 
уметници во државава;  

- да промовираат и да афирмираат одредени жанро-
ви и стилови од културата и  уметноста со високи 
естетски и културни вредности и да  имаат пошироко 
регионално значење; 

- да промовираат и да афирмираат врвни достигну-
вања на домашното творештво, развој на  аматеризмот 
и на независните и алтернативни форми на културно 
изразување, да придонесуваат  за  развој на културата 
на локално ниво и на духовното културно наследство и 
фолклорното богатство во Република Македонија;  

- да се во  функција на  одбележување на значајни 
настани и личности од историјата на Република Маке-
донија. 

 
Член 9 

За да се утврди дека проектите од областа на зашти-
тата на културното наследство (споменичка, музејска и 
библиотечна дејност и  дејност за заштита на аудиови-
зуелните добра и заштита на духовно културно нас-
ледство) се од национален интерес, освен исполнува-
њето на најмалку еден од општите критериуми, треба 
да исполнуваат и барем  еден од следниве посебни кри-
териуми:  

- значење, вредност и степен на загрозеност на кул-
турното наследство; 

- истражување на културното наследство (иденти-
фикација,  валоризација и ревалоризација на културно-
то наследство);  

- заштитно-конзерваторски третман  на културното 
наследство на коешто е извршена валоризација или ре-
валоризација; 

- заштита на сите видови носачи на податоци и соз-
нанија за духовното културно наследство; 

- приоритетна заштита на добрата прогласени за 
културно наследство од особено значење; 

- непосредна заштита на профаната архитектура 
според степенот на загрозеност; 

- археолшки истражувања на  загрозени локалите-
ти; 

- систематски археолошки истражувања,  
- заштитно-конзерваторски  третман на археоло-

шките локалитети на кои во изминатите години се вр-
шени археолошки ископувања; 

- заштита на библиотечниот, музејскиот и кинотеч-
ниот фонд; 

- збогатување на библиотечниот, музејскиот и ки-
нотечниот фонд преку откупи на добра кои  поседуваат 
вредности и значења на културно наследство од особе-
но значење и добрата кои се раритетни и со кои  се  по-
полнуваат одредени  празнини во соодветните збирки 
или фондови; 

- заштита на загрозено духовно културно наследс-
тво на кое му се заканува исчезнување, добра кои се 
прогласени  за културно наследство од особено значе-
ње или се номинирани во некоја од листите на УНЕ-
СКО за нематеријалното културно наследство; и добра 
за кои може да се обезбедат  услови за автентично пре-
несување на традицијата на нивното практикување во 
локалната средина; 

- презентација и популаризација на духовното кул-
турно наследство пред пошироката јавност во форма 
на стручни и популарни публикации, организирање из-
ложби, стручни собири, фестивали, концерти и други 
активности за анимирање на јавноста за значењето и 
негувањето на духовното културното наследство; 

- поттикнување и негување на добрата во изворни и 
во други средини; 
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- рефлексии врз културниот идентитет на средина-
та, регионот и пошироко; 

- придонес во развојот на дејноста за заштита на 
културното наследство и нејзино унапредување; 

- примена на современите методи и меѓународни и 
европски стандарди во областа на заштитата на култур-
ното наследство; 

- ревитализација на споменички целини и друго 
недвижно културно аследство за кое е донесен 
план/програма  за управување; 

- континуитет во реализацијата на проект кој во 
претходните години имал значајни резултати; 

- дразување на  културниот идентитет на средината 
во соработка со локалните носители, заедницата и кул-
турните институции; 

- развој на традиционални занаети и вештини, пре-
несување на знаењата и вештините на идни генерации, 
ревитализација на одредени аспекти на духовното кул-
турно наследство; 

- презентација и популаризација (изложбени актив-
ности); 

- искористување на културното наследство како ре-
сурс  за  развој на туризмот; 

- стручно усовршување на кадри од областа на за-
штитата на културното наследство; 

- објавување, односно публикување на резултати од 
научно -истражувачките проекти.  

Член 10 
За да се утврди дека проектите од областа на меѓу-

народната соработка се од национален интерес, освен 
исполнувањето на најмалку еден од општите критериу-
ми, треба да исполнуваат и барем еден од следниве по-
себни критериуми, односно да претставуваат: 

- поттикнување на интеркултурниот дијалог во ме-
ѓународни рамки; 

- поттикнување на современ пристап во заштитата, 
унапредувањето и афирмирањето на културните изра-
зувања во рамките на меѓународната соработка; 

- промоција и афирмација на културната разновид-
ност  на Република Македонија во светот;  

- промоција и афирмација на нови уметнички фор-
ми и изрази во  странство; 

- промоција на проекти кои со својата креативност 
и концепт имаат потенцијал за одржливост и долгороч-
ни ефекти на меѓународната сцена;   

- презентација на  националните културни вредности; 
- учество на меѓународни презентации и манифе-

стации со проекти со потврдени вредности кои ја афир-
мираат културата на Република Македонија;  

- програмски содржини со висока креативност и 
квалитет потврдени со награди, признанија и позитив-
на критика;      

- реализација на проекти кои се во рамките на потпиша-
ни билатерални и други видови меѓународни договори;    

- учество во заеднички регионални, меѓународни 
проекти, финансирани или кофинансирани од афирми-
рани меѓународни организации или фондации; 

- реализација на копродукција со друга држава;     
- стимулирање и унапредување на соработката со 

соседните земји, со земјите од Централна и Југоисточ-
на Европа и особено со земјите-членки на Европската 
Унија, како и со земјите- членки на УНЕСКО, Советот 
на Европа и Меѓународната организација на Франко-
фонијата каде што членува Република Македонија; 

- поддршка на проекти кои се одобрени од страна на 
Европската комисија и Извршната агенција за образование, 
аудиовизуелна политика и култура во рамките на 
Програмата за култура на Европската Унија 2007-2013, а во 
согласност со Меморандумот за разбирање помеѓу 
Европската заедница и Република Македонија за учество на 
Република Македонија во Програмата култура (2007-2013); 

- стимулирање на литературното творештво преку 
преводи на македонски автори во странство и презен-
тирање на книжевната продукција на Република Маке-
донија на меѓународните саеми и изложби на книги;  

- афирмација на културата на припадниците на за-
едниците во Република Македонија во странство; 

- афирмација на македонскиот фолклор со учество 
на истакнати уметници и ансамбли на меѓународни 
смотри и фестивали ;и 

- поддршка на проектите кои имаат реципрочен ка-
рактер.  

Член 11 
За да се утврди дека се од национален интерес про-

ектите кои се однесуваат на инвестиции и одржување 
на опрема   освен исполнувањето на најмалку еден од 
општите критериуми, треба да исполнуваат и барем 
еден од следниве посебни критериуми: 

- степенот на оштетеност или руинираност на обје-
ктите со кои располагаат установите од областа на кул-
турата; 

- степенот на влијание на проектот врз тековното и 
непречено остварување на дејноста на установата; 

- обем на обезбедени средства од други извори во 
партиципација на реализација на предложениот проект 
за реконструкција и адаптација; 

- оцената за потребата од реализација на проектот 
од извршен увид на објектот или во установата;  

- овозможување  пристап  на лицата со посебни по-
треби до културните содржини. 

 
Член 12 

За да се утврди дека програмите на националните 
установи од областа на културата  се од национален 
интерес, освен исполнувањето на најмалку еден од оп-
штите критериуми и критериумите од членовите  4, 5, 
6, 7, 8 9, 10  и  11 на овој правилник, треба да исполну-
ваат и барем еден од следниве посебни критериуми: 

- да имаат програмски континуитет и втемелување 
на посебен препознатлив стил; 

- организирање и координирање на постојниот ка-
дровски потенцијал на установата преку максимално 
вклучување на севкупниот уметнички, односно стру-
чен и технички персонал во спроведувањето на програ-
мата; 

- рационално и економично користење на доделени-
те средства од Министерството за култура; 

- обезбедување средства од други извори на финан-
сирање и начин на нивно користење; 

- остварување соработка, односно заеднички копродук-
ции со установи и други субјекти што вршат уметничка 
дејност и дејноста за заштита на културното наследство; 

- гостувања и учества на фестивали, изложби  и 
други манифестации во земјава и во странство; 

- успех и ефекти на реализираните проекти: број на 
остварени премиери и нивни репризи,  број на остваре-
ни изложби,  настапи, квалитет на изведбите, посете-
ност на публиката, рецензии од критиката и награди и 
признанија за уметничките достигнувања и презенти-
рања на домашната и меѓународната културна сцена; 
реализирани целовечерни концерти, традиционален ре-
пертоар, негување на македонскоото музичко твореш-
тво со најмалку 30% од севкупната програма на уста-
новата  во годината; 

- обезбедување и зачувување на оригинали или при-
мероци на објавени дела,  односно документација на 
објавени дела во оригинал или во електронски облик; 

- одржување на семинари со едукативен карактер 
- успех и ефекти на реализирани проекти за истра-

жување на културното наследство и публикувани и об-
јавени резултати од истражувачките проекти; 

- успех и ефекти од реализирани проекти за презе-
мање мерки за непосредна заштита на културното нас-
ледство. 

 
Член 13 

За да се утврди дека проектите што се однесуваат 
на поддршка на стручно усовршување на дефицитарни 
кадри и млади таленти се од национален интерес,  тре-
ба да исполнуваат барем еден од следниве критериуми: 
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- поддршка на стручно усовршување на талентира-
ни млади уметници  и стручни дефицитарни кадри (ре-
довни, постдипломски и докторски студии и специја-
лизации) во странство, со приоритет на студиите што 
ги нема во образовниот систем во нашата земја; 

- поддршка на стручно усовршување на дефицитар-
ни стручни кадри за непосредна заштита на културното 
наследство; 

- поддршка на стручно усовршување во странство 
на кадри за менџмент и маркетинг во културата и при-
мена на нови технологии. 

 
ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 14 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
престанува да важи Правилникот за критериумите за 
финансирање на програмите, односно проектите по од-
делни дејности во културата („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 61/2004). 

 
Член 15 

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

 
     Бр. 51-6809/1 
20 мај 2011 година      Министер,  
       Скопје          м-р Елизабета Канческа-Милевска, с.р. 

__________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
1792. 

Врз основа на член 20 став (1) алинеи 13 и 14, а во 
врска со член 38 од Законот за безбедност на храната 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
157/10 и 53/11), директорот на Агенцијата за храна и 
ветеринарство, донесe 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЛАБОРАТОРИСКО 
ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕ-
НИЛИ ВО МЕСО, ПРОИЗВОДИ ОД МЕСО, МЛЕ-
КО, ПРОИЗВОДИ ОД МЛЕКО, ЈАЈЦА И ПРОИЗВО-
ДИ ОД ЈАЈЦА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА ГЕР-
МАНИЈА КОИ СЕ НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА НА 
ЛУЃЕ ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Со денот на влегување во сила на ова решение 

престанува да важи Решението за задолжително лабо-
раториско испитување на полихлорирани бифенили во 
месо, производи од месо, млеко, производи од млеко,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

јајца и производи од јајца по потекло од Република 
Германија кои се наменети за исхрана на луѓе при увоз 
во Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 6/11). 

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
   Бр. 02-1660/1  
9 мај 2011 година                  Директор,  
      Скопје                  Дејан Рунтевски, с.р. 

__________ 
 

ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА 
1793. 

Врз основа на член 89 од Законот за концесии и 
други видови на јавно приватно партнерство („Сл. вес-
ник на РМ“ бр.07/2008,139/2008,64/2009 и 52/2010),  
Советот на Општина Демир Капија на седницата одр-
жана на ден 11.05.2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА РЕКОН-
СТРУКЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОПРЕМАТА 
НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛУВАЊЕ СО ПРИСТАПУ-
ВАЊЕ КОН ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО 

 
Член 1 

Во Одлуката за започнување на постапка за рекон-
струкција и модернизација на опремата на уличното 
осветлување со пристапување кон јавно приватно парт-
нерство број 07-691/5 („Службен гласник на Општина 
Демир Капија“ број 9/2009), во членот 9 став 1 бројот 
12 (дванаесет)“ се заменува со “16 (шеснаесет)“. 

 
Член 2 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, а ќе 
се објави и во „Службен гласник на општина Демир 
Капија“. 

 
   Дел.бр.07-385/5        Совет на Општина Демир Капија 
11 мај 2011 година                          Претседател,  

                              Петар Мојсов, с.р. 
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