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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

332. 

Врз основа на член 5, став 3 од Законот за царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 23/03, 69/04, 10/08, 160/08, 35/10, 11/12 и 93/13), Владата на Република Македонија на седницата одржана 

на 27.1.2015 година, донесе 

 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА 

ОДРЕДЕНИ СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО 

СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА(*) 

 

Член 1 

Во Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со  регула-

тивите на Европската комисија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/14, 65/14, 113/14 и 157/14), 

во членот 1, во ставот 2 по бројот „270“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по Прилогот 271 се додаваат 

19 нови прилози 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289 и 290, кои 

се составен дел на оваа уредба. 

 

Член 2 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија“. 

 

Бр. 42-262/1 Заменик на претседателот 

27 јануари 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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333. 
Врз основа на член 42 став (15) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013, 44/2014 и 

160/2014), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 2.2.2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОА-

ТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ОНИКС 

И ТРАВЕРТИН НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОД-

СТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МЕРМЕР ИМПЕРИ-

ЈАЛ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ ПРИЛЕП  НА ЛОКАЛИТЕ-

ТОТ „ДЕКОВА ДАБИЦА“ С.БЕШИШТЕ, ОПШТИНА  

ПРИЛЕП 

 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

МЕРМЕР ИМПЕРИЈАЛ ДОО увоз-извоз Прилеп се до-
делува концесија за експлоатација на минерална суро-
вина – оникс и травертин на локалитетот „Декова Да-
бица“ с. Бешиште, општина Прилеп, со површина на 
простор на концесија за експлоатација дефиниран со 
точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките 
дефинирани со координати како е дадено во табелата, и 
тоа: 

 

Точка Координата 
Y 

Координата 
X 

Т-1 7563180 4556690 

Т-2 7564860 4556690 

Т-3 7564490 4556015 

Т-4 7563260 4556015 

 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=  
0.982125 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

7. Во име на Владата на Република Македонија, До-
говорот за концесија ќе го потпише министерот за еко-
номија. 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”.         

                                           

Бр. 42-71/1 Заменик на претседателот 

2 февруари 2015 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

334. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
2.2.2015 година, донесе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА АТМОСФЕР-
СКА И ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА – ИСПУСТ 
ВО БАЧОВАНОВ ДОЛ ОД ТИРЗ РАНКОВЦЕ КО  

ПЕТРАЛИЦА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на атмос-
ферска и фекална канализација – испуст во Бачованов 
дол од ТИРЗ Ранковце КО Петралица, општина Ран-
ковце. 
 

Член 2 
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 14м2,  ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-270/1 Заменик на претседателот 

2 февруари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

335. 
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјо-

делското земјиште („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
2.2.2015 година, донесе 

                                                                                
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-
ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ИНФРАС-
ТРУКТУРНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА, ТЕ-
ЛЕКОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА, УЛИЧНО ОС-
ВЕТЛУВАЊЕ И ЗДРУЖЕНО ЗАШТИТНО ЗАЗЕМ-
ЈУВАЊЕ ЗА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКА РАЗ-
ВОЈНА ЗОНА (ТИРЗ) СТРУГА, КО МИСЛЕШЕВО  

И КО СТРУГА ОПШТИНА СТРУГА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Проект за инфраструктура за изградба на инфрас-
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труктурна електроенергетска мрежа, телекомуникацис-
ка мрежа, улично осветлување и здружено заштитно 
заземјување за технолошко индустриска развојна зона 
(ТИРЗ) СТРУГА, КО Мислешево и КО Струга, општи-
на Струга.  

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, со вкупна површина од 311м2, ги 
има следните катастарски индикации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр.42-570/1 Заменик на претседателот 

2 февруари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

336. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за инова-

циската дејност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/13, 137/13 и 41/14), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 2.2.2015 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПОДДРШКА – КОФИ-
НАНСИРАНИ ГРАНТОВИ ЗА СТАРТ-АП, СПИН-ОФ  

ТРГОВСКИ ДРУШТВА И ИНОВАЦИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на  Правилникот 

за инструментот за поддршка – кофинансирани гранто-
ви за старт-ап, спин-оф трговски друштва и иновации, 
бр. 01-65/1 од 31.1.2015 година, донесен од Управниот 
одбор на Фондот за иновации и технолошки развој, на 
седницата, одржана на 31.1.2015 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр.42-664/1 Заменик на претседателот 

2 февруари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

337. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за инова-

циската дејност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/13, 137/13 и 41/14), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 2.2.2015 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПОДДРШКА – КОФИ-
НАНСИРАНИ ГРАНТОВИ И УСЛОВЕНИ ЗАЕМИ  

ЗА КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ИНОВАЦИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за инструментот за поддршка – кофинансирани гранто-
ви и условени заеми за комерцијализација на иновации, 
бр. 01-66/1 од 31.1.2015 година, донесен од Управниот 
одбор на Фондот за иновации и технолошки развој, на 
седницата, одржана на 31.1.2015 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр.42-664/2 Заменик на претседателот 

2 февруари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

338. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за инова-

циската дејност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/13, 137/13 и 41/14), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 2.2.2015 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПОДДРШКА – КОФИ-
НАНСИРАНИ ГРАНТОВИ ЗА ТРАНСФЕР НА 

ТЕХНОЛОГИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за инструментот за поддршка – кофинансирани гранто-
ви за трансфер на технологии, бр. 01-64/1 од 31.1.2015 
година, донесен од Управниот одбор на Фондот за ино-
вации и технолошки развој, на седницата, одржана на 
31.1.2015 година. 

 
Член 2 

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

  
Бр.42-664/3 Заменик на претседателот 

2 февруари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

339. 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за инова-

циската дејност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/13, 137/13 и 41/14), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 2.2.2015 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПОДДРШКА – ТЕХНИЧ-
КА ПОМОШ ПРЕКУ ДЕЛОВНО - ТЕХНОЛОШКИ  

АКЦЕЛЕРАТОРИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за инструментот за поддршка – техничка помош преку 
деловно - технолошки акцелератори, бр. 01-63/1 од 
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31.1.2015 година, донесен од Управниот одбор на Фон-
дот за иновации и технолошки развој, на седницата, од-
ржана на 31.1.2015 година. 

 
Член 2 

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

  
Бр.42-664/4 Заменик на претседателот 

2 февруари 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
________ 

340. 
Врз основа на член 42 став (14) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
2.2.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-
АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ  БА-
КАР, ЗЛАТО И СРЕБРО НА ДРУШТВОТО ЗА ЕК-
СПЛОАТАЦИЈА, ПРЕРАБОТКА И ПРОИЗВОД-
СТВО САРДИЧ МЦ ДООЕЛ УВОЗ – ИЗВОЗ 
СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ “КАЗАНДОЛ“, ОП-
ШТИНА ВАЛАНДОВО, ОПШТИНА БОГДАНЦИ  

И ОПШТИНА ДОЈРАН 
 
1. На Друштвото за експлоатација, преработка и 

производство САРДИЧ МЦ ДООЕЛ увоз – извоз Скоп-
је се доделува концесија за експлоатација на минерал-
ни суровини – бакар, злато и сребро на локалитетот 
“Казандол“, општина Валандово, општина Богданци и 
општина Дојран, со површина на простор на концесија 
за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно пов-
рзани со прави линии, а точките дефинирани со ко-
ординати како е дадено во табелата, и тоа: 

 
Точка Координата 

Y 
Координата 

X 
Т-1 7629226 4573200 
Т-2 7630655 4573200 
Т-3 7631887 4571915 
Т-4 7631887 4570601 
Т-5 7634000 4570242 
Т-6 7634000 4568000 
Т-7 7631166 4568000 
Т-8 7629226 4571186 

 
2. Површината на просторот на концесијата за ек-

сплоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=  
15.071850 km2. 

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 
1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години. 

4. Kонцесионерот по добивање на концесијата за 
експлоатација на локалитетот “Казандол”, општина Ва-
ландово, општина Богданци и општина Дојран се усло-
вува во рок од две години од доделувањето на концеси-
јата да изгради постројка за експлоатација на катоден 
бакар со капацитет да процесира најмалку 50 % од ек-
сплоатираната руда и после две години од почнување 
со експлоатација на вториот рудник да изгради фабри-
ка за производство на финални производи од катоден 
бакар  со капацитет најмалку еднаков на годишниот ка-
пацитет на постројката за експлоатација на катоден ба-
кар. 

5. Висината на надоместокот за доделената конце-
сија од точка 1 на оваа одлука се определува со Дого-
ворот за концесија во согласност со Тарифникот за ут-
врдување на висината на надоместоците за издавање на 
дозволи и концесии за вршење на детални геолошки 
истражувања и концесии за експлоатација на минерал-
ни суровини. 

6. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот 
за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се 
определат со Договорот за концесија. 

7. Како почеток на важење на концесијата од точка 
1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на До-
говорот за концесија. 

8. Во име на Владата на Република Македонија, 
Договорот за концесија ќе го потпише министерот за 
економија. 

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.   

 
Бр. 42-719/1 Претседател на Владата 

2 февруари 2015 година на Република  Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

341. 
Врз основа на член 33 став 4 од Законот за инова-

циската дејност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.  79/2013 и 137/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 23 јануари 2015 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА  
ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ 

 
1. За директор на Фондот за иновации и технолош-

ки развој се избира Јасмина Поповска. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24 – 1010/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

342. 
Врз основа на член 35 став 4 од Законот за инова-

циската дејност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 79/2013, 137/2013 и 41/2014) и член 36 став 
6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 23 
јануари 2015 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д.  
ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ  

И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ 
 
1. Билјана Симеонова се разрешува од должноста 

вршител на должноста директор на Фондот за инова-
ции и технолошки развој, поради истек на мандатот.  

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

 
Број 24 – 1008/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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343. 
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 43/2012 и 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 
43/2014 и 132/2014), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 23 јануари 2015 година, 
донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНО-

ВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА 
ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА 

– СКОПЈЕ 
 
1. Александар Шехтански се разрешува од долж-

носта  член на Управниот одбор – претставник на осно-
вачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и 
реконструктивна хирургија – Скопје, поради истек на 
мандатот. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-
новачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и 
реконструктивна хирургија – Скопје, се именува Каро-
лина Симоновска. 

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

 
Број 24 – 1075/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

________ 

344. 
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, 83/2009, 
97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/2014), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 23 
јануари 2015 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 

НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ВОДОСНАБ-
ДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА„-КИЧЕВО 

 
1. Од должноста членови на Управниот одбор на 

Јавното претпријатие за водоснабдување „СТУДЕН-
ЧИЦА„-Кичево, поради истек на мандатот, се разрешу-
вааат: 

- Слободан Лаковски, 
- Афродита Берат. 
2. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за водоснабдување „СТУДЕНЧИЦА„-Кичево 
се именуваат: 

- Слободан Лаковски, 
- Џемиле Берат. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
Бр. 24 –  1079/1 Претседател на Владата 

23 јануари 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

345. 
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 
164/13, 187/13, 38/14,  44/14 ,116/14  и 180/14), минис-
терот за труд и социјална политика донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА ЈУ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВАЛАНДОВО 

 
1.Се дава согласност на Статутарната Одлука за из-

мена на Статутот на ЈУ Центар за социјална работа Ва-
ландово , број 02-38/3 донесен од Управниот одбор на 
Јавната установа на седницата одржана на  20.1.2015  
година. 

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

 
Бр. 10775/2  

29 јануари 2015 година Министер, 
Скопје Диме Спасов, с.р. 

__________ 

346. 
Врз основа на член 52 став 3 од Законот за пре-

венција, спречување и заштита од семејно насилство 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
138/14), министерот за труд и социјална политика, до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ИЗРЕЧЕ-
НАTA ПРИВРЕМЕНА МЕРКА ЗА ЗАШТИТА - ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНО ПОСЕТУВАЊЕ СОВЕТУВАЛИШ-
ТЕ ЗА СТОРИТЕЛИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО  

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на из-
вршувањето на изречена привремена мерка за заштита 
– задолжително посетување советувалиште за сторите-
ли на семејно насилство.  

 
Член 2 

Советувалиштето за сторители на семејно насил-
ство (во натамошниот текст: советувалиштето),  ја из-
вршува изречената привремена мерка за заштита – за-
должително посетување соодветно советувалиште на 
начин што сторителот на семејно насилство го влучува 
во Програма за психо- социјален третман на сторители 
на семејно насилство (во натамошниот текст: програ-
мата), изготвена од Заводот за социјални дејности.  

Советувалиштето, психо - социјалниот третман на 
сторителот на семејно насилство го врши согласно 
програмата, а во насока на промената  на однесувањето 
на сторителот и тоа: 

- спречување на насилното однесување на сторите-
лот на семејно насилство; 

- воспоставување на самоконтрола на сторителот на 
семејно насилство над своите емоции и однесување; 



5 февруари 2015  Бр. 17 - Стр. 25 

 
 

- стекнување увид во сопственото насилно однесу-
вање и прифаќање на одговорност за него; 

- учење на социјални вештини со кои сторителот 
може да го промени своето однесување и усвојување 
на ненасилни обрасци  на однесување;  и  

- промена на вредностите во семејните односи.  
 

Член 3 
Извршувањето на изречената привремена мерка за 

заштита – задолжително посетување соодветно совету-
валиште се извршува во советувалиштето, кое се наоѓа 
во местото на живеалиштето односно престојувалиш-
тето или кое е најблиску до местото на живеалиште од-
носно престојувалиште на сторителот на семејно на-
силство (во натамошниот текст: сторител), односно во 
кое е упатен од страна на  центарот за социјална работа 
(во натамошниот текст: центар). 

 
Член 4 

Привремена мерка за заштита – задолжително посе-
тување советувалиште за сторители на семејно насил-
ство се извршува  веднаш по добивањето на решението 
за изрекување на привремената мерка за заштита,  од-
носно во рокот определен во решението за  изречена 
привремена мерка за заштита – задолжително посету-
вање советувалиште за сторители на семејно насил-
ство.  

Од страна на  советувалиштето,  сторителот се из-
вестува да се јави на одреден датум за отпочнување на 
психо-социјалниот  третман .  

Од страна на стручните лица во советувалиштето 
веднаш, а најдоцна во рок од пет дена од  датум за от-
почнување на психо-социјалниот  третман  се известу-
ва надлежниот центар, доколку сторителот не се јави 
на закажаниот термин. 

 
Член 5 

Од страна на стручните лица во советувалиштето,  
согласно програмата се врши проценка на подготвенос-
та и можноста за вклучување на сторителот во третма-
нот на советувалиштето.  

Од страна на стручните лица во советувалиштето,  
веднаш  писмено се известува надлежниот центар, до-
колку сторителот не ги исполнува предусловите за 
вклучување во програмата, врз основа на  направената 
проценка од став 1 на овој член.  

 
Член 6 

Од страна на стручните лица во советувалиштето се 
прави проценка на ефектите од спроведувањето на пси-
хо - социјалниот третман  во насока на промената  на 
однесувањето на сторителот. 

Доколку стручните лица од советувалиштето оце-
нат дека заради нередовно присуство и неизвршување 
на обврските од страна на сторителот или дека од дру-
ги причини третманот не резултира со промена на од-
несувањето на сторителот, се прекинува третманот и 
писмено се известува центар кој го следи извршување-
то на  изречената привремена мерка за заштита. 

 
Член 7 

Од страна на стручните лица во советувалиштето за 
спроведениот психо - социјален третман, ефектот од 
психо - социјалниот третман и промената на однесува-
њето на сторителот  и  се известува центарот кој ја сле-
ди изречената привремена мерка за заштита. 

Член 8 
Во советувалиште за работа со сторители,  се врши 

и психо - социјален третман на сторители, упатени од 
центарот, како и на осудени лица на кои им е изречена 
условна осуда со заштитен надзор со обврска - посету-
вање на програма за работа со осуденици за кривични 
дела сторени при вршење на семејно насилство. 

 
Член 9 

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

 
Бр. 10-925/1 Министер 

30 јануари 2015 година за труд и социјална политика, 
Скопје Диме Спасов, с.р. 

__________ 

347. 
Врз основа на член 41 од Законот за за превенција, 

спречување и заштита од семејно насилство („Службен 
весник на Република Македонија“ број 138/14), минис-
терот за труд и социјална политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО И СЛЕ-
ДЕЊЕТО НА МЕРКИTE ЗА ЗАШТИТА НА ЖРТ-
ВАТА НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО ПРЕЗЕМЕНИ 
ОД ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА И 
ЗА НАЧИНОТ НА СЛЕДЕЊЕ НА ИЗРЕЧЕНИТЕ  

ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА 
 

I.ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Предмет 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на спро-

ведувањето и следењето на мерките за заштита на жрт-
вата на семејно насилство преземени од центарот за со-
цијална работа (во натамошниот текст: центарот) и за 
начинот на следење на изречените привремени мерки 
за заштита од семејно насилство. 

 
Начин на постапување 

 
Член 2 

Спроведувањето и следењето  на мерките за зашти-
та на жртвата на семејно насилство и следењето на из-
речените привремени мерки за заштита од семејно на-
силство изречени од судот, од страна на стручните ли-
ца во центарот се врши итно, со должно внимание на 
потребите на жртвата и  почитување на правата на жрт-
вата, во рамките на надлежностите на центарот, како и 
во соработка и координираност со институциите кои 
вршат дејност од областа на социјалната заштита, дет-
ската заштита, внатрешните работи, здравството, вра-
ботувањето и образованието. 

Мерките за заштита се спроведуваат од страна на 
стручните лица во центарот со должно внимание за да 
се зајакне жртвата преку психо-социјална помош, под-
дршка и заштита, а  за  да се спречи идно насилство. 

Спроведувањето и следењето  на мерките за зашти-
та на жртвата на семејно насилство и следењето на из-
речените привремени мерки за заштита од семејно на-
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силство, стручните лица во центарот го вршат со почи-
тување на основните слободи и права на жртвата, пра-
вото на  живот, личениот интегритет, недискриминаци-
јата, родовата еднаквост и разбирање на насилството 
од родова перспектива.  
 
II. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ И СЛЕДЕЊЕТО НА 
МЕРКИTE ЗА ЗАШТИТА НА ЖРТВАТА НА СЕМЕЈ-
НО НАСИЛСТВО ПРЕЗЕМЕНИ ОД ЦЕНТАРОТ ЗА  

СОЦИЈАЛНА РАБОТА 
 

Итност на постапување 
 

Член 3 
По добиеното сознание за сторено семејно насил-

ство, како и непосредно по првиот контакт со жртвата, 
родителот односно старателот, од страна на стручните 
лица во центарот се спроведуваат мерки за заштита на 
жртвата на семејно насилство,  имајќи ги во предвид 
интересите и потребите на жртвата, како и најдобриот 
интерес на детето односно лицето под старателство. 

 
Информирање на жртвата 

 
Член 4 

Жртвата на семејно насилство се информира за пра-
вото на придружник, за право од здравствена заштита, 
за право  на правна помош и совет, за право од социјал-
на заштита, за мерките за заштита, за постапките за ос-
тварување на правата и нивниот тек, за правото да биде 
информирана за сите прашања во текот на постапките 
на начин и на јазик на кој жртвата ќе ги разбере своите 
права од страна на стручните лица во центарот, без ог-
лед дали жртвата ќе користи услуги, програми и мерки 
за заштита. 

За дете жртва на семејно насилство,  покрај правата 
од став 1 на овој член, стручните лица во центарот 
овозможуваат засилена заштита на детето, го информи-
раат детето согласно неговата возраст и степенот на  
психофизички развој  за покренувањето и за причините 
за покренување на постапка која се однесува на уреду-
вање на односите на родителите и децата, за надзорот 
над вршењето на родителското право и за старател-
ството,  почитувајќи го правото на детето да учествува 
во постапките од интерес за неговиот живот,  раково-
дејќи се од најдобриот интерес на детето.   

 
Согласност на жртвата 

 
Член 5 

По спроведеното информирање на жртвата, родите-
лот односно старателот, од страна на стручните лица 
во центарот се овозможува жртвата слободно да ја из-
рази волјата за понатамошно преземање на мерки за 
заштита и за привремена заштита, врз основа на разби-
рање на постапката, целта и последицата за изборот на 
мерката за заштита и за начинот на нејзиното спрове-
дување и следење. 

Согласност на жртвата се дава во писмена форма на 
образец кој е даден во Прилог број 1 и е составен дел 
на овој правилник, кој содржи:  штембил на центарот,  
податоци за информирање на жртвата за правата, пот-
пис на жртвата и потпис на стручното лице, податоци 
за информирање за мерките за заштита, согласност на 
жртвата за спроведување на мерката за заштита, пот-
пис и име и презиме на жртвата, потпис и име и прези-

ме на стручно лице, датум и место, изјава за информи-
раност и согласност за свикување на мултисекторски 
стручен тим и спроведување на безбедносен план за 
заштита, потпис и име и презиме на жртвата, потпис  и 
име и презиме на стручното лице, датум и место.  

 
Проценка на  потребата  

за заштита 
 

Член 6 
Идентификувањето и проценката на потребите на 

жртвата за заштита од семејно насилство, од страна на 
стручните лица во центарот се врши при првиот кон-
такт со жртвата ,  врз основа на видот, интензитетот, 
контекстот на случување на насилството, траењето на 
насилството, здравствениот, економскиот и семејниот 
статус, возраста, како и други лични околности на жрт-
вата на семејно насилство. 

Истовремено со проценката од ставот 1 на овој 
член, се прави проценка и на ризикот од загрозување 
на животот и здравјето на жртвата, детето  и членовите 
на семејството, со пополнување на прашалник за про-
ценка на потребата за заштита на жртвата на образец 
кој е даден во Прилог број 2 и е составен дел на овој 
правилник.  

Прашалникот за проценка на потребата за заштита 
на жртвата содржи:  штембил на центарот, име и пре-
зиме на жртвата, датум, податоци за актуелното насил-
ство/закана со насилство, податоци за претходно на-
силство (времетраењето и зачестеноста на насил-
ството), податоци за сторителот, податоци за децата во 
семејството, податоци за професионалната проценка за 
ризикот за загрозување на животот и здравјето на жрт-
вата, потпис и име и презиме и на стручното лице, да-
тум на свикување на мултисекторскиот стручен тим, 
име, презиме и потпис на стручното лице и забелешка 
на стручното лице.  

Во случаи на проценка за постоење на ризик за заг-
розување на животот и здравјето на жртвата, детето и 
членовите на семејството, од страна на надлежниот 
центар се свикува мултисекторскиот стручен тим за из-
готвување на безбедносен план за помош на жртвата. 

 
Безбедносен план за помош  

на жртвата 
 

Член 7 
Мултисекторскиот тим при изготвувањето на без-

бедносниот план за помош на жртвата од член 6 од 
овој правилник, се раководи од претходната проценка 
на потребата за заштита на жртвата, детето и членовите 
на семејството изготвена од центарот и на сите созна-
нија на другите членови на тимот за ризикот за загро-
зување на животот и здравјето на жртвата, за детето и 
за членовите на семејството, и предвидува мерки за по-
мош на жртвата согласно нејзините потреби. 

Безбедносен план за помош на жртвата се пополну-
ва на  образец кој е даден во Прилог број 3 и е составен 
дел на овој правилник, кој содржи: штембил на цента-
рот, податоци за информираност и согласност на жрт-
вата за безбедносниот план за помош на жртвата, да-
тум, име, презиме и потпис на жртвата, податоци за 
жртвата, за  детето и за членовите на семејство кои се 
во ризик, податоци за насилството, податоци за ризи-
кот и опасност од повторување на насилство,  мерки за 
помош, динамиката и времетраењето на мерките во 
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планот за безбедност посебно за секој член од тимот; 
потпис на членовите на мултисекторскиот тим, датум, 
оценка на мултисекторскиот стручен тим за постигна-
тите ефекти од планот односно дека престанал ризикот 
кој го оправдува спроведувањето на планот за безбед-
ност и тоа врз основа на повторна проценка на ризикот, 
име, презиме и потпис на членовите на мултисектор-
скиот стручен тим. 

 
Член 8 

Мерките за заштита содржани во безбедносниот 
план за помош на жртвата се спроведуваат и следат 
преку реализирање на  конкретна активност на членот 
на мултисекторскиот стучен тим, и тоа: 

- контактирање со жртвата во првите 12 часа по 
усвојување на планот; 

- контактирање редовно со жртвата, а најмалку ед-
наш на 24 часа за времетраење на планот за безбед-
ност; 

- обезбедување податоци за телефонски број на кој 
жртвата може да се јави во случај на непосредна опас-
ност; 

- обезбедување здравствени прегледи и медицинска 
документација; 

- сместување во центар за лица - жртви на семејно 
насилство; 

- обезбедување на право од социјална заштита; 
- обезбедување на психо - социјална поддршка и со-

ветување; 
- обезбедување на правен совет и бесплатна правна 

помош; 
- привремено одземање на огненото оружје од на-

силникот и дозволите за оружје; 
- известување до работодавецот за евидентираното 

семејно насилство во случај кога сторителот во рамки-
те на извршување на работните задачи има пристап од-
носно ракува со службено огнено оружје; 

- известување до воспитна и образовна институција 
за ризикот врз децата од семејното насилство и повто-
рување на насилството; 

- навремено и целосно информирање на жртвата за 
текот на постапките против сторителот пред надлежни 
органи и исходот од постапките; и  

- преземање на други мерки потребни за обезбеду-
вање помош на жртвата. 

Во случај кога е поднесен предлог за изрекување на 
привремена мерка за заштита -  отстранување на стори-
телот од домот и забрана за приближување до домот од 
страна на полициски службеник, истиот заедно со по-
лицискиот извештај и планираните и преземените мер-
ки и активности заради управување со ризикот се зема-
ат во предвид при изготвување на безбедносниот план 
за помош на жртвата. 

 
Следење на мерките за заштита содржани во 

безбедносниот план за помош на жртвата 
 

Член 9 
Следењето на  спроведувањето на мерките за заш-

тита содржани во безбедносниот план за помош на 
жртвата се врши од страна на членот на мултисектор-
скиот стручен тим од центарот, на начин што најмалку 
еднаш на 72 часа се остварува контакт со жртвата за те-
кот на остварувањето на мерките за заштита од безбед-
носниот план за помош на жртвата согласно потребите 
на жртвата што го евидентира во Лист за  следење на 

мерките за заштита од безбедносниот план за помош на 
жртвата на образец кој е даден во Прилог број 4 и е 
составен дел на овој правилник.  

Лист за  следење на мерките за заштита од безбед-
носниот план за помош на жртвата содржи: штембил 
на центарот, мерки и статус на спроведување, датум и 
потпис на стручното лице во центарот. 

Центарот се известува за текот и ефектите од презе-
мањето на мерките за заштита од страна на секој член 
на мултисекторскиот стручен тим во рамките на него-
вите задачи, најмалку еднаш дневно во текот на работ-
ната седмица, како и секогаш кога има сознанија за но-
ви околности во врска со случајот, што членот од цен-
тарот го евидентира во Лист на следење на мерките за 
заштита од безбедносниот план за помош на жртвата.  

Од страна на членот на мултисекторскиот стручен 
тим од центарот по добиено известување од друг член 
на мултисекторскиот тим или од жртвата за нови окол-
ности кои укажуваат за зголемен или нов ризик од заг-
розување на животот и здравјето на жртвата, детето 
или друг член на семејството веднаш се свикува мулти-
секторскиот тим за ревидирање на безбедносниот план. 

Мултисекторскиот стручен тим прави оценка на 
ефектите од мерките за заштита врз безбедноста на 
жртвата најмалку еднаш неделно се додека постои ри-
зик за загрозување на животот и здравјето на жртвата, 
детето и членовите на семејството и за повторување на 
насилството. 

Безбедносниот план за помош на жртвата престану-
ва да се спроведува кога мултисекторскиот тим, врз ос-
нова на повторна проценка на ризикот од загрозување 
на животот и здравјето ќе оцени дека ризикот преста-
нал по однос на жртвата, детето или друг член на се-
мејството. 

 
Повлекување на согласност 

 
Член 10 

Во случај на повлекување на согласноста на жртва-
та од член 5 од овој правилник, од страна на стручните 
лица во центарот  се проценуваат причините за повле-
кување на дадената согласност, се обезбедува психо - 
социјална поддршка заради зајакнување на жртвата за 
формирање на слободна волја за користење на  мерките 
за помош и заштита, а доколку се  процени дека постои 
ризик за загрозување на животот и здравјето на жрт-
вата, се известува мултисекторскиот стручен тим, ако 
во семејството има дете. 

 
Сместување во центар за лица - жртви на семејно 

насилство 
 

Член 11 
Мерката за заштита сместување во центар за лица-

жртви на семејно насилство, се спроведува во случај 
кога за лицето - жртва на семејно насилство постои 
сознание за реална закана по животот и здравјето, а за-
ради заштита на жртвата, ценејќи ги ресурсите во се-
мејната и социјалната средина за прифаќање на жрт-
вата, по добиено решение од центарот.  

По сместувањето на лицето жртва на семејно на-
силство во центар за лица-жртви на  семејно насилство, 
од страна на стручните лица од центарот се спроведува 
планот за индивидуална работа со жртвата, како  и дру-
ги мерки за помош и  заштита, согласно нејзините пот-
реби. 
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Соодветна здравствена заштита 
 

Член 12 
Мерката за заштита соодветна здравствена заштита 

за лицето - жртва на семејно насилство се спроведува 
од страна на стручното лице во центарот, на начин што 
на жртвата и се помага да го оствари правото на здрав-
ствено осигурување, односно здравствена заштита и 
доколку е потребно и соодветен медицински третман и 
медицинска документација. 

 
Соодветна психо - социјална интервенција  

и третман 
 

Член 13 
Мерката за заштита соодветна психо-социјална ин-

тервенција и третман на лицето-жртва на семејно на-
силство се спроведува преку давање на првична кризна 
интервенција за помош на жртвата на семејно насил-
ство, советодавна помош од  стручен работник и сове-
тувалишна интердисциплинарна тимска работа.   

 
Психо - социјален третман во советувалиште 

 
Член 14 

Мерката за заштита психо - социјален третман во 
советувалиште се спроведува со упатување на лицето- 
жртва на семејно насилство во советувалиште, со него-
ва согласност и по утврдена потреба за специфична 
стручна помош и третман во соодветното советува-
лиште. 
 

Помош на семејството за редовно школување  
на дете 

 
Член 15 

За спроведување на мерката за заштита помош на 
семејството за редовно школување на дете, од страна 
на стручните лица во центарот се преземаат потребни 
мерки детето да се вклучи или да продолжи да посету-
ва редовно образование и се преземаат други потребни 
дејствија за негово редовно школување. 

 
Правна помош и застапување 

 
Член 16 

Мерката за заштита правна помош и застапување на 
лице-жртва на семејно насилство се спроведува преку 
обезбедување на советување на жртвата за правата и 
законските постапки кои можат да се покренат за над-
минување и спречување на семејното насилство, од 
страна на стручно лице во центарот. 

Мерката за заштита од став 1 на овој член, може да 
се спроведе и со упатување на жртвата на семејно на-
силство во здружение кое е запишано во Регистарот на 
здруженија на граѓани од областа на социјалната заш-
тита,  за давање на правна помош и застапување на 
жртви на семејно насилство. 
 

Економско јакнење на жртвата преку нејзино  
активно вклучување на пазарот на трудот 

 
Член 17 

Мерката за заштита економско јакнење на жртвата 
се спроведува со советување за правата и законските 
постапки за вклучување на лицата жртви на семејно 

насилство во активните мерки за вработување,  во ко-
ординација и соработка на стручните лица во центарот 
и Агенцијата за вработување на Република Македо-
нија-надлежниот центар за вработување,  заради вклу-
чување на жртвата на семејно насилство на пазарот на 
трудот. 

 
Член 18 

Од страна на стручните лица во центарот  се изгот-

вува проценка на потребите за заштита на жртвата, 

план за индивидуална работа со жртвата и се следат из-

речените привремени мерки за заштита,  преку контак-

ти со лицето - жртва на семејно насилство, други лица, 

и со преземање на други потребни дејствија, предвиде-

ни во програмата за следење, заради континуирано сог-

ледување на состојбата  на лицето - жртва на семејно 

насилство и  нејзините потреби за понатамошна помош 

и заштита. 

 

III. НАЧИН НА СЛЕДЕЊЕ НА ИЗРЕЧЕНИТЕ   

ПРИВРЕМЕНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА 

 

Член 19 

Следењето на изречените привремени мерки за 

заштита, од страна на стручното лице во центарот се 

врши преку редовни барања информации од институ-

ции и органи вклучени во нивното спроведување, кон-

такти со лицето-жртва на семејно насилство и други 

лица, како и со преземање на други дејствија врз осно-

ва на кои може да утврди дали е постигната целта од 

изречената мерка. 

Од страна на стручното лице во центарот се евиден-

тира секое дејствие кое се презема во текот на следење-

то на привремените мерки за заштита и се изготвува 

известување со мислење за текот и начинот на оствару-

вање на целта од извршувањето на мерката, кое се дос-

тавува до судот кој ја изрекол мерката/те за привреме-

на заштита. 

Врз основа на следењето на мерките и согласно 

оценката за ефектот за спроведување на мерката, од 

страна на центарот во согласност со жртвата,  се доста-

вува до судот предлог за продолжување, замена или 

укинување на мерката и преземање на други дејствија 

согласно закон. 

 

Член 20 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот на спрове-

дување и следење на изречените мерки за заштита на 

семејството и лицата-жртви на семејно насилство пре-

земени од центарот  и за начинот за следење на привре-

мените мерки изречени од судот („Службен весник на 

Република Македонија“ број 103/07). 

 

Член 21 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 

 

Бр. 10-926/1 Министер 

30 јануари 2015 година за труд и социјална политика, 

Скопје Диме Спасов, с.р. 



5 февруари 2015  Бр. 17 - Стр. 29 

 
 



 Стр. 30 - Бр. 17                                                                                   5 февруари 2015 
 



5 февруари 2015  Бр. 17 - Стр. 31 

 
 



 Стр. 32 - Бр. 17                                                                                   5 февруари 2015 
 



5 февруари 2015  Бр. 17 - Стр. 33 

 
 



 Стр. 34 - Бр. 17                                                                                   5 февруари 2015 
 



5 февруари 2015  Бр. 17 - Стр. 35 

 
 



 Стр. 36 - Бр. 17                                                                                   5 февруари 2015 
 



5 февруари 2015  Бр. 17 - Стр. 37 

 
 



 Стр. 38 - Бр. 17                                                                                   5 февруари 2015 
 



5 февруари 2015  Бр. 17 - Стр. 39 

 
 



 Стр. 40 - Бр. 17                                                                                   5 февруари 2015 
 



5 февруари 2015  Бр. 17 - Стр. 41 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 
ВРСКИ 

348. 
Согласно член 11, став (4) од Законот за градење 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 
79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14 
и 187/14), министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ И ДИМЕНЗИ-
ИТЕ НА ПАТЕКАТА ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ЛИЦА СО ТЕ-
ЛЕСЕН ХЕНДИКЕП И ЛИЦА СО ОШТЕТЕН ВИД 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат техничките ка-
рактеристики и димензии на тротоарите и патеките за 
движење на лицата со телесен хендикеп и лицата со 
оштетен вид. 

 
Член 2 

(1) Тротоарите и пешачките патеки треба да бидат 
пристапни и меѓусебно поврзани во просторот, прила-
годени за ориентација и со нагиби кои не можат да би-
дат поголеми од 5% (1:20). 

(2) Најголемиот нагиб на тротоарите и пешачките 
патеки нормално на правецот на движење треба да би-
де 2%. 

 
Член 3 

(1) Заради несметано движење на лицата со телесен 
хендикеп и користење на инвалидска количка, широчи-
ната на тротоарите и пешачките патеки треба да биде 
180 см. 

(2) Површината на тротоарот и пешачката патека 
треба да е цврста, рамна и отпорна на лизгање. 

(3) Сите решетки, капаци и шахти треба да бидат 
безбедни за движење на лицата со телесен хендикеп и 
лицата со оштетен вид и да бидат поставени во рам-
ниште со површината на тротоарот и пешачката па-
тека. 

 
Член 4 

Заради несметано движење на лицата со оштетен 
вид, тротоарите и пешачките патеки треба да имаат 
релјефна линија на водење, односно релјефна обработ-
ка на површината која ќе служи за усмерување на сле-
пите лица и лицата со оштетен вид. На крајот од трото-
арот или пешачката патека и на местата на промена на 
смерот на движењето, смерот се означува со попречна 
релјефна линија, така што крајот на патеката треба да 
ја добие формата на буквата „Т“.   

 
Член 5 

(1) На плоштадите или на другите поголеми пешач-
ки површини, со контрастни бои и материјали, се обез-
бедува воочливост на главните текови на движење и 
нивните промени на правците. 

(2) Во коридорот на основните пешачки движења 
на тротоарите и пешачките патеки, не треба да се по-
ставуваат столбови, рекламни паноа или други преп-
реки, додека постоечките препреки треба да се видливо 
обележени. 

Член 6 
(1) Тротоарите и пешачките патеки кои се во рам-

ките на јавните и рекреативни површини треба да би-
дат осветлени, означени и со обезбедени места за од-
мор со клупи во должина на правецот на движење. 

(2) Клупите треба да имаат седиште на височина од 
45 см. и ракохвати на височина од 70 см. мерено од 
површината на тротоарот или пешачката патека.  

(3) Од вкупниот број на клупи покрај тротоарите и 
пешачките патеки, 50% треба да бидат со карактерис-
тики опишани во ставот (2) од овој член. 

(4) Покрај клупите, треба да се обезбеди простор со 
површина 110 см. х 140 см. заради сместување на по-
магалата за движење на лицата со телесен хендикеп. 

 
Член 7 

Тротоарот, односно пешачката патека треба да 
биде:  

- подигната во однос на коловозот со прирабник со 
височина од најмалку 3 см., изведена од типски еле-
менти; 

- кога е во ниво со коловозот, разделена со ограда 
чија височина ќе биде 90 см.;  

- поврзана со останатите пешачки површини без 
препреки и 

- доколку помеѓу тротоарот, односно пешачката па-
тека и останатите пешачки површини постои висинска 
разлика, истите да бидат поврзани со соодветни еле-
менти на пристапност за совладување на висинските 
разлики. 

 
Член 8 

Кога покрај тротоарот, односно пешачката патека 
се наоѓа велосипедска патека или паркиралиште, пот-
ребно е да се изведе разграничување со денивелација 
од најмалку најмалку 3 см., со зелена површина, тип-
ски елементи и сл. 

 
Член 9 

Целокупната комунална и урбана опрема (клупи, 
маси, сообраќајни знаци, канделабри за осветлување, 
корпи за отпадоци, држачи за велосипеди, рекламни 
паноа и сл.) треба да биде поставена покрај работ на 
тротоарот, односно пешачката патека, така што да не 
претставува препрека за лицата со телесен хендикеп, 
слепите лица и лицата со оштетен вид. 

 
Член 10 

Целокупната испакната комунална опрема закачена 
на ѕидовите од објектите покрај тротоарот, односно пе-
шачката патека која се наоѓа на височина од 70 см. до 
220 см. и чие испакнување е поголемо од 10 см., треба 
да биде изведена со својата полна должина и широчина 
до работ на тротоарот, односно пешачката патека или 
означена на начин што пешачката површина под нив ќе 
се зголеми за 3 см. во однос на околното ниво. 

 
Член 11 

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

 
Бр. 01-1458/1 Министер 

28 јануари 2015 година за транспорт и врски, 
Скопје Миле Јанакиески, с.р. 
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349. 
Врз основа на член 11 став (5) од Законот за граде-

ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 

79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14 

и 187/14), министерот за транспорт и врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА НЕПРЕ-

ЧЕН ПРИСТАП, ДВИЖЕЊЕ (ХОРИЗОНТАЛНО И 

ВЕРТИКАЛНО), ПРЕСТОЈ И РАБОТА НА ЛИЦА 

СО ИНВАЛИДНОСТ ДО И ВО ГРАДБИ СО ЈАВ-

НИ И  ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, ГРАДБИ СО НАМЕ-

НА ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ ЗГРАДИ, КАКО 

И ГРАДБИ СО СТАНБЕНО-ДЕЛОВНА НАМЕНА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на обез-

бедување на непречен пристап, движење (хоризонтал-

но и вертикално), престој и работа на лицата со инва-

лидност до и во градби со јавни и деловни намени, 

градби со намена домување во станбени згради како и 

градби со станбено-деловна намена. 

 

Член 2 

(1) Пристапноста, унапредувањето на пристапноста 

и едноставното прилагодување на градбите од членот 1 

на овој правилник, се обезбедува со проектирање и из-

ведување на тие градби на начин кој содржи елементи 

на пристапност и/или ги задоволуваат условите за 

употреба на помагала кои ги користат лицата со инва-

лидност на начин и во случаите пропишани со овој 

правилник. 

(2) Кога елементите за пристапност се воедно и дел 

од патот за евакуација во случај на опасност, тогаш ис-

тите треба да ги исполнуваат и условите од посебните 

прописи од областа на заштитата и спасувањето и од 

областа на заштитата од пожари и експлозии. 

(3) Сопственикот на објектот треба да ги одржува 

елементите на пристапност без при тоа да ги намали 

условите за употреба на помагала на лицата со инва-

лидност. 

 

Член 3 

(1) Димензиите и боите на секоја ознака на прис-

тапност, како и видот на материјалот од кој се израбо-

тени се одредуваат во однос на: подлогата на која озна-

ките се поставуваат, обликувањето на внатрешниот 

и/или надворешниот простор и оддалеченоста од која 

лицето со инвалидност и намалена подвижност може 

да ја види ознаката. 

(2) Сликовитите прикази на ознаките за пристап-

ност, условите за употреба на помагалата и задолжи-

телните елементи за пристапност, се дадени во Прило-

гот кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

Одделни поими употребени во овој правилник, го 

имаат следното значење: 

1. „Лице со инвалидност“ е лице со интелектуална 

и физичка попреченост без разлика на возраста, однос-

но лице со телесни оштетувања кое користи одредени 

помагала, слепо лице и лице со намален вид, глуво ли-

це и лице со оштетен слух, лице со ментална ретарда-

ција, лице со пречки во гласот, говорот и јазикот, ау-

тистички лица, хронично болни лица и лица со повеќе 

видови на пречки; 

2. „Лице со намалена подвижност“ е лице кое има 

привремени или трајни проблеми при движењето зара-

ди инвалидност, старост, бременост или други при-

чини; 

3. „Помагала за лицата со инвалидитет“ се помагала 

за ориентација и помагала за движење; 

4. „Помагала“ за ориентација се бел стап и куче-во-

дич; 

5. „Помагала за движење“ се инвалидска количка, 

стап, патерици и одалка; 

6. „Препрека“ е комуникациска или ориентациона 

бариера, која лицата со инвалидност и намалена под-

вижност ги спречува или им пречи во несметаниот 

пристап, движење, престој или работа; 

7. „Пристапност“ е резултат на примена на технич-

ки решенија во проектирањето или градењето на објек-

тите, со кои на лицата со инвалидност и намалена под-

вижност им обезбедува несметан пристап, движење, 

престој и работа во објектите и тоа на еднакво ниво ка-

ко и на останатите лица; 

8. „Пристапен објект, негов дел или опрема“ 

(рампа, скалиште, лифт, вертикална подвижна плат-

форма, елеватор, влезен простор, комуникации, ЊЦ, 

бања, кујна, соба, училница, работен простор, 

стан/апартман, кафеана, ресторан, кабина за пресобле-

кување, туш кабина, влез во вода на плажа и на базен, 

место во публика, телефон, текстофон, факс, банкомат, 

електрични инсталации, кваки на вратите и прозор-

ците, пулт, огласно пано, ориентационен план за дви-

жење во објектите, стојалиште и перон, место за парки-

рање, јавна пешачка површина, семафор, пешачки пре-

мин, пешачки остров и раскрсница) е оној објект, негов 

дел или опрема кој обезбедува исполнување на елемен-

тите за пристапност согласно овој правилник; 

9. „Елементи на пристапност“ се елементите за про-

ектирање и градење, со кои се одредува големината, 

својствата, инсталациите, уредите и другата опрема во 

објектите заради обезбедување на пристап, движење, 

престој и работа на лицата со инвалидност и намалена 

подвижност на еднакво ниво како и на останатите 

лица; 

10. „Ознаки за пристапност“ се ознаките со кои се 

означуваат применетите елементи за пристапност; 

11. „Едноставно прилагодлив стан“ е стан кој по 

потреба може да се прилагоди на пристапност, без вли-

јание на битните барања за употребливост на објектот; 

12. „Визуелно-светлосна најава“ е предупредување 

и известување на глувото лице или лицето со оштетен 

слух по пат на светлосни сигнали; 

13. „Звучна најава“ е предупредување и известува-

ње на слепото лице или лицето со оштетен вид по пат 

на звучни сигнали; 

14. „Звучна сигнализација“ е сигнализација која му 

помага на слепото лице или лицето со оштетен вид при 

ориентирање и снаоѓање во просторот; 
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15. „Индуктивен чвор или трансмисиски обрач“ е 

инсталација која се вградува во објектите заради от-

странување на шумовите од околината и подобрување 

на квалитетот на звукот; 

16. „Комуникациско помагало“ е уред кој им овоз-

можува на лицата кои користат апарат за слушање да 

ги примаат звучните сигнали без попречувања; 

17. „Релјефна обработка“ е завршна релјефна обра-

ботка на површините за одење; 

18. „Релјефна линија на водење“ е релјефна обра-

ботка на површината за одење наменета за насочување 

на движењето на слепите лица и лицата со оштетен 

вид, кои на крајот на патот на водење и на местото за 

промена на насоката се означува со промена на струк-

турата на релјефната обработка; 

19. „Релјефна линија за предупредување“ е рел-

јефна обработка на површината за одење која се поста-

вува со цел да ги предупреди слепите лица и лицата со 

оштетен вид за опасност од сообраќај; 

20. „Релјефно поле за предупредување“ е релјефна 

обработка на површината за одење која служи како 

предупредување и известување на слепите лица и лица-

та со оштетен вид за промена на висината на движење; 
21. „Текстофон“ е прилагоден телефон за глуви ли-

ца и лица со оштетен слух, при што и двајцата соговор-
ници писмено комуницираат; 

22. „Типски елемент“ е предмет чија намена е да ја 
разграничи јавната пешачка површина од коловозот, 
велосипедската патека и/или паркиралиштето, а може 
да биде со различен облик и со друга примарна намена 
(пример: жардињера за цвеќе, ѕид, клупа и сл.); 

23. „Јавна пешачка површина“ е пешачка патека, 
пешачка патека во парк, во зоолошка градина, околу 
колективните станбени згради за домување, станбено-
деловни и деловни објекти, пешачки плоштад, пешачки 
надпатник и подпатник, пешачки мост и сл. и 

24. „Релјефен план на поминување“ е релјефна оз-
нака која на слепите лица и лицата со оштетен вид им 
дава информација за должината и видот на пешачкиот 
премин преку улицата. 

 
Член 5 

(1) Одредбите од овој правилник се однесуваат на 
објектите за јавна и деловна намена, намена домување 
и станбена и станбено-деловна намена. 

(2) Објекти за јавна и деловна намена се: 
1. Објекти за трговија, угостителство и/или турис-

тичка намена: стоковни куќи, трговски и услужни цен-
три, самопослуги со површина од најмалку 400 м2, па-
зар, кафе-бар, кафеана и ресторан со најмалку 80 места 
за седење, диско клуб и ноќен клуб со површина од 
најмалку 400 м2, туристички информативен центар, 
канцеларија на туристичка заедница со површина од 
најмалку 200 м2, патничка агенција со површина од 
најмалку 200 м2, слободно стоечка рецепција, објекти 
за наутички туризам, хотел (соба/TWC) со најмалку 25 
соби, хотел со најмалку 25 соби со заеднички санитар-
ни единици, туристичка населба со најмалку 25 
апартмани, камп за најмалку 500 гости, ресторан пок-
рај магистрален и регионален пат, хотел со посебна оз-
нака - мотел покрај магистрални и регионални па-
тишта, трговско-угостителски содржини во состав на 
бензинските пумпни станици и сл.; 

2. Објекти за поштенска и/или телекомуникациска 

намена: поштенска сала за работа со странки со најмал-

ку три шалтери или пултови за ист тип на работење, те-

лекомуникациски центар за давање на услуги на корис-

ниците со налмалку три шалтери или пултови за ист 

тип на работење, објекти во кои се нудат телекомуни-

кациски услуги на телефонирање, факсирање и сл. со 

најмалку три уреди; 

3. Објекти за давање на услуги во промет со пари и 

други финансиски услуги: деловни банки со најмалку 

три шалтери или пултови за ист тип на работење, ек-

спозитура на финансиска агенција со најмалку три 

шалтери или пултови за ист тип на работење и сл.; 

4. Објекти на администрација и слична намена: об-

јекти на администрацијата на единиците на локалната 

самоуправа и/или државната управа, објект на Владата 

на Републиката Македонија, објект на Собранието на 

Република Македонија, објекти на судовите, админис-

тративна канцеларија на правно лице со јавни овласту-

вања и други правни лица (Државно правобранител-

ство на Република Македонија, Јавно обвинителство на 

Република Македонија, Народен правобранител на Ре-

публика Македонија) и сл.; 

5. Објекти за здравствено-социјална и рехабилита-

циона намена: простории на службата за социјално-

здравствени услуги, аптека и продавница за ортопед-

ски помагала, аптека и продавница за ортопедски по-

магала со најмалку три шалтери или пултови за ист тип 

на работење, амбуланта, здравствен дом, болница, ле-

кувалиште, затворен базен во лекувалиште, отворен ба-

зен во лекувалиште, бањски лекувалишта, јавна бања, 

дом за стари и немоќни лица со најмалку 20 соби со за-

еднички санитарни единици, дом за стари и немоќни 

лица од хотелски тип (соба/TWC) со најмалку 20 соби, 

дом за стари лица од апартмански тип со најмалку 20 

апартмани, јавна кујна и сл.; 

6. Објекти во кои почесто престојуваат лица со инва-

лидност: објекти во кои се наоѓа деловна просторија на 

сојузот, друштвото и/или здруженијата на лицата со ин-

валидитет, установи за воспитување и образование на 

лицата со инвалидност, установи за рехабилитација, ус-

танови за сместување на лицата со инвалидност и сл.; 

7. Објекти за предучилишно и училишно образова-

ние: детски градинки, основно и средно училиште, ус-

танова за образование на возрасни лица, факултет, уче-

нички/студентски дом со најмалку 25 соби со заеднич-

ки санитарни единици, ученички/студентски дом од 

хотелски тип (соба/TWC) со најмалку 25, студентски 

апартмански населби со најмалку 25 апартмани и сл.; 

8. Објекти за културна намена: универзитетска биб-

лиотека,  културен центар, конгресен центар, музеј, га-

лерија, изложбен простор со површина од најмалку 300 

м2, кино-сали со најмалку 100 места за публика, театар 

со најмалку 100 места за публика и концертна сала со 

најмалку 100 места за публика и сл.; 

9. Објекти за сообраќајна намена: аеродром, авто-

буска и железничка станица, автобуска и трамвајска 

постојка, железнички перон, пристанишна зграда кај 

бродските и траектните пристаништа, бензинска пум-

пна станица, јавно паркиралиште, јавна гаража со капа-

цитет од најмалку 300 возила, одмаралиште (видико-

вец) покрај магистрален и регионален пат и сл.; 
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10. Објекти за спортска и рекреативна намена: 

спортски терен, спортска сала со најмалку 100 места во 

гледалиштето и сл.; 

11. Објекти со забавна намена: забавен парк, зоо-

лошка градина, ботаничка градина и сл.;  

12. Објекти за верска и сакрална намена: црква, ка-

тедрала, џамија, обредна сала, објекти во кои се смес-

тени верските поглавари, мртовечница, крематориум, 

гробишта и сл.; 

13. Објекти за издржување на казни: завод за воспи-

тување, казнено-поправен дом, истражен затвор и сл.; 

14. Простори и површини за јавна намена: пешачки 

плоштад, улица, пешачка патека во парк, во зоолошка 

градина, околу колективните станбени згради за дому-

вање, станбено-деловни и деловни објекти, детско иг-

ралиште, шеталиште, надвозник, подвозник и пешачки 

мост, пешачки премин и сл.; 

15. Објекти за останати намени: саемски и излож-

бен центар, парк на технологијата, јавно WC, објекти 

во кои треба да има изведено најмалку четири WC еди-

ници за јавна употреба, јавно засолниште и сл. 

(3) Објекти со намена домување и со станбено-де-

ловна намена се: 

1. Станбена зграда со десет и повеќе станови, ис-

клучиво со намена домување и 

2. Станбено-деловна зграда со мешовита - станбена 

и друга намена, која има десет и повеќе станови.  

(4) Кога во објект со намена домување ќе се пред-

види или пренамени простор за јавна или деловна на-

мена тогаш на тој објект, во зависност од видот на деј-

носта која се обавува во тој простор, се применуваат 

одредбите од став (3) на овој член. 

(5) Во објектите со намена домување и со станбено-

деловна намена со десет и повеќе станови се изведува-

ат најмалку 3% пристапни паркиралишта од вкупниот 

број на места за паркирање во паркинг просторот, обе-

лежани со хоризонтална и вертикална сигнализација. 

 

Член 6 

(1) Под услови за употреба на помагала на лицата 

со инвалидност (во натамошниот текст: услови за упот-

реба на помагала) се подразбираат: 

- простор потребен за движење со инвалидска ко-

личка; 

- простор потребен за употреба на стап, патерици и 

одалки; 

- простор потребен за употреба на бел стап и куче-

водич. 

(2) Доколку за одреден објект не се предвидени еле-

менти на пристапност, техничкото решение за објектот 

треба да ги задоволи условите за употреба на помагало. 

 

Член 7 

(1) Елементи на пристапност се: 

A. елементи на пристапност за совладување на ви-

сински разлики; 

Б. елементи на пристапност за независно (самос-

тојно) живеење; и  

В. елементи на пристапност за независно (самос-

тојно) движење во јавниот сообраќај. 

(2) Елементите на пристапност се применуваат со 

одбирање на најповолното решение во однос на наме-

ната и другите карактеристики на објектот. 

 

Член 8 

(1) Пристапната релјефна површина, релјефната ли-

нија на водење, релјефната линија за предупредување 

и/или релјефното поле за предупредување се изведува-

ат со релјефна обработка со висина од 5 мм. на начин 

кој нема да го отежнува движењето со инвалидска ко-

личка, да биде препознатлива на допир на стапалото 

или белиот стап, да не задржува вода, снег и нечисто-

тија и лесно да се одржува. 

(2) Најмалите димензии на релјефната површина и 

местата на кои е задолжителна нејзината примена, се 

одредува во зависност од секој елемент на пристапност 

согласно овој правилник. 

 

Член 9 

За потребата од совладување на висински разлики 

во просторот во кој се движат лицата со инвалидност и 

со намалена подвижност како елементи на пристапност 

се: рампи, скалишта, лифтови, вертикална подигачка 

платформа и косо подигачка склоплива платформа. 

 

Член 10 

(1) Рампата се користи како елемент за пристапност 

за потребите од совладување на висински разлики ис-

клучиво до 120 см., во внатрешниот или надворешниот 

простор. Рампата, независно дали се наоѓа во внатре-

шен или надворешен простор, треба да биде изведена 

од материјали кои спречуваат секакво лизгање. 

(2) Рампата треба да има:  

- дозволено накосување исклучиво до 1 : 20 (5%); 

- светла ширина од најмалку 120 см. во надвореш-

ниот простор, односно најмалку 90 см. во внатрешниот 

простор; 

- на секои 6,оо м. должина на рампата да има по-

дест за одмор со најмала должина од 150 см.; 

- изведена ограда со ракофати на незаштитените 

места; 

- ракофати со дијаметар од 4 см., обликувани на на-

чин да можат да се опфатат со дланката, поставени на 

две висини - од 60 см. и од 90 см., продолжени во од-

нос на настапната плоча од рампата за 30 см., со заоб-

лен завршеток; 

- на оградата на рампата која се наоѓа во надвореш-

ниот простор, ракофатот да биде изведен од материјал 

кој не е осетлив на термички промени; 

- ограда со исполна од стакло треба да биде видли-

во обележена со ознаките за пристапност; и 

- сликовит приказ на ознаките според сликите 1.5, 

1.7 и 1.8 од Прилогот на овој правилник. 

(3) По исклучок од став (1) на овој член, во надво-

решен простор, кога за тоа не постојат услови, за пот-

ребите од совладување на висински разлики поголеми 

од 120 см., може да се предвиди рампа согласно став 

(2) на овој член. 

 

Член 11 

Скалиштето треба да има: 

- височина на скалило од најмногу 15 см.; 
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- широчина на газиштето од најмалку 33 см.; 

- светла ширина на скалишен крак во внатрешен 

простор од најмалку 110 см.; 

- светла ширина на скалишен крак во надворешен 

простор од најмалку 120 см.; 

- раб на газиштето кој ќе биде обработен со матери-

јал кој ќе спречи лизгање и да биде визуелно контрас-

тен во широчина од најмалку 2 см.; 

- ракофати на заштитната ограда на скалиштето кои 

ќе бидат изведени во континуитет по целата должина, а 

на почетокот и на крајот од скалиштето да бидат про-

должени во однос на настапната плоча од скалиштето 

за 30 см., со заоблени завршетоци; 

- ракофати на оградите од скалиштето кои ќе бидат 

изведени на начин кој ќе овозможи да биде опфатен со 

дланката; 

- ракофати на оградите од скалиштето во надворе-

шен простор кои ќе бидат изведени од материјал кој не 

е осетлив на термички промени; 

- на скалишен крак со широчина од 250 см. и пове-

ќе треба да биде изведен со средишен ракофат; 

- простор под првиот скалишен крак ограден со ог-

рада во височина од 70 см. до местото каде под погле-

дот на скалишниот крак е 210 см. или подот под ска-

лишниот крак денивелиран со подигање за најмалку 30 

см до местото каде висината на погледот на скалишни-

от крак е 210 см.  

- пред првото и после последното скалило треба да 

биде изведено релјефно поле на предупредување со 

широчина од 40 см. преку целата широчина на скалиш-

тето, со релјефна површина опишана во членот 8 од 

овој правилник; 

- ограда со исполна од стакло треба да биде видли-

во обележена со ознаките за пристапност; и 

- сликовит приказ на ознаките според сликите 1.2., 

1.3., 1.5., 1.6. и 1.9 од Прилогот на овој правилник.  

 

Член 12 

(1) Лифтот се применува како елемент на пристап-

ност за потребите од совладување на висински разлики 

поголеми од 120 см. во внатрешен или надворешен 

простор. 

(2) Лифтот треба да има: 

- внатрешни димензии од најмалку 110 х 140 см.; 

- врата со широчина на светлиот отвор од најмалку 

90 см., која треба да биде лизгачка или да се отвара на 

надвор во однос на кабината на лифтот; 

- повикувачка и управувачка табла се поставува на 

височина од 90 – 120 см. на која командните копчиња 

ќе бидат контрасно изведени, со релјефно препознатли-

ви броеви на катовите и со други информации на брајо-

вата азбука; 

- ракофат во лифтот кој ќе биде на височина од 90 

см.; 

- најава на катовите која треба да биде визуелно-

светлосна и звучна; и 

- сликовит приказ на ознаките според сликите 1.2., 

1.3., 1.4. и 1.10. од Прилогот на овој правилник. 

(3) Кога лифтот се наоѓа во јавен или деловен об-

јект од членот 5, став (2), алинеите 5 и 6 од овој пра-

вилник, лифтот треба да има и говорно најавување на 

катовите. 

(4) Од влезната врата на објектот до лифтот треба 

да има релјефна линија на водење со широчина од нај-

малку 40 см., со релјефна обработка. 

 (5) Кога совладувањето на висинските разлики се 

решаваат со повеќе лифтови, тогаш најмалку еден лифт 

треба да биде согласно одредбите од ставите (2), (3) и 

(4) на овој член.  

 

Член 13 

(1) Вертикалната подигачка платформа се примену-

ва како елемент на пристапност за потребите од совла-

дување на висински разлики поголеми од 120 см. во 

внатрешен или надворешен простор, кога истото не мо-

же да се реши со лифт или со друг елемент на пристап-

ност пропишан со овој правилник. 

(2) Вертикалната подигачка платформа треба да 

има: 

- настапна површина од најмалку 110 х 140 см.; 

- бочни страни на платформата затворени до висо-

чина од 120 см.; 

- влезна врата со широчина на светол отвор од нај-

малку 90 см., која треба да биде лизгачка или да се от-

вара спрема надвор; и 

- сликовит приказ на ознаките според слика 1.11. од 

Прилогот на овој правилник. 

 

Член 14 

(1) Косо подигачката склоплива платформа се при-

менува како елемент на пристапност за потреби од сов-

ладување на висински разлики поголеми од 120 см. во 

внатрешен или надворешен простор, кога истото не мо-

же да се реши со лифт или друг елемент на пристап-

ност утврден со овој правилник. 

(2) Косо подигачката склоплива платформа се по-

ставува на бочните скалишни ѕидови или скалишна ог-

рада, која се води по целата должина.  

(3) Косо подигачката платформа треба да има: 

- настапна површина од најмалку 90 х 100 см.; 

- бочна подна преклопна заштита со височина од 20 

см. и преклопен заштитен ракофат; и 

- сликовит приказ на ознаките според слика 1.12. од 

Прилогот на овој правилник. 

 

Член 15 

Елементи на пристапност за независно (самостојно) 

живеење се: влезен простор, комуникации, WC, бања, 

кујна, соба, училница, работен простор, стан, кафеана и 

ресторан, кабина за пресоблекување, туш кабина, влез 

во вода на плажа и на базен, место во гледалиште, те-

лефон, текстофон, факс, банкомат, електрични инста-

лации (домофон, прекинувач за светло и ѕвонче, утика-

чи во кујна, останати утикачи, главна плоча за елек-

трична инсталација), кваки на врати и прозорци, шал-

тер, пулт, индуктивен чвор или трансмисиски обрач, 

огласно пано, ориентациски план за движење во објек-

тите и сл. 

 

Член 16 

(1) Влезниот простор во објектите е влез до кој се 

доаѓа директно од јавната пешачка површина или со 

помош на елементите на пристапност за совладување 

на висинските разлики. 
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(2) Влезниот простор треба да има: 

- еднокрилна врата со широчина на светлиот отвор 

од најмалку 110/210 см., или двокрилна врата со широ-

чина на светлиот отвор од најмалку 2х90/210 см., која е 

лизгачка или која се отвара на надвор; 

- пристапна квака согласно одредбите на членот 30 

од овој правилник; 

- праг на вратата кој не е повисок од 2 см.; 

- стругач и чистач за чевли изведен од материјал кој 

не се собира, вградени во висина на подот; 

- изведена клизна врата со широчина на светлиот 

отвор од најмалку 90 см., во случај кога главната влез-

на врата е кружна; 

- главната влезна клизна врата со светол отвор од 

најмалку 90/120 см. и обезбеден простор пред вратата 

со димензии 150 х 150 см;  

- ознака за смерот на отварање на вратата; 

- видливи ознаки поставени на височина од 90 до 

160 см., во случај кога влезната врата и преградните ѕи-

дови на влезниот простор се изработени од стаклени 

површини поголеми од 1,5 м2, без пречки; 

- ветробран со должина од 240 см.; 

- пролаз со полукружна ограда со светла широчина 

од најмалку 90 см., кај усмерувачките влезови; 

- осветлување на ниво од 200 луха; 

- електрични инсталации изведени во согласност со 

одредбите на членот 29 од овој правилник;  

- поставена видео камера доколку влезната врата се 

отвара со домофон и 

- сликовит приказ на ознаките според сликите 1.2., 

1.3., 1.6. и 1.13 од Прилогот на овој правилник. 

 

Член 17 

Комуникациите треба да бидат со: 

- широчина на ходникот од најмалку 150 см.; 

- површини по кои се оди на исто ниво; 

- површини по кои се оди, а кои не се на исто ниво, 

меѓусебно поврзани со елементи за пристапност за сов-

ладување на висински разлики согласно овој правил-

ник; 

- врати на комуникациите изведени без праг, со 

светла широчина на отворот од најмалку 90 см.; 

- врати со пристапна квака според одредбите на 

членот 30 од овој правилник; 

- влезната врата која од комуникациите водат во 

други простори и простории, станови и сл. треба да би-

дат изведени со праг кој нема да биде повисок од 2 см.; 

- видливо поставени ознаки на височина од 90 до 

160 см., во случај кога влезната врата и преградните ѕи-

дови на комуникациите се изработени од стаклени пов-

ршини поголеми од 1,5 м2, без пречки; 

- осветлување на ниво од 100 луха; 

- растојание помеѓу оградите од најмалку 90 см., на 

местата каде движењето се усмерува со огради; 

- инсталациска и друга опрема поширока од 10 см. 

треба да биде вградена и/или поставена во ниши на ѕи-

довите (противпожарни апарати, противпожарни црева 

и млазници); 

- електрични инсталации согласно одредбите на 

членот 29 од овој правилник; 

- ознаки на комуникациите поставени во распон на 

височина од 120 до 160 см.; и 

- сликовит приказ на ознаките според сликите 1.1., 

1.2., 1.3., 1.6. и 1.8. од Прилогот на овој правилник. 

 

Член 18 

(1) WC
-то

 треба да има: 

- врата со широчина на светлиот отвор од најмалку 

90 см. која се отвара на надвор; 

- пристапна квака согласно одредбите на членот 30 

од овој правилник; 

- вграден механизам за отварање на вратата од над-

вор во случај на повик за помош; 

- електрични инсталации изведени согласно член 29 

од овој правилник; 

- WC шолја заедно со даска за седење со висина од 

45 до 50 см.; 

- до WC шолјата да бидат вградени два држачи за 

раце со должина од 90 см., поставени на ѕид на височи-

на од 80 до 90 см. од површината на подот; 

- најмалку еден држач за рацете, кој треба да биде 

преклопен и тоа оној од пристапната страна на WC шо-

лјата, а другиот може да биде фиксно прицврстен на 

подот; 

- раздалеченоста на предниот раб на WC шолјата од 

ѕидот треба да биде најмалку 65 см.; 

- уредот за пуштање на вода од WC казанчето треба 

да биде поставен на висина од 70 см. од површината на 

подот или да биде изведено сензорско пуштање на вода 

во WC шолјата; 

- конзолен мијалник со широчина од најмалку 50 

см., поставен на височина од најмалку 80 см., со сифон 

сместен во ѕид или покрај ѕидот; 

- славина - еднорачна мешалка или вградено сен-

зорско отварање и затварање на водата; 

- широчина на слободен простор пред WC шолјата 

од најмалку 90 см.; 

- широчина на слободен простор пред мијалникот 

од најмалку 90 см.; 

- слободен простор за завртување на инвалидска ко-

личка во радиус од најмалку 150 см.; 

- закосено огледало чиј долен раб ќе биде поставен 

на височина од 100 см.; 

- закачалка за облека поставена на висина од 120 

см.; 

- алармен уред со прекинувач на притисок или на 

врвца за повлекување, поставен на височина од 60 см.; 

- друга опрема достапна од инвалидска количка, ко-

ја нема да пречи на движењето, прицврстена на ѕид, из-

ведена контрастно во однос на подот и ѕидовите; 

- во случај кога WC
-то

 е во јавна употреба, треба да 

има посебен влез, издвоен од машките и женските са-

нитарни групи; 

- од влезната врата на објектот до вратата на јавно-

то WC, да биде изведена релјефна линија на водење во 

широчина од најмалку 40 см., изведена релјефно со 

жлебови поставени во правец на движењето; и 

- сликовит приказ на ознаките според слика 1.14. од 

Прилогот на овој правилник. 

(2) WC
-то

 во состав на пристапен стан и во состав на 

соба и/или апартман во објектите (хотел, ученички и 

студентски дом, дом за стари и изнемоштени лица и 
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сл.) треба да ги исполнува условите од став (1) на овој 

член, освен условите пропишани со алинеите 1, 3, 19, 

20 и 21. Влезната врата на таквото WC треба да биде со 

широчина на светлиот отвор од најмалку 80 см. 

 

Член 19 

(1) Бањата треба да има: 

- простор за туширање без прегради со минимална 

димензија од 90 х 90 см. и држач на висина од 75 см. 

или када со височина на горниот раб од најмногу 50 

см. и дигалка за када; 

- држач за раце поставен на височина од 80 до 90 

см. од површината на подот, односно држач покрај 

просторот за туширање поставен на височина од 75 

см.; 

- водоотпорно седиште поставено на височина од 

45 до 50 см., во просторот за туширање; 

- сета опрема достапна од инвалидска количка која 

не смета на движењето, прицврстена на ѕид, изведена 

контрасно во однос на подот и ѕидовите; 

- опрема пропишана за пристапно WC според од-

редбите на член 18 од овој правилник и тоа: мијалник, 

огледало, славина, закачалка за облека, алармен уред, 

WC шолја и уред за пуштање на вода (оваа опрема е за-

должителна доколку бањата е предвидена со WC во 

ист простор); 

- врата со широчина на светлиот отвор од најмалку 

80 см.; 

- врата со широчина на светлиот отвор од најмалку 

90 см. доколку во бањата се влегува од јавна комуника-

ција (на пример во болниците, лекувалиштата и сл.); 

- врата и прозорци со пристапни кваки согласно 

член 30 од овој правилник; 

- електрични инсталации изведени согласно член 29 

од овој правилник; и 

- сликовит приказ на ознаките според сликите 1.14. 

и 1.15. од Прилогот на овој правилник. 

(2) Во објектите од здравствено-социјална и реха-

билитациска намена, како и во објектите кои почесто 

ги користат лицата со инвалидност, кадата треба да би-

де достапна од три страни. 

 

Член 20 

Кујната треба да има: 

- слободна работна површина во должина од нај-

малку 90 см.;  

- работна, грејна површина и садопер конзолно из-

ведени, со длабочина на пристапот од најмалку 60 см., 

со горен раб на височина од најмногу 85 см. и долен 

раб на висина од најмалку 70 см.  

- висечки елементи поставени со долниот раб на ви-

сочина од 120 см. од површината на подот; 

- долни елементи на извлекување; 

- слободен простор за користење на кујнските еле-

менти и вртење на инвалидската количка со радиус од 

најмалку 150 см.; 

- простор за движење околу мебелот со ширина од 

најмалку 120 см.; 

- влезна врата со ширина на светлиот отвор од нај-

малку 80 см.; 

- врата и прозорци со пристапни кваки согласно 

член 30 од овој правилник; 

- електрични инсталации изведени согласно член 29 

од овој правилник; и 

- сликовит приказ на ознаките според слика 1.1 од 

Прилогот на овој правилник, во случаите кога пристап-

ната кујна се наоѓа надвор од станот/апартманот (на 

пример во камп и сл.). 

 

Член 21 

Собата, училницата и работниот простор треба да 

имаат: 
- слободен простор за завртување на инвалидска ко-

личка во просторијата со најмал радиус од 150 см.; 
- простор за движење околу мебелот со широчина 

од најмалку 120 см.; 
- работна маса, конзолно изведена, така да горната 

површина биде на височина од најмногу 85 см., со дла-
бочина на пристапот од најмалку 50 см., а погледот на 
височина од најмалку 70 см;  

- влезна врата на училницата и работниот простор 
да биде со широчина на светлиот отвор од најмалку 90 
см., а на собата најмалку 80 см.; 

- врата и прозорци со пристапни кваки согласно 
член 30 од овој правилник; 

- електрични инсталации изведени согласно член 29 
од овој правилник; и 

- сликовит приказ на ознаките според слика 1.1 од 
Прилогот на овој правилник, освен собата во состав на 
стан/апартман. 

 
Член 22 

(1) Станот треба да ги содржи елементите на неза-
висно (самостојно) живеење според членовите 18, 19, 
20, 21, 29 и 30 од овој правилник, заради што до него 
треба да биде обезбеден пристап од јавната пешачка 
површина, по правило низ главниот влез на објектот, 
со примена на најпогодните решенија на пристапност 
за совладување на висински разлики согласно одредби-
те на членовите 10,11,12,13 и 14 од овој правилник. 

(2) Кога во објектот во кој се наоѓа пристапен стан, 
планиран е гаражен простор, од гаражниот простор до 
станот треба да се предвиди комуникација според од-
редбите на членот 17 од овој правилник. 

(3) Едноставно прилагодлив стан за лицата со инва-
лидност, по правило се гради во приземјето на објек-
тот, односно на катот од кој е најлесно да се обезбеди 
сигурен простор во случај на опасност. 

(4) Освен условите од став (1) на овој член, станот 
треба да има: 

- влезна врата со широчина на светлиот отвор од 
најмалку 110 см.; 

- останатите врати во станот да бидат со широчина 
на светлиот отвор од најмалку 80 см.; 

- врата и прозорци со пристапни кваки согласно 
член 30 од овој правилник; 

- електрични инсталации изведени согласно член 29 
од овој правилник; 

- заоблени прагови, не повисоки од 2 см.; 
- ходници со широчина од најмалку 120 см.; и 
- сликовит приказ на ознаките според слика 1.1 од 

Прилогот на овој правилник. 
(5) При проектирањето и изградбата на градбите од 

членот 5, став (3) на овој правилник, на секои десет 
станови треба да се обезбеди еден едноставно прила-
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годлив стан на лицата со инвалидност. Вкупниот број 
на едноставно прилагодливи станови, се одредува со 
заокружување на вкупниот број станови на првата по-
висока десетка, но не повеќе од четири стана. 

(6) Како едноставно прилагодлив стан за лицата со 

инвалидност се смета станот кај кој може да се испол-

нат условите од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член, 

со преправки кои нема да влијаат на доверливоста на 

објектот и/или важните предуслови за објектот. Тех-

ничкото решение на едноставен прилагодлив стан тре-

ба да биде прикажано во проектот за градбата. 

(7) При проектирањето и изградбата на туристички-

те населби со најмалку 50 апартмани, домовите за ста-

ри и изнемоштени лица со апартмански тип со најмал-

ку 20 апартмани и студентските апартмански населби 

со најмалку 50 апартмани, треба да има задоволителен 

број на пристапни апартмани и тоа по еден пристапен 

апартман за минималниот број на апартмани, а потоа 

по еден на секои следни 20 апартмани. Вкупниот број 

на прилагодливи пристапни апартмани се одредува со 

заокружување на првата повисока десетка.  

 

Член 23 

(1) Кафеаната и ресторанот треба да ги содржат 

елементите на пристапност од членот 16 за влезниот 

простор, од членот 17 за комуникациите и од членот 18 

за WC од овој правилник. 

(2) Освен условите од ставот (1) на овој член, кафе-

аната и ресторанот треба да имаат: 

- обезбеден простор за движење помеѓу масите, сто-

ловите и другите вертикални пречки со широчина од 

најмалку 100 см., за најмалку 20% од вкупната упот-

реблива корисна површина на кафеаната и ресторанот, 

која е наменета на корисниците на просторот; 

- шанк и маси, така што горната површина да биде 

на височина од 85 см., а погледот на височина од нај-

малку 70 см. со можен пристап до шанкот и масата за 

најмалку 20% од тој инвентар;  

- завршна обработка на ѕидовите, подовите и врати-

те изведена контрастно;  

- подна облога од цврст материјал, кој не го отеж-

нува движењето на инвалидската количка; 

- поставена воочлива ознака на височина од 90 до 

160 см., во случај кога вратите и преградните ѕидови на 

кафеаната и ресторанот се изведени од стаклени пов-

ршини поголеми од 1,5 м2, без пречки; 

- врата со пристапна квака согласно член 30 од овој 

правилник и квака со боја која ќе биде во контраст со 

подлогата на вратата; и 

- сликовит приказ на ознаките според сликите 1.13. 

и 1.16. од Прилогот на овој правилник. 

 

Член 24 

(1) Кабината за пресоблекување треба да има: 

- димензии од најмалку 160 х 210 см.; 

- врата со пристапна квака согласно членот 30 од 

овој правилник, со широчина на светлиот отвор од нај-

малку 90 см. која се отвара на надвор; 

- закачалка за облека на височина од 120 см.; 

- клупа на преклопување, поставена на височина од 

45 до 50 см.; и 

- сликовит приказ на ознаките според слика 1.1. од 

Прилогот на овој правилник. 

(2) Во објектите, кои согласно член 44 од овој пра-

вилник треба да содржат кабина за пресоблекување, 

треба да се изведат 10% пристапни кабини од вкупниот 

број на кабини, но не помалку од една. 

 

Член 25 

(1) Туш кабината треба да има: 

- димензии во основа од најмалку 230 х 230 см.; 

- врата со пристапна квака согласно член 30 од овој 

правилник, со широчина на светлиот отвор од најмалку 

90 см., која ќе се отвара кон надвор; 

- соодветни електрични инсталации согласно член 

29 од овој правилник; 

- површина на просторот под тушот од најмалку 90 

х 90 см., изведена без прагови, со нагиб за одвод на во-

дата; 

- еднорачна славина или славина со вграден сензор; 

- алармен уред со прекинувач на притисок или врв-

ца за повлекување на височина од 60 см.; 

- закачалка за облека поставена на височина од 120 

см.; 

- држач за сапун поставен на височина од 90 см.; 

- сликовит приказ на ознаките според слика 1.15. од 

Прилогот на овој правилник. 

(2) Во градбите кои согласно член 44 на овој пра-

вилник треба да содржат туш кабина, треба да се изве-

дат најмалку 10% пристапни кабини, сметајќи од вкуп-

ниот број на кабини, но не помалку од една. 

 

Член 26 

(1) Влезот во вода на плажа и на базен треба да има 

пристапна рампа, која доаѓа до дното на длабочина од 

60 - 80 см. во однос на средното ниво на површината 

на водата (море, езеро, река, базен). 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, на пла-

жите во лекувалиштата и базените каде што не може да 

се обезбеди пристапност со пристапен влез, таков влез 

може да се овозможи со подвижен стол, со лифт и/или 

со елементи на пристапност за совладување на висин-

ски разлики. 

(3) Покрај влезот во вода од ставот (1) на овој член, 

треба да се постави и сончалиште со најмали димензии 

од 90 х 200 см. и височина од 50 см. за лицата со телес-

ни оштетувања. Задолжителниот број на сончалишта 

изнесува 1% од вкупниот број на сончалишта на пла-

жата/базенот, но не помалку од едно. 

(4) Пристапниот влез во вода на плажа и на базен, 

означен е со ознаката за пристапност според сликата 

1.17. од Прилогот на овој правилник. 

 

Член 27 

(1) Местото во гледалиште треба да има димензии 

од најмалку 90 х 140 см. и да биде означено со ознака 

за пристапност според слика 1.20. од Прилогот на овој 

правилник. 

(2) Задолжителниот број на пристапни места во гле-

далиштето, се пресметува според вкупниот број на мес-

та за седење и тоа: 

- од 100 до 300 места за седење - се изведуваат нај-

малку две пристапни места; 
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- од 301 до 1.000 места за седење - се изведуваат 

најмалку 2% пристапни места; 

- од 1.001 и повеќе - се изведуваат најмалку 1% 

пристапни места. 

 

Член 28 

(1) Телефонот, текстофонот, телефаксот и банкома-

тот треба да ги исполнуваат следните услови: 

- телефонот со горната површина и копчињата да би-

де поставен на височина од 120 см. од нивото на подот, а 

слушалката на висина на дофат на раката - 100 см.; 

- текстофонот, телефаксот и банкоматот да бидат 

поставени така што долниот раб ќе биде на височина 

од 70 см. од нивото на подот; 

- уредите да бидат поставени на начин што ќе овоз-

можи користење на сите функции на истите од инва-

лидска количка; 

- да има сликовит приказ на ознаките според слики-

те 1.2., 1.3. и 1.4., за пристапен телефон 1.18. и за прис-

тапен текстофон, телефакс и банкомат и спрема слика 

1.19 од Прилогот на овој правилник.  

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, приста-

пен телефон, текстофон, телефакс и банкомат за слепи 

лица и лица со оштетен вид, за глуви лица и лица со 

оштетен слух, се поставени на вообичаената височина. 

(3) Кога уредите од ставот (1) на овој член се наоѓа-

ат внатре во објектот, пристапни за слепите лица и ли-

цата со оштетен вид се ако од влезната врата до уредот 

е поставена релјефна линија за водење со широчина од 

најмалку 40 см. со релјефна површина и со жлебови во 

правецот на движење. 

 

Член 29 

(1) Електричната инсталација треба  да има: 

- домофон поставен на височина од 110 до 120 см. 

со светлосна ознака; 

- прекинувачи за светло и ѕвонче поставени на ви-

сочина од 90 до 120 см.; 

- штекери во пристапната кујна поставени непосре-

дно над работната површина; 

- останати штекери поставени на височина од 90 до 

120 см.; и 

- главна плоча за електрична инсталација поставена 

со горниот раб на височина од 90 до 120 см. 

(2) Целокупната електрична инсталација треба да 

биде изведена во контраст со подлогата на ѕидот. 

 

Член 30 

(1) Кваките на вратите и прозорците треба да бидат 

примерно обликувани, поставени на височина од 90 см. 

за врата, а за прозорец кваката или механизмот за отва-

рање да биде поставен на височина од 90 до 120 см. 

(2) Ракувањето со кваката за придвижување на ме-

ханизмот за отварање и затварање на врата/прозорец од 

ставот (1) на овој член треба да биде лесно. 

 

Член 31 

(1) Шалтерот за лицата со инвалидска количка тре-

ба да има: 

- горна површина на височина од 85 см., а погледот 

на височина од најмалку 70 см., конзолно поставена, со 

длабочина на пристапот од најмалку 50 см.; и 

- сликовит приказ на ознаките според слика 1.23. од 

Прилогот на овој правилник. 

(2) Пристапниот шалтер за глувите лица, лицата со 

оштетен слух, за слепите лица и лицата со оштетен вид 

треба да има: 

- комуникациско помагало; 
- релјефна линија за водење со широчина од најмал-

ку 40 см. со релјефна површина и со жлебови во праве-
цот на движење од влезната врата на објектот до шал-
терот; и 

- сликовит приказ на ознаките според сликите 1.2., 
1.3., 1.4., 1.6. и 1.21. од Прилогот на овој правилник. 

(3) Кога во просторијата се наоѓаат три или повеќе 
шалтери од исти тип на работење, еден од трите шалте-
ри треба да ги исполнува условите за пристапност за 
лицата во инвалидска количка, а еден за глувите лица, 
лицата со оштетен слух, за слепите лица и лицата со 
оштетен вид. 

(4) Кога со посебни прописи кои ја уредуваат заш-
титата во работењето со готови пари и скапоцености се 
одредени услови за изведување на шалтери, пристап-
ниот шалтер треба да ги исполни и условите од тој 
пропис. 

 
Член 32 

(1) Пултот за лицата со инвалидска количка, треба 
да биде: 

- изведен наблиску до просторот и/или просторија-
та во која се дава услугата; 

- поставен со горниот раб на височина од 70 см.; 
- конзолно обликуван со длабочина на пристапот од 

најмалклу 50 см.; 
- со обезбеден пристап од најмалку 120 см.; и 
- означен со ознака за пристапност според слика 

1.23. од Прилогот на овој правилник. 
(2) Пристапниот пулт за глувите лица, лицата со 

оштетен слух, за слепите лица и лицата со оштетен вид 
се изведува со вообичаената височина, кој треба кој 
има: 

- комуникациско помагало; 
-релјефна линија за водење со широчина од најмал-

ку 40 см. со релјефна површина и со жлебови во праве-
цот на движење од влезната врата на објектот до пул-
тот; 

- сликовит приказ на ознаките според сликите 1.2., 
1.3., 1.4., 1.6. и 1.21. од Прилогот на овој правилник. 

(3) Кога во просторијата се наоѓаат три или повеќе 
пултови од исти тип на работење, еден од трите шалте-
ри треба да ги исполнува условите за пристапност за 
лицата во инвалидска количка, а еден за глувите лица, 
лицата со оштетен слух, за слепите лица и лицата со 
оштетен вид. 

 
Член 33 

(1) Индуктивен чвор или трансмисиски обрач се 
вградува во просторија со површина поголема од 500 
м2, односно во просторија која истовремено може да ја 
користат повеќе од 100 лица и во која говорот се реп-
родуцира со помош на звучник. 

(2) Просторијата во која е поставен индуктивен 
чвор или трансмисиски обрач се означува со ознаката 
за пристапност според слика 1.22. од Прилогот на овој 
правилник. 
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Член 34 

(1) Огласното пано треба да биде поставено со сво-

јот долен раб на височина од 120 до 160 см. 

(2) Огласното пано се означува со ознаката за прис-

тапност според слика 1.24. од Прилогот на овој правил-

ник. 

 

Член 35 

Ориентацискиот план за движење во објектот треба 

да биде изработен релјефно и треба да: 

- биде поставен хоризонтално или приближно хори-

зонтално на височина од најмногу 90 см., односно вер-

тикално или приближно вертикално со височина на 

горниот раб од најмногу 180 см.; 

- биде поставен на влезот во објектот; 

- содржи информации напишани со брајовата аз-

бука; 

- биде поставена релјефна линија за водење со ши-

рочина од најмалку 40 см. со релјефна површина и со 

жлебови во правецот на движење од влезната врата на 

објектот до ориентацискиот план; и 

- биде означен со ознаката за пристапност според 

слика 1.2. и 1.3. од Прилогот на овој правилник. 

 

Член 36 

Елементи за пристапност за независно (самостојно) 

движење во јавниот сообраќај на лицата со инвалидска 

количка и лицата со намалена подвижност се: стоја-

лиште и перон, паркиралишно место, јавна пешачка 

површина, семафор, пешачки премин, пешачки остров 

и раскрсница. 

 

Член 37 

(1) Стојалиштето и перонот треба да имаат: 

- должина најмалку колку и должината на превоз-

ното средство (автобус, трамвај или воз) кое застанува 

на стојалиштето, односно перонот и со широчина од 

најмалку 200 см.; 

- височина на пристапот на висинско ниво на прво-

то скалило од превозното средство; 

- релјефната линија на водење треба да биде изведе-

на по целата широчина на пристапот на стојалишта кои 

се наоѓаат во близина на некој објект во кој почесто 

престојуваат лица со инвалидност; и 

- поставена релјефна линија за предупредување со 

широчина од 20 см., релјефно обработена со жлебови 

поставени во правецот на движење на возот, на оддале-

ченост од 80 см. од работ на перонот, по целата негова 

должина. 

(2) На стојалишта (автобус или трамвај) во населе-

ните места каде што е изведен пристап кон превозното 

средство, треба да биде изведена релјефна линија за во-

дење со широчина од најмалку 40 см. и должина од 150 

см., релјефно обработена со жлебови во правецот на 

движење; 

 (3) По исклучок на од ставот (1), алинеја 2 на овој 

член, висината на пристапот, кога во употреба се пре-

возни средства со високо прво скалило, може да биде и 

понизок, но не понизок од 18 см. од првото скалило на 

превозното средство, ако со посебен пропис со кој се 

утврдуваат условите за изградба на градбите од желез-

ничката инфраструктура не е поинаку определено. 

Член 38 

Паркиралишното место треба да има: 

- паркиралишно место за еден автомобил со димен-

зии 370 х 500 см., кога се наоѓа во низа на паркиралиш-

ни места и со обезбеден услов за совладување на ви-

синските разлики; 

- паркиралишно место за два автомобили со димен-

зии 590 х 500 см., кога се наоѓа во низа на паркиралиш-

ни места, со обезбеден простор помеѓу автомобилите 

од 150 см. и со обезбеден услов за совладување на ви-

синските разлики; 

- излез од паркиралишното место на пристапен 

простор осигуран со коси ивичници со накосување нај-

многу до 10% и широчина од најмалку 120 см.; 

- површина на паркиралишното место изведена од 

материјал кој нема да го отежнува движењето на инва-

лидската количка;  

- хоризонтална и вертикална сигнализација соглас-

но прописите за безбедност во сообраќајот;  

- најмалку 3% пристапни паркиралишни места од 

вкупниот број на места за паркирање во паркинг прос-

торот кај објектите со намена домување и со станбено-

деловна намена со десет и повеќе станови и 

- сликовит приказ на ознаките според слика 1.25. од 

Прилогот на овој правилник.   

  

Член 39 

(1) Јавната пешачка површина треба да биде: 

- подигната во однос на коловозот со прирабник со 

височина од најмалку 3 см., изведена со типски еле-

менти, а кога е во ниво со коловозот да биде разделена 

со ограда; 

- со широчина од најмалку 150 см.; 

- поврзана со останатите пешачки површини без 

препреки; и 

- заштитена од улицата со ограда со височина од 90 

см. кога се наоѓа во подрачје со зајакнато пешачко дви-

жење (навала на луѓе). 

(2) Различните нивоа на јавните пешачки површини 

меѓусебе се поврзуваат со соодветни елементи на прис-

тапност за совладување на висински разлики според 

овој правилник. 

(3) Кога различните нивоа на јавните пешачки пов-

ршини од ставот (2) на овој член се поврзани со прис-

тапен лифт или со пристапна вертикална подигачка 

платформа, треба да се поврзани и со пристапно ска-

лиште. 

(4) Целокупната комунална и урбана опрема 

(клупи, маси, знаци, канделабри за улично осветлу-

вање, корпи за отпадоци, држачи за велосипеди, рек-

ламни паноа и сл.) треба да се поставува покрај работ 

на јавната пешачка површина, така што нема да прет-

ставува препрека за слепите лица и лицата со оштетен 

вид. 

(5) Целокупната испакната комунална опрема зака-

чена на ѕидовите од објектите покрај јавната пешачка 

површина која се наоѓа на височина од 70 до 220 см. и 

чие испакнување е поголемо од 10 см., треба да биде 

изведена со својата полна должина и ширина се до јав-

ната пешачка површина или означена на начин што пе-

шачката површина под нив ќе се зголеми за 3 см. во од-

нос на околното ниво. 
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(6) Кога покрај јавната пешачка површина се наоѓа 

велосипедска патека или паркиралиште, потребно е да 

се изведе разграничување со денивелација од најмалку 

3 см. со зелена површина, типски елементи или сл. 

 

Член 40 

Семафорот треба да ги исполнува следните услови: 

- семафор кој се наоѓа на премин преку улица која 

има повеќе од две сообраќајни ленти во исти смер тре-

ба да има релјефен план на преминување; 

- семафор кој се наоѓа во подрачје каде се наоѓа об-

јект во кој почесто престојуваат слепи лица и лица со 

оштетен вид, треба да има и звучна сигнализација; 

- семафор на раскрсница, треба да има звучна 

сигнализација на семафорот во еден сообраќаен правец 

кој не се преклопува со звучната сигнализација поста-

вена на семафорот за другиот сообраќаен правец; 

- да има звучна сигнализација поставена на сема-

фор која предупредува само на промена на светлото, а 

не и на интензитетот на сообраќајот на улицата; и 

- точкаста дисперзија на звукот од звучната сигна-

лизација поставена на семафорот, усмерена така да го 

повикува слепото лице или лицето со оштетен вид кое 

ја поминува улицата. 

 

Член 41 

(1) Пешачкиот премин треба да ги исполнува след-

ните услови: 

- преминот од нивото на тротоарот на нивото на 

улицата треба да биде обезбеден со закосен рабник со 

најголем дозволен нагиб од 10% и со широчина од нај-

малку 120 см.; 

- на закосениот рабник треба да биде изведено рел-

јефно поле за предупредување од чепаста структура ко-

ја завршува на линијата паралелна со линијата на ули-

цата и која е оддалечена од улицата за широчина на 

рабникот, но не помалку од 15 см.; 

- во случај на минимална висина на тротоарот од 3 

см., треба да биде изведено релјефно поле за предупре-

дување од чепаста структура, со широчина од најмалку 

40 см.; и 

- во случај кога во функција е премин на улица над-

вор од раскрсница, на преминот треба да има релјефна 

линија на водење со широчина од најмалку 40 см., со 

жлебови поставени нормално на смерот на улицата, из-

ведена до закосениот тротоар на преминот, а во должи-

на од најмалку 110 см. 

(2) Елементите на пристапност од ставот (1) на овој 

член се применуваат  на соодветен начин на премините 

на сообраќајните, железничките, трамвајските или ве-

лосипедските патеки. 

 

Член 42 

Пешачкиот остров треба да ги исполнува следните 

услови: 

- да биде изведен согласно член 41, став (1), алинеи 

1, 2 и 3 од овој правилник; 

- кога пешачкиот остров се наоѓа на ниво со коло-

возот или неговото ниво на местото на преминување се 

спушта на ниво на коловозот, тогаш тој на 15 см. од 

почетокот и на 15 см. пред крајот се означува со рел-

јефни линии за предупредување, со жлебови нормални 

на правецот на движење, со ширина од најмалку 40 см. 

меѓусебно поврзани со релјефна линија на водење со 

жлебови поставени во правецот на движење со широ-

чина од најмалку 40 см.; 

- кога пешачкиот остров е подигнат во однос на ни-

вото на коловозот, тогаш се изведува закосување спо-

ред одредбите на членот 41, став (1), алинеи 1 и 2 од 

овој правилник; и 
- кога пешачкиот остров на местото на преминува-

ње е спуштен на ниво на коловозот, а на подигнатиот 
дел има стојалиште за автобус или трамвај, задолжи-
телно се изведува закосување за пристап до стојалиш-
тето, според одредбите на членот 41, став 1, алинеи 1 и 
2 од овој правилник. 

 
Член 43 

(1) Раскрсницата треба содржи елементи на приста-
пен пешачки премин од членот 41 и пристапен пешач-
ки остров од членот 42 на овој правилник. 

(2) На раскрсницата која се наоѓа во подрачје од на-
селеното место каде е сместен објект во кој почесто 
престојуваат слепи лица и лица со оштетен вид, пешач-
киот премин треба да има пристапен семафор со звучна 
сигнализација и релјефна линија на водење со широчи-
на од најмалку 40 см. со жлебови поставени нормално 
на улицата. Релјефната линија за предупредување е из-
ведена до закосувањето на рабникот на преминот, во 
должина од најмалку 110 см. 

(3) Кога раскрсницата не е возможно да се совлада 
во едно ниво, се изведуваат подвозници или надвоз-
ници, со примена на соодветни елементи на пристап-
ност за совладување на висински разлики според од-
редбите на овој правилник. 

 
Член 44 

(1) Градбите со јавна и деловна намена треба да се 
проектираат и да бидат изведени, така што во завис-
ност од својата намена, да содржат елементи на прис-
тапност од наведените членови на овој правилник и 
тоа: 

1. Објекти за трговија, угостителство и/или турис-
тичка намена:  

- стоковни куќи од членовите 16, 17, 18, 32, 34 и 35 
од овој правилник; 

- трговски и услужни центри од членовите  16, 17, 
18, 32, 34 и 35 од овој правилник; 

- самопослуги со површина од најмалку 400 м2 од 
членовите 16, 17, 18 и 32 од овој правилник; 

- пазар од членовите 16 и 17 од овој правилник; 
- кафе-бар, кафеана и ресторан со најмалку 80 места 

за седење од членовите 16, 17, 18 и 23 од овој правил-
ник; 

-  диско клуб и ноќен клуб со површина од најмал-
ку 400 м2 од членовите 16, 17 и 18 од овој правилник; 

- туристички информативен центар од членовите 16 
и 17 од овој правилник; 

- канцеларија на туристичка заедница со површина 
од најмалку 200 м2 од членовите 16 и 17 од овој пра-
вилник; 

- патничка агенција со површина од најмалку 200 

м2 од членовите 16 и 17 од овој правилник; 

- слободно стоечка рецепција од членовите 16 и 34 

од овој правилник;  



 Стр. 52 - Бр. 17                                                                                   5 февруари 2015 
 

- објекти за наутички туризам од членовите 16, 17, 

18, 19 (или 25) и 34 од овој правилник; 

- хотел (соба/TWC) со најмалку 25 соби од членови-

те 16, 17, 19 (или 25+18), 21 и 34 од овој правилник; 

- хотел со најмалку 25  соби со заеднички санитар-

ни единици од членовите 16, 17, 19 (или 25+18), 21 и 

34 од овој правилник;  

- хостел со најмалку 25 соби со заеднички санитар-

ни единици од членовите 16, 17, 18, 19 (или 25), 21 и 34 

од овој правилник;  

- туристичка населба со најмалку 25 апартмани од 

членовите 16, 17, 22 и 34 од овој правилник; 

- камп за најмалку 500 гости од членовите 16, 17, 19 

(или 25), 20 и 34 од овој правилник; 

- ресторан покрај магистрален и регионален пат од 

членовите 16, 17 и 18 од овој правилник; 

- хотел со посебна ознака - мотел покрај магистрал-

ни и регионални патишта од членовите 16, 17 и 18 од 

овој правилник и 

- трговско-угостителски содржини во состав на бен-

зинските пумпни станици и сл. од членовите 16, 17 и 

18 од овој правилник. 

2. Објекти за поштенска и/или телекомуникациска 

намена:  

- поштенска сала за работа со странки со најмалку 

три шалтери или пултови за ист тип на работење од 

членовите 16, 17 и 31 од овој правилник; 

- телекомуникациски центар за давање на услуги на 

корисниците со најмалку три шалтери или пултови за 

ист тип на работење од членовите 16, 17 и 31 од овој 

правилник и 

- објекти во кои се нудат телекомуникациски услу-

ги на телефонирање, факсирање и сл. со најмалку три 

уреди од членовите 16, 17 и 28 од овој правилник. 

3. Објекти за давање на услуги во промет со пари и 

други финансиски услуги: 

- деловна банка со најмалку три шалтери или пул-

тови за ист тип на работење од членовите 16, 17 и 31 од 

овој правилник и 

- експозитура на финансиска агенција со најмалку 

три шалтери или пултови за ист тип на работење и сл. 

од членовите 16, 17 и 31 од овој правилник. 

4. Објекти на администрација и слична намена:  

-  објекти во кои делуваат единиците на локалната и 

регионалната самоуправа и/или државната управа, об-

јект на Владата на Република Македонија, објект на 

Собранието на Република Македонија, објекти на судо-

вите, административна канцеларија на правно лице со 

јавни овластувања  и други правни лица (Државно пра-

вобранителство на Република Македонија, Јавно обви-

нителство на Република Македонија, Народен правоб-

ранител на Република Македонија) и сл. од членовите 

16, 17, 18, 34 и 35 од овој правилник. 

5. Објекти за здравствено-социјална и рехабилита-

циска намена:  

- простории на службата за социјално-здравствени 

услуги од членовите 16, 17, 18, 31, 33, 34 и 35 од овој 

правилник; 

- аптека и продавница за ортопедски помагала од 

членот 16 од овој правилник; 

- аптека и продавница за ортопедски помагала со 

најмалку три шалтери или пултови за ист тип на рабо-

тење од членовите 16, 17, 31 (или 32) од овој правил-

ник; 

- амбуланта од членовите 16, 17, 18, 33 и 34 од овој 

правилник; 

- здравствен дом од членовите  16, 17, 18, 31, 33, 34 

и 35 од овој правилник; 

- болница од членовите 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 31, 

34 и 35 од овој правилник; 

- лекувалиште од членовите 16, 17, 18, 19, 21, 24, 

25, 31, 34 и 35 од овој правилник; 

- затворен базен во лекувалиште од членовите 16, 

17, 18, 24, 25, 26, 31 и 34 од овој правилник; 

- отворен базен во лекувалиште од членовите 16, 

17, 18, 24, 25, 26 и 34 од овој правилник; 

- бањски лекувалишта од членовите 16, 17, 18, 24, 

25, 26 и 34 од овој правилник; 

- затворено бањско капалиште од членовите 16, 17, 

18, 24, 25, 26, 31, 34 и 35 од овој правилник; 

- јавна бања од членовите 16, 17, 18, 24 и 25 од овој 

правилник; 

- дом за стари и немоќни лица со најмалку 20 соби 

со заеднички санитарни единици од членовите 16, 17, 

18, 19 (или 25), 21, 32, 34 и 35 од овој правилник; 

- дом за стари и немоќни лица од хотелски тип 

(соба/TWC) со најмалку 20 соби од членовите 16, 17, 

19 (или 25+18), 20, 21, 32, 34 и 35 од овој правилник; 

- дом за стари лица од апартмански тип со најмалку 

20 апартмани од членовите 16, 17, 22, 31, и 34 од овој 

правилник и 

- јавна кујна и сл. од членовите 16, 17, 18 и 34 од 

овој правилник. 

6. Објекти во кои почесто престојуваат лица со ин-

валидитет:  

- објекти во кои се наоѓа деловна просторија на со-

јузот, друштвото и/или здруженијата на лицата со ин-

валидитет од членовите 16, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 33, 

34 и 35 од овој правилник; 

- установи за воспитување и образование на лицата 

со инвалидитет од членовите 16, 17, 18, 21, 24, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34 и 35 од овој правилник и 

- установи за рехабилитација, установи за сместува-

ње на лицата со инвалидитет и сл. од членовите 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34 и 35 од овој 

правилник. 

7. Објекти за предучилишно и училишно образова-

ние:  

- детски градинки  од членовите 16 и 17 од овој 

правилник; 

- основно и средно училиште, установа за образова-

ние на возрасни лица, факултет од членовите 16, 17, 18, 

21 и 34 од овој правилник; 

- ученички/студентски дом со најмалку 25 соби со 

заеднички санитарни единици  од членовите 16, 17, 18, 

19 (или 25), 20, 21 и 34 од овој правилник; 

- ученички/студентски дом од хотелски тип 

(соба/ТЊЦ) со најмалку 25 соби од членовите 16, 17, 

19 (или 25+18), 21 и 34 од овој правилник и 
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- студентски апартмански населби со најмалку 25 

апартмани и сл. од членовите 16, 17, 22 и 34 од овој 

правилник. 

8. Објекти за културна намена:  

- универзитетска библиотека од членовите 16, 17, 

18, 32, 34 и 35 од овој правилник; 

- културен центар од членовите 16, 17, 18, 34 и 35 

од овој правилник; 

- конгресен центар  од членовите 16, 17, 18, 27, 33, 

34 и 35 од овој правилник; 

- музеј, галерија, изложбен простор со површина од 

најмалку 300 м2  од членовите 16, 17, 18, 32 и 34 од 

овој правилник и 

- кино, театар и концертна сала со најмалку 100 

места за публика и сл. од членовите 16, 17, 18, 27, 33 и 

34 од овој правилник; 

9. Објекти за сообраќајна намена:  

- аеродром од членовите 16, 17, 18, 31 (или 32), 33 и 

34 од овој правилник; 

- автобуска и железничка станица од членовите 16, 

17, 18, 31 (или 32), 33, 34, 37 и 39 од овој правилник; 

- автобуска и трамвајска постојка, железнички пе-

рон од членовите 34, 37 и 39 од овој правилник; 

- пристанишна зграда кај бродските и траектните 

пристаништа од членовите 16, 17, 18, 31 (или 32) и 35 

од овој правилник; 

- одмориште (видиковец) покрај магистрален и ре-

гионален пат од членовите 18, 28, 38 и 39 од овој пра-

вилник; 

- јавно паркиралиште од членот 38 од овој правил-

ник;  

- јавна гаража со капацитет од најмалку 300 возила 

од членовите 16, 17, 18 и 38 од овој правилник и 

- бензинска пумпна станица од членот 16 од овој 

правилник. 

10. Објекти за спортска и рекреациска намена:  

- спортски терен  од членовите 16, 17, 18 и 24 од 

овој правилник и 

- спортска сала со најмаллку 100 места во гледа-

лиштето и сл. од членовите 16, 17, 18, 24, 25, 27 и 34 од 

овој правилник. 

11. Објекти со забавна намена:  

- забавен парк од членовите 16, 17, 18, 34 и 39 од 

овој правилник и 

- зоолошка градина, ботаничка градина и сл. од чле-

новите 16, 17, 18, 34 и 39 од овој правилник. 

12. Објекти за верска и сакрална намена:  

- обредна сала од членовите 16, 17, 33 и 34 од овој 

правилник и 

- верски центар од членовите 16, 17, 18, 21 и 34 од 

овој правилник. 

13. Објекти за издржување на казни:  

- завод за воспитување  од членовите 16, 17, 18, 19, 

21 и 31 од овој правилник и 

- казнено-поправен дом, истражен затвор и сл. од 

членовите16, 17, 18, 19, 21 и 31 од овој правилник. 

14. Простори и површини за јавна намена:  

- пешачки плоштад, улица, стаза во парк, детско иг-

ралиште, шеталиште од членот 39 од овој правилник;  

- подвозник, надвозник и пешачки мост од членот 

39 од овој правилник и  

- пешачки премин и сл. од членовите 40, 41, 42 и 43 

од овој правилник. 

15. Објекти за останати намени:  

- саемски и изложбен центар од членовите 16, 17, 

18 и 34 од овој правилник; 

- парк на технологијата од членовите 16, 17, 18 и 34 

од овој правилник; 

- јавно WC од членовите 16, 17 и 18 од овој правил-

ник; 

- објекти во кои треба да има изведено најмалку че-

тири WC единици за јавна употреба од членовите 16, 

17 и 18 од овој правилник; 

- мртовечница и крематориум од членовите 16, 17 и 

34 од овој правилник и 

- јавно засолниште и сл. од членовите 16, 17 и 18 од 

овој правилник. 

(2) Објектите со намена домување и со станбено-де-

ловна намена треба да се проектираат и да бидат изве-

дени така што, во зависност од својата намена, да сод-

ржат елементи на пристапност од следните членови на 

овој правилник и тоа: 

1. Објектите со намена домување од членовите 16, 

17 и 22 од овој правилник; 

2. Објектите со станбено-деловна намена од члено-

вите 16, 17 и 22 од овој правилник. Освен овие елемен-

ти на пристапност во делот на објектот за деловна на-

мена треба да бидат содржани и елементите на прис-

тапност, во зависност од намената на тој деловен дел и 

тоа најмалку според одредбите на ставот (1) од овој 

член. 

 

Член 45 

Во состав на влезната партија кај следните об-

јекти: здравствен дом, болница, лекувалиште, затво-

рен базен во лекувалиште, затворено јавно-лекува-

лишно капалиште, дом за стари и изнемоштени лица 

со најмалку 20 соби со заедничка санитарна единица, 

дом за стари и изнемоштени лица со хотелски тип на 

соби (соба/TWC) со најмалку 20 соби, дом за стари и 

изнемоштени лица од апартмански тип со најмалку 20 

соби, канцеларија на службата за социјално-здрав-

ствени грижи за работа со странки, институции за 

воспитување и образување на лица со инвалидност, 

институции за рехабилитација, институции за сместу-

вање на лицата со инвалидност, треба да се изведува 

пристапен шалтер.  

 

Член 46 

(1) Сите соби во болница, лекувалиште, како и инс-

титуција за рехабилитација и сместување на лицата со 

инвалидност, треба да се изведат како пристапни соби. 

(2) Задолжителниот број на пристапни соби во дом 

за стари и изнемоштени лица со хотелски тип на соби 

(соба/TWC) и во дом за стари и изнемоштени лица во 

кој се наоѓаат заеднички санитарни единици се одреду-

ва така што на првите 20 соби се изведува една прис-

тапна соба, а за секои наредни десет соби се изведува 

уште по една пристапна соба. Вкупниот број на прис-

тапни соби се одредува со заокружување на бројот на 

собите на првата наредна десетка. 
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(3) Задолжителниот број на пристапни соби и/или 

апартмани во хотел (соба/TWC) со најмалку 25 соби, 

во туристички населби со најмалку 25 апартмани, во 

хостели со најмалку 25 соби со заеднички санитарни 

единици, во ученички и студентски домови со хотел-

ски тип (соба/TWC), со најмалку 25 соби како и во уче-

нички и студентски домови со најмалку 25 соби каде се 

наоѓаат заеднички санитарни единици, изнесува нај-

малку 2% од вкупниот број на соби, така што потреб-

ниот број на соби се утврдува со заокружување на де-

цималниот број на поголемиот цел број.  

4) Задолжителниот број на пристапни сместувачки 

единици за лицата во објектите за извршување на каз-

ната затвор изнесува 5%, од вкупниот број на сместу-

вачки единици, но не помалку од една. 

 

Член 47 

(1) Задолжителен број на WC-а и бањи во дом за 

стари и изнемоштени лица со заеднички санитарни 

единици се одредува така што на секои десет соби за-

должително се изведува едно пристапно WC и една 

пристапна бања. 

(2) Во хотел, ученички и студентски тип во кои се 

наоѓаат заеднички санитарни единици, задолжително 

на секои 25 соби се изведува едно пристапно WC и ед-

на пристапна бања. 

 

Член 48 

Кога во објектот е предвидено вработување на лица 

со инвалидност, треба да се осигура пристапна работна 

просторија и пристапно WC.  

 

Член 49 

(1) Во кафе бар, кафеана и ресторан со помалку 

од 80 места за седење, диско клуб и ноќен клуб со 

површина помала од 400 м2, музеј, галерија, излож-

бен простор со површина помала од 300 м2, кино, 

театар и концертна сала со помалку од 100 места во 

гледалиште, треба да се обезбеди пристапност за 

совладување на висинските разлики според одредби-

те на овој правилник и истите треба да имаат прис-

тапно WC. 

 (2) Доколку во објектите од ставот (1) на овој член, 

задолжителна е изведба на само едно WC за жени и 

мажи, тогаш тоа WC треба да се изведе како пристапно 

WC. 

(3) Во случај на реконструкција на објектите од ста-

вот (1) на овој член, може да се утврди отстапување од 

елементите на пристапност, исклучиво од причина што 

постојните услови на објектот тоа не го дозволуваат 

или пак условите за пристапност од јавната површина 

до објектот тоа не го дозволуваат. 

 

Член 50 

(1) На јавно паркиралиште и во јавна гаража се из-

ведуваат 5% пристапни паркиралишни места во однос 

на вкупниот број на паркиралишни места, но не помал-

ку од едно. 

(2) Во објектите од членот 5 на овој правилник се 

изведуваат 5% пристапни паркиралишни места во од-

нос на вкупниот број на паркиралишни места, но не по-

малку од едно. 

 

Член 51 

(1) Деловите на објектите за јавна и деловна намена 

од членот 44 став (1) од овој правилник кои се рекон-

струираат или кои се добиваат со пренамена, треба да 

се проектираат и да се изведат така што во зависност 

од својата намена да содржат елементи на пристапност 

согласно член 44 од овој правилник. 

(2) Влезниот простор и комуникациите до деловите 

во објектите од став (1) на овој член треба при рекон-

струкцијата да се проектираат и да се изведат така што 

да содржат елементи на пристапност од членовите 16 и 

17 од овој правилник. 

(3) Одредбите на ставовите (1) и (2) на овој член се 

применуваат и на објектите кои по планираната рекон-

струкција ќе станат објекти од членот 44, став (1) од 

овој правилник, на деловите на станбено-деловните 

згради кои имаат големина, односно капацитет на згра-

да за деловна намена од членот 44, став (1) на овој пра-

вилник или таа големина, односно капацитет ќе ја има-

ат по планираната реконструкција. 

(4) Одредбите на овој член се применуваат и во 

случај на изменување и дополнување на одобрението 

за градење за наведените објекти, согласно Законот за 

градење. 

 

Член 52 

(1) Во деловите на населбите и во одделни објекти 

за кои е утврдена заштита согласно прописите од об-

ласта на заштитата на природата, нема да се примену-

ваат одредбите на овој правилник, доколку со нивната 

примена би се загрозиле целите на таа заштита. 

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, како за-

мена за елементите на пристапност за совладување на 

висинските разлики ќе се користат монтажно-демон-

тажни и други елементи на пристапност, кои не ги заг-

розуваат целите на заштитата на природата. 

 

Член 53 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 

престанува да важи Правилникот за начинот на обезбе-

дување на непречен пристап, движење, престој и рабо-

та на лицата со инвалидност до и во градбите („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 25/10). 

 

Член 54 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 01-1459/1 Министер 

28 јануари 2015 година за транспорт и врски, 

Скопје Миле Јанакиески, с.р. 
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350. 
Врз основа на член 19-г став (3) од Законот за про-

цена („Службен  весник  на Република Македонија“ бр. 
115/10, 158/11, 185/11, 64/12 и 188/14), министерот за 
транспорт и врски, донесе  

 
П Р A В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА БОДУВАЊЕ НА ПРВИОТ И ВТО-
РИОТ ДЕЛ ОД СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ПРОЦЕНУ-
ВАЧ ОД ОБЛАСТА НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на боду-
вање на првиот и вториот дел од стручниот испит за 
проценувач од областа на транспортни средства. 

 
Член 2 

(1) Првиот дел (теоретски дел) од стручниот испит 
за проценувач од областа на транспортни средства, 
содржи 50 прашања кои се од следните области: 

- пет прашања од областа на прописите за проце-
ната; 

- 25 прашања од областа на сопственоста, возилата, 
превозот во патниот и железничкиот сообраќај, јавните 
патишта и осигурувањето; 

- 15 прашања од областа на техниките за процена; 
- пет прашања од областа на трговското право. 
(2) Секое точно одговорено прашање од областите 

од ставот (1) на овој член се бодува со два бода. 
(3) Кандидатот може да добие најмногу 100 бодови. 
(4) Се смета дека кандидатот го положил првиот 

дел (теоретски дел) од стручниот испит за проценувач 
од областа на транспортни средства доколку има по-
стигнато најмалку 70% од вкупниот број на предвиде-
ни бодови од ставот (3) на овој член и најмалку поло-
вина од бодовите за секоја област од ставот (1) на овој 
член. 

 
Член 3 

(1) Секое точно одговорено прашање кое се однесу-
ва на вториот дел - студијата на случај од стручниот 
испит за проценувач од областа на транспортни сред-
ства се бодува со два бода. 

(2) Кандидатот може да добие најмногу 12 бодови. 
 

Член 4 
Со денот на отпочнувањето на примената на овој 

правилник престанува да важи Правилникот за начи-
нот на бодирање на писмениот дел од стручниот испит 
за проценувачи од областа на транспортните средства 
(„Службен весник на Република Македонија бр. 44/12). 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во  ,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува со де-
нот на отпочнувањето на примената на Законот за из-
менување и дополнување на Законот за процена 
(„Службен весник на Република Македонија бр. 
188/14). 

 
Бр. 01-1752/1 Министер 

2 февруари 2015 година за транспорт и врски, 
Скопје Миле Јанакиески, с.р. 

351. 
Врз основа на член 19-г став (3) од Законот за про-

цена („Службен  весник  на Република Македонија“ бр. 
115/10, 158/11, 185/11, 64/12 и 188/14), министерот за 
транспорт и врски, донесе  

 
П Р A В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА БОДУВАЊЕ НА ПРВИОТ И ВТО-
РИОТ ДЕЛ ОД СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ПРОЦЕ-
НУВАЧ ОД ОБЛАСТА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на боду-
вање на првиот и вториот дел од стручниот испит за 
проценувач од областа на недвижен имот. 

 
Член 2 

(1) Првиот дел (теоретски дел) од стручниот испит 
за проценувач од областа на недвижен имот, содржи 50 
прашања  кои се од следните области: 

- пет прашања од областа на прописите за проце-
ната; 

- 25 прашања од областа на катастар на недвиж-
ности, стварно право и  стандарди и нормативи за ур-
банистичко планирање; 

- 15 прашања од областа на методи на процена, гра-
дење и извршување и 

- пет прашања од областа на трговското право. 
(2) Секое точно одговорено прашање од областите 

од ставот (1) на овој член се бодува со два бода. 
(3) Кандидатот може да добие најмногу 100 бодови. 
(4) Се смета дека кандидатот го положил првиот 

дел (теоретски дел) од стручниот испит за проценувач 
од областа на недвижен имот доколку има постигнато 
најмалку 70% од вкупниот број на предвидени бодови 
од ставот (3) на овој член и најмалку половина од бодо-
вите за секоја област од ставот (1) на овој член. 

 
Член 3 

(1) Секое точно одговорено прашање кое се однесу-
ва на вториот дел - студијата на случај од стручниот 
испит за проценувач од областа на недвижен имот се 
бодува со два бода. 

(2) Кандидатот може да добие најмногу 12 бодови. 
 

Член 4 
Со денот на отпочнувањето на примената на овој 

правилник престанува да важи Правилникот за начи-
нот на бодирање на писмениот дел од стручниот испит 
за проценувач на вредноста на недвижен имот („Служ-
бен весник на Република Македонија бр. 42/12). 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во  ,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе отпочне да се применува со де-
нот на отпочнувањето на примената на Законот за из-
менување и дополнување на Законот за процена 
(„Службен весник на Република Македонија бр.  
188/14). 

 
Бр. 01-1753/1 Министер 

2 февруари 2015 година за транспорт и врски, 
Скопје Миле Јанакиески, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО 
352. 

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенци-
јата за храна и ветеринарство, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ПЧЕЛИ, 
БУМБАРИ, ПРОИЗВОДИ ОД АПИКУЛТУРА И 
ОПРЕМА ЗА АПИКУЛТУРА ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД 
ВНЕСУВАЊЕ НА ПАРАЗИТОТ МАЛ МОЛЕЦ 
(AETHINA TUMIDA) ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ОД ИТАЛИЈА 
 

Член 1 
Со ова решение заради заштита од внесување на па-

разитот мал молец (Aethina tumida) се забранува увоз и 
транзит во Република Македонија на следните пратки 
кои потекнуваат од Италија, и тоа: 

- пчели,  
- бумбари,  
- непреработени нуспроизводи од апикултура (про-

изводи од  апикултура пропишани во член 4 точка 13 
од Законот за нуспроизводи кои не биле подложени на 
преработка дадена во ред 10 од табела 1 од Оддел 1 на 
Глава II од Правилникот за начинот и постапката за 
увоз и транзит, начинот и постапката на вршење на 
проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со 
нуспроизводи од животинско потекло, формата и сод-
ржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или 
други документи што ја придружуваат пратката со нус-
производи од животинско потекло, како и листата на 
трети земји од кои е одобрен увоз и транзит), 

- опрема за апикултура (употребени пчелни семеј-
ства, делови од пчелни семејства и опрема употребена 
при чување и одгледување на пчели), и 

- мед во саќе наменет за исхрана на луѓе. 
Забраната од став (1) на овој член се однесува на 

пратки кои потекнуваат од следните области: 
- Регион на Калабрија, и 
- Регион на Сицилија. 
 

Член 2 
Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

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

 

Бр. 02-219/3 
Агенција за храна и 

ветеринарство 
28 јануари 2015 година Директор, 

Скопје м-р Зоран Поповски, с.р. 
____________ 

353. 
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 

81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенци-
јата за храна и ветеринарство, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРА-
НА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА И ДИВИ 
ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВО-
ДИ ОД ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ЗАРАДИ ЗАШ-
ТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСО-
КО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во Решението за забрана на увоз и транзит на жи-

вина и диви птици, како и производи и нуспроизводи 
од живина и диви птици заради заштита од внесување 

на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 183/14 и 200/14), Прилогот се замену-
ва со нов Прилог, кој  е составен дел на ова решение.  

 
Член 2 

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

 

Бр. 02-317/2 
Агенција за храна и 

ветеринарство 
28 јануари 2015 година Директор, 

Скопје м-р Зоран Поповски, с.р. 
 
 

Прилог 
 
1. Германија 
- Зона под надзор во радиус од 30 км од градот 

Anklam, во регион Land  Mecklenburg-Western 
Pomerania 

 
2. Бугарија 
- Зона под надзор во радиус од 30 км од местото 

Пода, во регионот Бургас. 
____________ 

354. 
Врз основа на член 54 став 5 од Законот за безбед-

ност на храната („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13 и 43/14), 
директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство во 
согласност со министерот за здравство, донесe 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБ-
НИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ДОДАТОЦИТЕ  

НА ИСХРАНА(
*
) 

 
Член 1 

Во Правилникот за посебните барања за безбедност 
на додатоците на исхрана („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 12/12 и 80/13), Прилогот 2 се за-
менува со нов Прилог 2, кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

 
Член 2 

Во Прилогот 3 Табелата 1 се заменува со нова Табе-
ла 1, која 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“, а ќе се објави по претходно добиена 
согласност од Владата на Република Македонија. 

   
Бр. 08-2384/2 Бр. 02-3950/7 

22 декември 2014 година 15 декември 2014 година 
Скопје Скопје 

  
 Агенција за храна и 

ветеринарство 
Министер за здравство, Директор, 
Никола Тодоров, с.р. м-р Зоран Поповски, с.р. 

                                                                 
(*) Со овој правилник се врши усогласување со Директивата 
2002/46/ЕК на Европскиот парламент  и Советот од 10 јуни 2002 
година за додатоци на исхраната CELEX бр. 32002L0046. 
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AГЕНЦИЈА ЗА ПОШТИ 

355. 
Врз основа на член 36 став 2 од Законот за поштен-

ските услуги („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 158/10, 27/14, 42/14 и 187/14), Комисијата на 
Агенцијата за пошти на состанокот одржан на 3.2.2015 
година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ПРИСТАП ДО УНИВЕР-
ЗАЛНАТА УСЛУГА, СО УТВРДУВАЊЕ НА ПОД-
РАЧЈАТА НА ЕДИНИЦИТЕ НА МРЕЖАТА, НА 
РАСТОЈАНИЕ МЕЃУ ПОШТЕНСКИТЕ ЕДИНИЦИ  

И БРОЈ НА ПОШТЕНСКИ САНДАЧИЊА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
 Со овој Правилник се дефинираат елементите на 

поштенската мрежа, критериумите на густината на точ-
ките на пристап до универзалната услуга, подрачја на 
единиците на поштенската мрежа, работно време на 
поштенските единици, како и други прашања поврзани 
со организацијата на поштенската мрежа со цел обезбе-
дување на универзалната услуга на цела територија на 
Република Македонија.  

 
II. ЕЛЕМЕНТИ НА ПОШТЕНСКА МРЕЖА  

 
Поштенска мрежа 

 
Член 2 

1) Под поштенска мрежа се подразбираат сите ви-
дови на средства и објекти, организирани во единстве-
на техничка и технолошка целина која давателот на 
универзалната услуга ја користи за обезбедување на 
поштенски услуги на цела територија на Република 
Македонија. 

2) Давателот на универзалната услуга е должен 
поштенската мрежа да ја организира, одржува и раз-
вива, во согласност со одредбите на овој правилник. 

3) Давателот на универзалната услуга е должен да 
овозможи пристап до поштенската мрежа за други да-
ватели на поштенски услуги, во согласност со одредби-
те од Законот за поштенски услуги. 

4)  Давателот на универзална услуга е должен ед-
наш годишно најдоцна до први февруари во тековната 
година, да достави до Агенцијата за пошти,  извештај 
за тековните капацитети  и густината на поштенската 
мрежа и годишна програма за одржување на поштен-
ската мрежа за тековната година. Годишната програма 
мора да ги содржи сите предвидени измени кои се од-
несуваат на обезбедување на универзалната услуга, ка-
ко и образложени причини за предвидените промени. 

5) Точки за пристап се поштенски објекти или дру-
ги делови од поштенската мрежа во кои се врши прием 
на поштенски пратки. Точки на пристап во поштенска-
та мрежа се: 

1. поштенска единица, 
2. поштенски центар, 
3. дистрибутивен центар, 
4. поштенско сандаче, 
5. збирно поштенско сандаче.  

Поштенска единица 
 

Член 3 
1) Поштенски единици се точки за пристап во кои 

давателот на универзална услуга обезбедува поштен-
ски услуги. Давателот на универзалната услуга е дол-
жен да ги презема поштенските пратки примени во 
поштенските единиците секој работен ден, но не по-
малку од пет дена неделно.   

2) Поштенската единица работи под одреден број и 
назив на населено место. Бројот и називот на поштен-
ската единица го одредува давателот на универзална 
услуга, со тоа што називот на поштенската единица по 
правило се одредува според називот на населеното мес-
то во кое се наоѓа поштенската единица.  

3) Организациски форми на поштенските единици 
се: 

1. пошта; 
2. шалтерска пошта; 
3. сезонска пошта; 
4. договорна пошта; 
5. изменична пошта; 
6. пошта за царинење и 
7. посебни организациски единици на поштенска 

единица. 
4) Пошта е поштенска единица во која се обезбеду-

ваат сите видови на поштенски услуги предвидени со 
Законот за поштенски услуги и Правилникот за општи-
те услови за обезбедување на универзалната услуга и 
се врши доставување на поштенски пратки на одредено 
доставно подрачје. 

5) Шалтерска пошта е поштенска единица во која се 
обезбедува прием на сите видови поштенски пратки 
предвидени со Законот за поштенски услуги и Правил-
никот за општите услови за обезбедување на универ-
залната услуга, а може да обезбеди и испорака на пош-
тенски пратки преку поштенски преградоци поставени 
во поштенскиот објект на истата. 

6) Сезонска пошта е поштенска единица во која се 
обезбедуваат поштенски услуги сезонски во одреден 
период од годината. Сезонската пошта може да има и 
одредено доставно подрачје на кое врши доставување 
на поштенски пратки.  

7) Договорна пошта е поштенска единица во која се 
обезбедуваат сите видови на поштенски услуги пред-
видени со Законот за поштенските услуги и Правилни-
кот за општите услови за обезбедување на универзал-
ната услуга.  Договорната пошта може да организира 
определено доставно подрачје на кое врши достава на 
поштенски пратки. 

8) Договорна пошта, давателот на универзалната 
услуга воспоставува врз основа на писмен договор за 
услуги, склучен со други правни и физички лица, кои 
работат за определен надомест  во име и за сметка на 
давателот на универзална услуга. 

9) За воспоставување и за организација на договор-
на пошта,како и за обезбедување на поштенски услуги 
во истата, важат критериумите за достапност на уни-
верзалната услуга од овој правилник, Законот за пош-
тенските услуги и прописите донесени врз основа на 
законот и актите на давателот на универзалната услуга.  

10) Потребата за воспоставување договорна пошта, 
давателот на универзална услуга ја објавува  на својата 
веб страница или на огласната табла во односната под-
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ружница. Склучувањето договор за услуги за договор-
на пошта, давателот на универзална услуга го врши од 
пријавените кандидати  или со непосредно спогодува-
ње со заинтересирани правни и/или физички лица.  

11) Во рок од 8 дена од склучувањето на договорот 
за услуги за договорна пошта, давателот на универзал-
на услуга до  Агенцијата за пошти доставува писмена 
информација со образложени причини за воспоставува-
њето  договорна пошта.  

12) Изменична пошта е поштенска единица во која 
се врши преземање, посредување и отпрема на поштен-
ски пратки во меѓународниот поштенски сообраќај. Да-
вателот на универзална услуга е обврзан да формира 
најмалку една, а може и повеќе изменични пошти. 

13) Пошта за царинење е поштенска единица во ко-
ја поштенските пратки од меѓународниот поштенски 
сообраќај се поднесуваат на царински преглед. Пошта-
та за царинење ја формира давателот на универзална 
услуга во соработка со Царинската Управа на Републи-
ка Македонија. 

14) Посебни организациски единици на поштенска-
та единица можат да бидат: 

1. истурен шалтер, 
2. поштенски преградок, 
3. писмоносна станица на пошторазнесувач и 
4. подвижна пошта. 
15) Истурен шалтер е посебна организациска еди-

ница на поштенска единица во кој се обезбедува прием 
на поштенски пратки, а може да обезбедува и испорака 
на поштенски пратки преку поштенски преградоци. 
Истурениот шалтер го употребува поштенскиот број и 
назив на поштенската единица на која организациски и 
припаѓа и работи со поштенски жиг на истата. Истуре-
ниот шалтер може да се организира во стоковни куќи, 
сајмишта, трговски центри, болници, универзитети и 
во објекти на други физички и правни лица. 

16) Поштенски преградок е посебна организациска 
единица на поштенска единица во кој се обезбедува ис-
порака на поштенски пратки преку поштенски прегра-
доци. Поштенските преградоци се поставуваат во прос-
ториите на поштенската единица или во објекти од ја-
вен интерес. Поштенскиот преградок се доделува на 
барање на корисникот и се користи врз основа на дого-
вор. Преку поштенски преградок може да се испорачу-
ваат поштенски пратки за коресподенција, книги, ката-
лози, весници и периодични списанија.    

17) Писмоносна станица на пошторазнесувачот е 
посебна организациска единица на поштенска единица 
каде пошторазнесувачот во одредено време извршува 
одредени поштенски услуги. 

18) Подвижната пошта е посебна организациска 
единица на поштенска единица организирана во соод-
ветно превозно средство во кое се извршуваат поштен-
ски услуги дефинирани од давателот на универзалната 
услуга. Преку подвижната пошта се обезбедуваат пош-
тенски услуги на одредено географско подрачје, спре-
ма утврден ред за превоз.  Давателот на универзалната 
услуга, треба да ги информира корисниците на пош-
тенската услуга за времето и местото на предавање на 
поштенските пратки во подвижни пошти. 

19) Давателот на универзалната  услуга треба во се-
која поштенска единица  да објави список на поштен-
ски единици по организациска форма и имиња со пош-
тенски броеви.    

20) Давателот на универзалната услуга треба во 
поштенските единици да организира обезбедување 
поштенски услуги најмалку пет работни денови во не-
делата.  

 
Поштенски центар 

 
Член 4 

1) Поштенски центар е поштенска единица во кој се  

врши преземање, превоз, сортирање и отпрема на пош-

тенски пратки до дистрибутивните центри или до пош-

тенските единици за достава.  

2) Давателот на универзалната услуга е должен 

поштенскиот центар да го организира на начин на кој 

ќе обезбеди функционирање на поштенскиот сообраќај 

и обезбедување на поштенските услуги во согласност 

со одредбите од Законот за поштенски услуги и подза-

конските акти донесени врз основа на него, како и ак-

тите на Светскиот поштенски сојуз. 

 

Дистрибутивен центар 

 

Член 5 

1) Дистрибутивен центар е поштенска единица во 

која се врши прием и достава на поштенски пратки,  

сортирање и дистрибуција на поштенски пратки до 

поштенски единици за достава, како и до доставните 

реони на своето доставното подрачје.  

2) Давателот на универзалната услуга е должен да 

го организира работењето на дистрибутивниот центар 

на начин кој ќе обезбеди исполнување на минималниот 

квалитет на пренос на поштенски пратки, согласно 

Правилникот за барањата за квалитетот на услугите оп-

фатени со универзалната услуга, параметрите за квали-

тет и нивното мерење.  

 

Поштенско сандаче 

 

Член 6 

1) Поштенско сандаче е точка за пристап до уни-

верзалната услуга во кое се обезбедува прием на пош-

тенски пратки во текот на 24 часа без присуство на 

поштенски работник. 

2) Давателот на универзалната услуга е должен да 

постави поштенски сандачиња на јавни места, улици и 

објекти со цел на корисниците да им се обезбеди прис-

тап до универзална услуга во време и на места каде на 

корисниците на услуги не им се достапни останатите 

организациски форми на поштенската мрежа. 

3) Поштенските сандачиња мора да бидат направе-

ни и поставени на начин кој што ќе овозможи безбед-

ност и сигурност на поштенските пратки. 

4) Давателот на универзалната услуга е должен да 

обезбеди празнење на поштенските сандачиња најмал-

ку еднаш дневно, согласно времето на празнење назна-

чено на самото сандаче.  

5) Давателот на универзална услуга треба да го оз-

начи поштенското сандаче со: 

1. број на поштенско сандаче; 

2. време на празнење на поштенско сандаче и 

3. поштенската единица која врши празнење на 

поштенско сандаче.  



5 февруари 2015  Бр. 17 - Стр. 67 

 
 

Збирно поштенско сандаче 
 

Член 7 
1) Збирно поштенско сандаче е поштенско сандаче 

преку кое давателот на универзалната услуга врши 
прием и достава на поштенски пратки во рурално насе-
лено место.  

2) Давателот на универзална услуга ги поставува 
збирните поштенски сандачиња во согласност со  ко-
рисниците на поштенски услуги.   

 
III.  КРИТЕРИУМИ НА ТОЧКИ ЗА ПРИСТАП ДО УНИ-
ВЕРЗАЛНАТА УСЛУГА  СО УСЛОВИ ЗА ЗАТВОРА-

ЊЕ ИЛИ ИЗМЕНА НА ПОШТЕНСКИ ЕДИНИЦИ  
 

Основни критериуми на точки за пристап  
до универзалната услуга 

 
Член 8 

Давателот на универзална услуга е должен да ги по-
читува следните критериуми за поставување на точки-
те за пристап до универзалната услуга: 

1. да бидат достапни на населението, дефинирани 
преку густина на точките за пристап до универзалната 
услуга согласно член 9 од овој Правилник и критериу-
мите за работно време на поштенските единици соглас-
но член 14 од овој Правилник и 

2. да ги исполнуваат условите за квалитет на уни-
верзалната услуга. 

 
Критериуми за густина на точки за пристап  

до универзална услуга 
 

Член 9 
1) Давателот на универзалната услуга е должен да 

постави точки за пристап, така што со покриеноста на 
подрачјето да ги задоволи потребите на корисниците и 
одредбите за квалитет за обезбедување на поштенските 
услуги пропишани со овој Правилник и со Правилни-
кот за барањата за квалитетот на услугите опфатени со 
универзалната услуга, параметрите за квалитет и нив-
ното мерење. 

2) Давателот на универзалната услуга треба да ги 
постави точките за пристап, согласно следните просеч-
ни критериуми:  

1. една поштенска единица да обезбедува универ-
зална услуга на површина најмногу до 80 км2, 

2. една поштенска единица просечно да обезбедува 
поштенски услуги најмногу до 6.000 жители, 

3. во населеното место, растојанието помеѓу пош-
тенските единици не треба да биде поголемо од 3.500 
метри, а растојанието помеѓу поштенски сандачиња не 
треба да биде поголемо од  2.000 метри и 

4. давателот на универзалната услуга е должен да 
постави најмалку една поштенска единица и поштен-
ско сандаче на цела територија во секоја општина во 
Република Македонија во која ќе се обезбедуваат сите 
поштенски услуги од опсегот на универзалната услуга.        

3) Ставовите 1 и 2 од овој член се однесуваат за це-
ла територија на Република Македонија. 

4) Давателот на универзалната услуга има обврска 
да одржува најмалку 330 поштенски единици и 400 
поштенски сандачиња на цела територија на Република 
Македонија.  

5) Давателот на универзалната услуга може на ба-
рање на правно лице или од единиците на локална са-
моуправа, да отвори поштенска единица, под услов 
подносителот на барањето да ги сноси трошоците за 
изградба и опремување на поштенската единица или да 
го обезбеди потребниот работен простор.  

6) Барањето од ставот 5 од овој член поднесено од 
правното лице или единиците на локалната самоуправа 
треба да содржи елаборат за отворање на поштенска 
единица врз основа на кој ќе се утврди економската оп-
равданост за отварање на истата. 

7) Трошоците за елаборатот паѓаат на товар на под-
носителот на барањето. 

8) По исклучок,  давателот на универзалната услуга 
може да отвори поштенска единица и во случај кога со 
елаборатот се утврди дека поштенската единица ќе ра-
боти со загуба, под услов подносителот на барањето да 
ја покрие загубата, што ќе биде регулирано со договор. 

 
Затворање или измена на поштенски 

 единици 
 

Член 10 
1) Давателот на поштенски услуги може да затвори 

или измени поштенска единица под услов корисниците 
на поштенски услуги и понатаму да добиваат поштен-
ски услуги со соодветен квалитет. 

2) За затварање на поштенска единица подолго од 
шест месеци давателот на универзална услуга треба да 
добие претходна согласност од Агенцијата, врз основа 
на претходно доставено барање со образложение  до 
Агенцијата. 

3) Со барањето од ставот 2 на овој член, давателот 
на универзалната услуга е должен да ја образложи по-
стојната состојба, која ги содржи разумните потреби на 
корисниците на поштенски услуги со образложение за 
потребите за затварање на поштенската единица, како 
и начинот на кој ќе се обезбедува универзалната услуга 
по затварање на поштенската единица .     

4) За секоја измена на поштенската мрежа, давате-
лот на универзалната услуга е должен најмалку еден 
месец претходно да ја извести Агенцијата. 

5) Под измени на поштенската мрежа се подраз-
бира: 

1. преселување од една на друга локација во исто 
населено место, 

2. трансформирање на поштенската единица во до-
говорна пошта,  

3. промена на работното време на поштенската еди-
ница и  

4. трансформација на видот на поштенската еди-
ница. 

6) Давателот на универзалната услуга, може прив-
ремено да ја затвори поштенската единица на одредено 
подрачје, во период помалку од 6 месеци, заради граде-
ње на друга или за реновирање на објектот. За време на 
привременото затворање на поштенската единица, да-
вателот на универзалната услуга е должен  да обезбеди, 
минимални услови за обезбедување на поштенски ус-
луги преку точките  за пристап до универзалната ус-
луга, наведени во член 3 став 1 од овој Правилник, или 
пренесување на работата во друга најблиска поштенска 
единица. Давателот на универзалната услуга е должен 
најмалку еден месец пред привремено затварањето на 
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поштенската единица да ја извести Агенцијата за пош-
ти и да наведе каде и како ќе ја обезбедува поштенска-
та услуга во периодот на привременото затварање на 
поштенската единица.  

7) Давателот на универзалната услуга мора однап-
ред да ги информира корисниците на поштенски ус-
луги, најмалку 15 дена пред да настапи затварањето, 
измената или привременото затворање на поштенската 
единица.  

 
Опрема и средства на поштенска мрежа 

 
Член 11 

Под опрема и средства на поштенската мрежа се 
подразбираат опрема и средства за работа, односно ти-
пизирана опрема од електронски и механички уреди, 
поштенски автомати, како и типизирани транспортни 
превозни средства и друга опрема и средства со кои се 
обезбедува функционирање на поштенскиот сообраќај 
и обезбедување на поштенските услуги. 

 
Поставување на поштенски објекти 

 
Член 12 

Поштенските објекти во кои се обезбедуваат пош-
тенските услуги се градат  и поставуваат на места кои 
ќе овозможат ефикасен и безбеден пристап на корисни-
ците на поштенски услуги.   

 
IV. ПОДРАЧЈА НА ЕДИНИЦИ НА ПОШТЕНСКА 

МРЕЖА 
 

Доставно подрачје на поштенска 
 единица 

 
Член 13 

1) Доставно подрачје на поштенска единица е орга-
низациски дел на поштенската единица, организиран за 
доставување на поштенски пратки.  

2) Давателот на универзалната услуга на доставно-
то подрачје на поштенската единица врши достава и 
прием на поштенски пратки во согласност со начинот и 
условите за прием на поштенски пратки, дефиниран во 
Правилникот за општите услови за обезбедување на 
универзалната услуга и со овој Правилник.  

3) Давателот на универзалната услуга работите од 
став 2 на овој член може да ги извршува и со договорен 
пошторазнесувач. 

4) Договорен пошторазнесувач е физичко лице кое 
врши прием и достава на поштенски пратки на опреде-
лено доставно подрачје  во име и за сметка на давате-
лот на универзална услуга за определен надомест, врз 
основа на склучен писмен договор за услуги. 

5) Давателот на универзална услуга ја објавува пот-
ребата  од  договорен пошторазнесувач на својата веб 
страница или на огласната табла во односната подруж-
ница. Давателот на универзална услуга склучува дого-
вор за услуги за договорен пошторазнесувач, со избра-
ниот кандидат од пријавените или со непосредно спо-
годување со заинтересирано  физичко лице.  

6) Договорниот пошторазнесувач  ги извршува дос-
тавата и приемот  на поштенски пратки согласно внат-
решните акти на давателот на универзална услуга.  До-
говорниот пошторазнесувач не смее да работи за други 
даватели на поштенски услуги. 

7) Организацијата на доставата во поштенските 
единици се врши преку поделба на доставното подрач-
је на поштенската единица на доставни реони на пош-
торазнесувачот. Големината на доставниот реон дава-
телот на универзалната услуга го одредува во завис-
ност од количината и видот на поштенски пратки кои 
треба да се достават, конфигурацијата на теренот, како 
и од времето кое е потребно пратките да се достават на 
примачот. 

8) Доставното подрачје на одредена поштенска еди-
ница може да се подели на доставно подрачје во урба-
но населено место на поштенска единица и доставно 
подрачје на поштенска единица во рурално населено 
место. 

9) Доставно подрачје на поштенската единица во 
урбано населено место опфаќа едно населено место. 
Давателот на универзалната услуга во урбаните достав-
ни подрачја обезбедува доставување на поштенски 
пратки најмалку еднаш дневно, пет работни дена во не-
делата.  

10) Рурално доставно подрачје на поштенската еди-
ница е подрачје во едно или повеќе рурални населени 
места. Давателот на универзалната услуга во руралните 
доставни подрачја обезбедува доставување на поштен-
ски пратки најмалку еднаш дневно, пет работни дена 
во  неделата. 

11) Урбано населено место е градско населено мес-
то кое има повеќе од 3.000 жители со развиена патна 
инфраструктура, развиена структура на дејности и со 
адресен систем на домување. Во урбано населено мес-
то може да постојат повеќе поштенски единици за при-
ем и достава.   

12) Рурално населено место претставуваат селско 
населено место кое не ги исполнува критериумите од 
став 11 на овој член. Во рурално населено место може 
да постои поштенска единица за прием и достава на 
поштенски пратки.   

13) Во руралните доставни подрачја поради неприс-
тапност на теренот до корисникот,  или недоволна пат-
на инфраструктура, односно во ретко населени места, 
Агенцијата за пошти на барање на давателот на уни-
верзална услуга може да одобри исклучок од минимал-
ните денови за собирање и достава на поштенски прат-
ки наведени во став  10 од овој член.  

14) Давателот на универзалната услуга должен е во 
барањето од став 13 на овој член до Агенцијата да дос-
тави детална анализа за оправданоста на исклучокот од 
предвидените минимални денови за собирање и доста-
ва во руралните доставни подрачја. Агенцијата за пош-
ти дава согласност  на поднесеното барање за исклучок 
од предвидените минимални денови за достава на пош-
тенски пратки во рурални доставни подрачја. Агенци-
јата за пошти може да побара дополнителни податоци 
при давање на согласност.  

 

V. РАБОТНО ВРЕМЕ И КРИТЕРИУМИ ЗА РАБОТНО 

ВРЕМЕ НА ПОШТЕНСКИ ЕДИНИЦИ 

 

Работно време на поштенски единици 

 

Член 14 

1) Давателот на универзалната услуга е должен да 

ја обезбедува универзалната услуга со најмалку еден 

прием и едно доставување во текот на еден работен 
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ден, а не помалку од пет работни дена во неделата. Ра-

ботното време на поштенските единици со корисници 

на поштенски услуги треба да изнесува најмалку седум 

часа дневно, секој работен ден во неделата, освен во 

случаи на државни и верски празници, виша сила и 

случаи на загрозеност на здравјето и безбедноста на 

вработените.    

2) Работното време на поштенските единици со ко-

рисници на поштенски услуги го одредува давателот 

на универзална услуга врз основа на: 

1. потребите на корисниците за поштенски услуги, 

2. одредбите предвидени за мерење на квалитетот 

на поштенските услуги и 

3. други посебни околности. 

3) Потребите на корисниците за поштенски услуги 

се утврдуваат врз основа на просечниот број на приме-

ни пратки во поштенската единица во одреден времен-

ски период и врз основа на извршена анкета на корис-

ниците на поштенските услуги. 

4) Одредбите предвидени за мерење на квалитетот 

на поштенските услуги  во зависност од најкасното 

време за прием на поштенски пратки во одредена пош-

тенска единица и врз основа на одредбите за мерење на 

квалитетот од Правилникот за барањата за квалитетот 

на услугите опфатени со универзалната услуга, пара-

метрите за квалитет и нивното мерење. 

5) Под други посебни околности се смета потребата 

од обезбедување на поштенски услуги во време на ту-

ристичка сезона и за време на одржување на културни 

и спортски манифестации.  

6) Давателот на универзалната услуга може да го 

организира работното време со корисници на поштен-

ски услуги во зависност од организациската форма и 

локацијата на поштенската единица, како:  

1. поштенска единица со непрекинато работно вре-

ме во период од 24 часа; 

2. поштенска единица со целодневно работно време 

во период од 12 часа и 

3. поштенска единица со еднократно работно време 

од најмалку 7 часа. 

7) Давателот на универзалната услуга е должен до 

Агенцијата за пошти да достави список на поштенски 

единици со работни времиња за корисниците на пош-

тенски услуги.  

8) Давателот на универзалната услуга пред да из-

врши промена на работното време е должен до Агенци-

јата за пошти да ги достави причините за извршената 

промена.   

9) Давателот на универзалната услуга е должен, нај-

малку 15 дена пред да настане измената на работното 

време на поштенската единица, да ги извести корисни-

ците на поштенските услуги преку писмено известува-

ње поставено на влезот во поштенската единица.  

10) Давателот на универзалната услуга е должен ра-

ботното време со корисници да го истакне на влезот на 

секоја поштенска единица.  

Критериуми за работно време на поштенски 

единици 

 

Член 15 

1) Непрекинато работно време се организира во 

поштенски единици лоцирани на гранични премини, 

седум дена во неделата. 

2) Целодневно работно време се организира во 

поштенски единици лоцирани во населени места со по-

веќе од 50.000 жители, за секој работен ден во неде-

лата. 

3) Еднократно работно време се организира во пош-

тенски единици во населени места со помалку од 

50.000 жители, за секој работен ден во неделата.   

4) Поштенските преградоци за корисниците се от-

ворени во рамките на работното време на поштенската 

единица.   

 

VI. БАЗА НА ПОДАТОЦИ 

 

База на податоци поврзани со поштенската  

мрежа 

 

Член 16 

1) Давателот на универзалната услуга должен е да 

обезбедува и управува со база на податоци поврзана со 

поштенската мрежа и тоа: 

1. база на податоци на имиња со поштенски броеви, 

денови на работа и работни времиња на поштенски 

единици, 

2. база на податоци за организационата форма на 

поштенските единици, 

3. база на податоци за доставни реони по доставни 

подрачја на поштенските единици,      

2) Давателот на универзалната услуга може да овоз-

можи пристап до податоците поврзани со поштенската 

мрежа врз основа на барање, поднесено од корисници-

те или од давателите на поштенски услуги.  

 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Влегување во сила 

 

Член 17 

Со влегувањето во сила на овој Правилник, преста-

нува да важи Правилникот за критериумите за пристап 

до универзалната услуга, со утврдување на подрачјата 

на единиците на мрежата, на растојание меѓу поштен-

ските единици и број на поштенски сандачиња (,,Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 146/2011). 

 

Член 18 

Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија".                         

 

 

Бр. 10-54/3 

Комисија на Агенцијата за 

пошти 

3 февруари 2015 година Претседател,  

Скопје  Љупчо Мешков, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
ОСИГУРУВАЊЕ 

356. 
Врз основа на член 202 и член 222 став (3), а во 

врска со член 42 од Законот за супервизија на осигуру-
вање (“Службен весник на Република Македонија” бр. 
27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 
43/2014 и 112/2014) и член 4 од Правилникот за пот-
ребната документација која се доставува кон барањето 
за добивање на дозволи согласно Законот за супервизи-
ја на осигурување (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 103/2012), постапувајќи по барањето за 
добивање дозвола за пренос на осигурително портфо-
лио поднесено од Акционерското друштво за осигуру-
вање и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје-Виена 
Иншуренс Груп, Советот на експерти на Агенцијата за 
супервизија на осигурување  на седница одржана на 
ден 20.1.2015 година донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПРЕНОС НА  
ОСИГУРИТЕЛНО ПОРТФОЛИО 

 
1. СЕ ИЗДАВА ДОЗВОЛА за пренос на осигури-

телното портфолио во рамки на групата на осигурува-
ње на живот, од Акционерското друштво за осигурува-
ње и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје-Виена Ин-
шуренс Груп како друштво за осигурување што го пре-
несува осигурителното портфолио, на Акционерското 
друштво за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншу-
ренс Груп Скопје како друштво за осигурување што го 
презема осигурителното портфолио. 

2. Осигурителното портфолио во рамки на групата 
на осигурување на живот од точка 1. од ова Решение ги 
вклучува сите права и обврски кои произлегуваат од 
претходно склучените договори за осигурување во 
рамки на групата на осигурување на живот од страна 
на Акционерското друштво за осигурување и реосигу-
рување МАКЕДОНИЈА Скопје-Виена Иншуренс Груп 
како друштво за осигурување што го пренесува осигу-
рителното портфолио  и средствата кои ги покриваат 
техничките резерви и математичката резерва во однос 
на овие договори. 

3. Преносот на во рамки на групата на осигурување 
на живот од точка 1. од ова Решение ќе се изврши сог-
ласно одредбите од Договорот за пренос на осигури-
телното портфолио осигурително портфолио бр. 0307-
7602/1 и бр. 0302-701 склучен на ден 31.10.2014 година 
меѓу Акционерското друштво за осигурување и реоси-
гурување МАКЕДОНИЈА Скопје-Виена Иншуренс 
Груп како друштво за осигурување што го пренесува 
осигурителното портфолио и Акционерското друштво 
за осигурување ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп 
Скопје како друштво за осигурување што го презема 
осигурителното портфолио. 

4. Се задолжува Акционерското друштво за осигу-
рување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје-Виена 
Иншуренс  Груп како друштво што го пренесува осигу-
рителното портфолио, писмено да ја извести Агенција-
та за супервизија на осигурување за извршениот пре-
нос на договорите за осигурување и средствата кои ги 
покриваат техничките резерви и математичката резерва 
во рамки на групата на осигурување на живот, заедно 
со соодветна документација во рок од 5 (пет) дена од 
извршениот пренос. 

5. Се задолжува Акционерското друштво за осигу-
рување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје-Виена 
Иншуренс  Груп како друштво што го пренесува осигу-
рителното портфолио, во писмена форма да ги извести 
осигурениците/договорувачите на осигурувањето, се-
кој поединечно, за извршениот пренос на договорите за 
осигурување и средствата кои ги покриваат техничките 

резерви и математичката резерва во рамки на групата 
на осигурување на живот како и за сите релевантни 
факти и околности поврзани со остварување на нивни-
те права и обврски кои произлегуваат од претходно 
склучените договори за осигурување и за истото да ја 
извести Агенцијата за супервизија на осигурување за-
едно со соодветна документација во рок од 5 (пет) дена 

од доставеното известување. 
6. Се задолжува Акционерското друштво за осигу-

рување ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп Скопје 
како друштво што го презема осигурителното портфо-
лио, во период од 5 (пет) дена последователно, во нај-
малку 2 (два) најтиражни дневни весници на територи-
јата на Република Македонија, да ги информира осигу-

рениците за извршениот пренос на осигурителното 
портфолио и за сите релевантни факти и околности 
поврзани со остварување на нивните права и обврски 
кои произлегуваат од склучените договори за осигуру-
вање и за истото да ја извести Агенцијата за супервизи-
ја на осигурување заедно со соодветна документација 
во рок од 5 (пет) дена од извршената објава.  

7. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

 
Бр. УП 07-1-1477 Совет на експерти  

20 јануари 2015 година Претседател, 
Скопје д-р Климе Попоски, с.р. 

__________ 

357. 

Врз основа на член 202 и член 222 став (3), а во 
врска со член 41 став (1) од Законот за супервизија на 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 
188/2013, 43/2014 и 112/2014) и член 3 од Правилни-
кот за потребната документација која се доставува 
кон барањето за добивање на дозволи согласно Зако-

нот за супервизија на осигурување (“Службен весник 
на Република Македонија” бр. 103/2012), постапувај-
ќи по барањето за добивање дозвола за воведување на 
нови класи на осигурување во работењето на Акцио-
нерското друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ, 
Скопје, Советот на експерти на Агенцијата за супер-
визија на осигурување  на седница одржана на ден 

20.1.2015 година донесе 
  

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА 

НОВИ КЛАСИ НА ОСИГУРУВАЊЕ 
 
1. СЕ ИЗДАВА ДОЗВОЛА за воведување на класа-

та  5 - Осигурување на воздухоплови (каско)  и  класата  
11 - Осигурување од одговорност од употреба на воз-
духоплови од групата на неживотно осигурување во 
работењето на Акционерското друштво ЕВРОИНС 
ОСИГУРУВАЊЕ, Скопје. 
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2. Друштвото од точка 1. од ова Решение е должно 

да започне со вршење на работи на осигурување во 

рамките на класите на осигурување наведени во точка 

1) од ова Решение во рок од шест месеци од денот на 

донесување на  ова Решение.   

3. Друштвото од точка 1. од ова Решение е должно 

писмено да ја извести Агенцијата за супервизија на 

осигурување за започнување со работа во рамки на 

класите на осигурување наведени во точка 1. од ова Ре-

шение, веднаш по започнувањето. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето. 

 

Бр. УП 07-1-1506 Совет на експерти  

20 јануари 2015 година Претседател, 

Скопје д-р Климе Попоски, с.р. 

__________ 

 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

358. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 од Законот за 

здравственото осигурување („Службен весник на Ре-

публика Македонија“број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 

50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 

36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 

156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 

187/2013, 43/2014, 44/2014 и 97/2014, 112/2014 и 

113/2014), Управниот одбор на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија, на седницата одржана на 

ден 4 декември 2014 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-

ВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ЗДРАВСТВЕ-

НИ УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА ГИНЕКОЛОШКО  

АКУШЕРСКАТА ДЕЈНОСТ 

 

Член 1 

Во Одлуката за утврдување на референтни цени за 

здравствени услуги од областа на гинеколошко - аку-

шерската дејност (број 02-6330/4 од 21 март 2008 год), 

по член 2 се додава нов член 2-а кој гласи: 

 

„Член 2-а 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

на здравствените установи им ги плаќа здравствените 

услуги од областа на Биомедицинско потпомогнато оп-

лодување со гестациски носител  по цена од 46.000 де-

нари по завршена услуга. 

 

Шифра 
НАЗИВ НА  ЗДРАВСТВЕНА 

УСЛУГА 

Референтна 

цена 

БПО02  Биомедицинско потпомо-

гнато оплодување со геста-

циски носител 

46.000 

 

Цената од став 1 се однесува на услугите дефинира-

ни со Законот за биомедицинско потпомогнато оплоду-

вање, и тоа за 

Вонтелесно оплодување преку: 
- спојување јајце клетки и сперматозоиди надвор од 

телото на жената и  
- внесување ембриони во половите органи на же-

ната.“  
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавување во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство. 
 

Бр. 02-20500/4 Управен одбор 
9 декември 2014 година Претседател, 

Скопје  Елена Трпковска, с.р. 
__________ 

359. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 а во врска со 

член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото оси-
гурување („Службен весник  на Република Македо-
нија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,  
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 
26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 
44/2014, 97/2014. 112/2014, 113/2014 и 188/2014), 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија, на седницата одржана на 30 декем-
ври 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ 
ЦЕНИ ЗА ПАКЕТИТЕ НА ЗАВРШЕНИ ЕПИЗОДИ 
НА ЛЕКУВАЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – 
КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА – 

АМБУЛАНТСКИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на референтни цени за 

пакетите на завршени епизоди на лекување за специја-
листичко – консултативната здравствена заштита – ам-
булантски („Службен весник на Република Македо-
нија” број 44/2010, 58/2010, 92/2010, 105/2010, 
122/2010, 154/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 
181/2011, 138/2012, 88/2013, 10/2014, 47/2014, 98/2014 
и 138/2014), во членот 2, во табелата со поднаслов – 
„Пакети на здравствени услуги за неврологија“, по ус-
лугата АНМ19 се додава следната табела: 

 

Шифра Вид на здравствена услуга 
Референтна 

цена 

АНМ20 Дополнителен пакет за 
тромболитична терапија 60.000 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавување во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство. 

 
Бр. 02-117/3 Управен одбор 

5 јануари 2015 година Претседател, 
Скопје  Елена Трпковска, с.р. 
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360. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 а во врска со 

член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото оси-
гурување („Службен весник  на Република Македо-
нија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,  
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 
26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 
44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 97/2014, 
112/2014, 113/2014 и 188/2014), Управниот одбор на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на 30 декември 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ 
ЦЕНИ ЗА УСЛУГИ ВО БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА  

ЗАШТИТА ЗА АКУТНИ СЛУЧАИ 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на 

услуги во болничка здравствена заштита за акутни слу-
чаи  („Службен весник на Република Македонија” број 
164/2008, 5/2009, 8/2009, 18/2009, 158/2009, 2/2010, 
9/2010, 16/2010, 81/2010, 105/2010, 154/2010, 171/2010, 
33/2011, 66/2011, 99/2011, 72/2012, 84/2012, 159/2012, 
181/2012, 18/2013 и 10/2014), во членот 2, во табелата 
се вршат следните измени: 

Кај услугата со ДСГ код I06Z - ,,’Рбетна фузија со 
деформитет” во  колоната 4 бројот ,,224.938” се заме-
нува со бројот ,,735.000”. 

Кај услугата со ДСГ код A10Z - ,,Трансплантација 
на рожница” во колоната 4 бројот ,,69.150” се заменува 
со бројот ,,201.300”. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавување во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство. 

 
Бр. 02-117/4 Управен одбор 

5 јануари 2015 година Претседател, 
Скопје  Елена Трпковска, с.р. 

__________ 

361. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 а во врска со 

член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото оси-
гурување („Службен весник  на Република Македо-
нија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,  
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 
26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 
44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014 и 188/2014), 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија, на седницата одржана на 30 декем-
ври 2014 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ЗДРАВСТВЕНИ 
УСЛУГИ ОД ОБЛАСТА НА ОЧНАТА ХИРУРУГИЈА  

 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на референтни цени за 
здравствени услуги од областа на очната хирургија  
(„Службен весник на Република Македонија” број 
62/2011, 18/2013 и 54/2013), во членот 2, по услугата 
ХОМ9 се додава следнава табела: 

Шифра Вид на здравствена услуга 
референтна 

цена 

ХОМ10 Крослинкинг на едно око 19.500 

ХОМ11 Крослинкинг на две очи 34.000 

ХОМ12 Трабекулектомија со  

имплант 77.000 

ХОМ13 Радиална и лимбална  

кератoтомија на едно око 15.000 

ХОМ14 Радиална и лимбална  

кератoтомија на две очи 25.000 

 

Во членот 2, во табелата, услугите со шифра ХОМ4 

– ,,КЕРАТОПЛАСТИКА трансплантација” и шифра 

ХОМ5 - ,,КЕРАТОПРОТЕЗА” се бришат.     

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавување во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 

министерот за здравство. 

 

Бр. 02-117/5 Управен одбор 

5 јануари 2015 година Претседател, 

Скопје  Елена Трпковска, с.р. 

__________ 

362. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за 

здравственото осигурување („Службен весник на РМ“ 

бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 

31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 

98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 

53/2011 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 

44/2014, 97/2014, 112/2014,  113/2014 и 188/2014) и 

член 11, 12 и 13 од Правилникот за подготвување, до-

несување и изменување на Годишниот план на прихо-

ди и расходи за финансирање на јавните здравствени 

установи за остварување на правата од здравственото 

осигурување („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 138/2012), Управниот одбор на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија на седницата 

одржана на ден 30-ти декември 2014 година донесе 

 

Г О Д И Ш Е Н  П Л А Н 

НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

НА ЈАВНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ЗА ОС-

ТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО  

ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 2015 ГОДИНА 

 

Член 1 

Се утврдува Годишниот план на приходи и расходи 

за финансирање на јавните здравствени установи за ос-

тварување на правата од здравственото осигурување за 

2015 година. 

 

Член 2 

Годишниот план на приходи и расходи за финанси-

рање на јавните здравствени установи за остварување 

на правата од здравственото осигурување за 2015 годи-

на се утврдува на следните износи: 



5 февруари 2015  Бр. 17 - Стр. 73 
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5 февруари 2015  Бр. 17 - Стр. 75 

 
 

363. 

Врз основа на члeн 56 став 1 точка 14, а во врска со член 54 став 1, точка 8, член 63а, 63б и 63в од Законот 

за здравственото осигурување („Службен весник  на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 

50/2001, 11/2002,  31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 

156/2010, 53/2011, 26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112 и 113/2014), 

Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 4 декември 

2014 година, донесе 

 

Л И С Т А 

НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО  

ОСИГУРУВАЊЕ 

 

Член 1 

Со оваа Листа на лекови кои паѓаат  на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија (во по-

натамошниот текст: Листа на лекови), се утврдуваат: Листа А - Листа на лекови за примарна здравствена заш-

тита кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија и Листа Б - Листа на лекови за 

болничка здравствена заштита кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. 

 

Член 2 

Листа А - Листа на лекови за примарна здравствена заштита кои паѓаат на товар  

на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

 

Листата на лекови за примарна здравствена заштита ги содржи следните лекови кои се пропишуваат на ре-

цепт издаден од лекар во примарна здравствена заштита и се издаваат во аптеки кои се во мрежата на здрав-

ствени установи: 

 

Член 3 

Годишниот план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за остварување 

на правата од здравственото осигурување за 2015 година влегува во сила со денот на објавувањето во ″Служ-

бен весник на Република Македонија″, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здрав-

ство. 

 

      Бр. 02-117/8                                                    Управен одбор 

5 јануари 2015 година                               Претседател,                          

            Скопје                                                                         Елена Трпковска, с.р. 

__________ 
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Член 3 
Листа Б - Листа на лекови за болничка здравствена заштита кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија 
Листата на лекови за болничка здравствена заштита ги содржи следните лекови кои заради начинот на 

употреба и од безбедносни причини се применуваат само во болничка односно специјалистичко-консултатив-
на здравствена заштита:  
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Член 4 

По исклучок, за лековите од член 2 и член 3 од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здрав-

ствено осигурување на Македонија кои се набавени во странство по барање на осигуреното лице се врши на-

домест на средства за нивната набавка, без оглед  дали  лековите се во промет во Република Македонија сог-

ласно Законот за лековите и медицинските помагала.   

 

Член 5 

Лековите од членот 2 од Листата на лекови, лекови за примарна здравствена заштита, може да се користат 

и во болничката здравствена заштита. 

 

Член 6 

Лековите во инјекциона фармацевтска дозажна форма од членот 3 на оваа Листа на лекови, се применува-

ат и во примарната здравствена заштита по налог на избраниот лекар. 

 

Член 7 

Доколку лековите од член 2 и член 3 на Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ според режимот 

на пропишување се пропишуваат од избран лекар по препорака на лекар специјалист од одредена специјал-

ност, истите лекови може да се пропишуваат од избран лекар по препорака на лекар субспецијалист од соод-

ветната специјалност. 

 

Член 8 

Доколку лековите од член 2 и член 3 на Листата на лекови според режимот на пропишување се пропишу-

ваат од избран лекар по препорака од клинички или болнички конзилиум,  препораката од клинички или бол-

нички конзилиум се дава на конзилијарно мислење на пропишан образец - КМЛ. 

Образецот од став 1 на овој член е даден во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел. 

 

Член 9 

Составен дел од лековите од член 3 на Листата на лекови, се и помошните материјали кои служат за при-

мена на лековите и санитетски и други материјали потребни за лекување. 

 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 10 

Со денот на влегување во сила на оваа Листа престанува да важи Листата на лекови кои паѓаат на товар на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 

102/2007 и измените и дополнувањата објавени во „Службен весник на Република Македонија“ број 104/2007, 

151/2007, 22/2008, 75/2008, 100/2008, 95/2009, 131/2009, 44/2010, 171/2010, 61/2011, 62/2011, 99/2011, 

158/2011, 42/2012, 63/2012, 159/2012, 47/2014, 98/2014, 141/2014, 156/2014). 

 

Член 11 

Оваа Листа на лекови ќе се применува и на постапките за надомест на средства за лекови започнати пред 

нејзиното влегување во сила доколку е тоа поповолно за осигурените лица. 

 

Член 12 

Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија влегува во 

сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија", а ќе се објави по 

добивање на согласност од министерот за здравство. 
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      Бр. 02-20500/2                                                    Управен одбор 
9 декември 2014 година                                 Претседател,           
            Скопје                                                                         Елена Трпковска, с.р. 

__________ 
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ЈП МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА 

364. 
Врз основа на член 124, став 1, алинеjа 6 и член 114 

од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги („Сл. весник на РМ“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 
132/14), Програмскиот совет на МРТ на 3-та седница 
одржана на 26.1.2015 година, донесе  

 
С Т А Т У Т 

НА ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
МАКЕДОНСКА РАДИО- ТЕЛЕВИЗИЈА 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој Статут се уредуваат прашањата од значење 
за работењето на јавното радиодифузно претпријатие 
Македонска радио- телевизија (во натамошниот текст: 
МРТ), а особено: 

- заштитниот знак и седиштето на МРТ; 
- изработка и употреба на печати; 
- застапувањето и претставувањето на МРТ; 
- дејноста на МРТ; 
- обврските на МРТ во однос на програмските сер-

виси кои ги емитува; 
- органи на МРТ и нивните надлежности; 
- начин и постапка за избор и разрешување на чле-

нови на Надзорниот одбор на МРТ; 
- начин и постапка за избор и разрешување на Ди-

ректорот на МРТ и Заменикот на директорот на МРТ; 
- организациона структура на МРТ; 
- планирање на работата и развојот; 
- финансирање на МРТ; 
- меѓународната соработка на МРТ; 
- општите и други акти на МРТ и постапката за нив-

но донесување; 
- обезбедување транспарентност на работата на 

МРТ; 
- постапката на спроведување на јавни конкурси и 

склучување на Договори и 
- други прашања од значење за активностите и ра-

ботата на МРТ. 
 

Член 2 
МРТ ги врши функциите на јавен радиодифузен 

сервис во Република Македонија. 
Република Македонија е основач на МРТ и таа има 

статус на јавно радиодифузно претпријатие основано 
за целата територија на Република Македонија. 

МРТ работи на начин и под условите утврдени со 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(„Сл.весник на РМ“ бр. 184/13, 13/14,  44/14, 101/14, 
132/14), и актите донесени врз основа на него. 

 
Член 3 

МРТ врши дејност од јавен интерес од областа на 
радиодифузијата во Република Македонија што опфаќа 
производство и обезбедување на радио и телевизиски 
програми и програмски сервиси, предвидени со член 
107 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, како и преку исполнување на програмски об-
врски, стандарди и начела утврдени со Законот за ау-
дио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 
Член 4 

МРТ како јавен радиодифузен сервис во Република 
Македонија е независна од кој било државен орган, 
друго јавно правно лице или трговско друштво и треба 
во уредувачката и деловната политика да биде неприс-
трасна кон нив. 

Член 5 
Новинарите и уредниците во МРТ, како и лицата 

кои директно се инволвирани во производството и про-
дукцијата на програмите во МРТ, немаат статус на јав-
ни службеници. 

 
II. ЗАШТИТЕН ЗНАК И СЕДИШТЕ НА МРТ 

 
Член 6 

МРТ има заштитен знак – ЛОГО.  
Формата, содржината и употребата на заштитниот 

знак го утврдува Програмскиот совет на МРТ со свој 
акт. 

   
Член 7 

Седиштето на МРТ е во Скопје, Булевар “Гоце Дел-
чев“ бр 18. 

 
Член 8 

МРТ има својство на правно лице. 
Во правниот промет со трети лица, МРТ настапува 

во свое име и за своја сметка и за обврските одговара 
со целокупниот имот со кој располага. 

 
III. ИЗРАБОТКА И УПОТРЕБА НА ПЕЧАТИ 

 
Член 9 

МРТ има свој печат и штембил. 
Печатите на МРТ имаат форма на круг со пречник 

од 3 см и 2,5 см. и со испишан текст на кирилица: „Јав-
но радиодифузно претпријатие  Македонска  радиоте-
левизија“,  бул. Гоце Делчев бр.18. 

Штембилот на МРТ има форма на правоаголник со 
димензии 6,5 х 2,5 см. и текст што е содржан во печа-
тот. 

Бројот на печатите и штембилите, правото на ко-
ристење и нивно чување, заменување, уништување, за-
должување и раздолжување, ги определува Директорот 
на МРТ со посебен акт. 

 
IV. ЗАСТАПУВАЊЕ И ПРЕТСТАВУВАЊЕ 

НА МРТ 
                              

Член 10 
Директорот на МРТ го раководи работењето на 

МРТ и ја застапува и ја претставува МРТ. 
 

V. ДЕЈНОСТ НА МРТ 
 

Член 11 
Дејноста на МРТ е производство на аудио и аудио-

визуелни програми и мултимедиумски програмски сер-
виси; музичка продукција; давање аудио и аудиовизу-
елни медиумски услуги; давање на мултимедиумски 
услуги и услуги на електронски публикации, како и  
услуги од јавен интерес. 

Услугите од јавен интерес од став 1 на овој член 
МРТ ги обезбедува преку: 

1. емитување најмалку еден телевизиски програ-
мски сервис на македонски јазик и телевизиски програ-
мски сервис на јазикот што го зборуваат најмалку 20% 
од граѓаните, кој е различен од македонскиот јазик и на 
другите немнозински заедници; 

2. емитување најмалку два радиопрограмски серви-
са на македонски јазик и еден радиопрограмски сервис 
на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓа-
ните, кој е различен од македонскиот јазик и на други-
те немнозински заедници; 
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3. обезбедување посебни радиопрограми наменети 
за соседните земји и Европа на странски јазици; 

4. обезбедување посебни радиопрограми наменети 
за информирање на иселениците и граѓаните на Репуб-
лика Македонија кои живеат во соседните земји, во Ев-
ропа и на другите континенти, на македонски и на јази-
кот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, кој е 
различен од македонскиот јазик и на другите немно-
зински заедници; 

5. обезбедување најмалку еден радио и еден телеви-
зиски програмски сервис преку сателит и / или интер-
нет наменет за иселениците и граѓаните на Република 
Македонија кои живеат во Европа и на другите конти-
ненти на македонски и на јазикот што го зборуваат нај-
малку 20% од граѓаните, кој е различен од македонски-
от јазик и на другите немнозински заедници; 

6. обезбедување на програмскиот сервис на собра-
нискиот канал утврден со Законот за Собранието на Ре-
публика Македонија; 

7. производство и објавување на пишани аудио и 
аудиовизуелни содржини на интернет портали од општ 
или специјализиран карактер; 

8. јавно изведување и снимање на музички сод-
ржини, како и организирање настани и концерти за 
афирмација на македонското музичко творештво; 

9. производство на други програмски сервиси (про-
изводство на интернет страници, телетекст и др), во 
согласност со закон. 

МРТ обезбедува посебни радио и телевизиски прог-
рами на програмските сервиси од алинеите 1 и 2 на 
став 1 на овој член, во кои се запазени регионалните и 
локалните посебности на Република Македонија. 

 
Член 12 

За бројот на програмските сервиси од член 11 на 
овој Статут, решава Програмскиот совет на МРТ по 
предлог на Директорот на МРТ. 

Предлогот за нов Програмски сервис го поднесува 
Директорот на МРТ, со детаљно образложение за пот-
ребата и програмската оправданост за нов Програмски 
сервис, како и финансиски план за негова реализација. 

Програмскиот совет на МРТ е должен во рок од 30 
дена од денот на поднесениот предлог од став 2 на овој 
член да донесе конечна одлука. 

 
Член 13 

Освен услугите од јавен интерес од член 11 на овој 
Статут, МРТ врши и комерцијални дејности и тоа: 

1. Продажба на рекламен простор за објавување  
рекламни пораки. 

2. Продажба на радио, телевизиска и мултимедиум-
ска програма. 

3. Производство и продажба на носачи на звук и 
слика. 

4. Издавање на архивската документација која не е 
составен дел на услугите од јавен интерес. 

5. Изнајмување на производни и други капацитети. 
6. Давање технички услуги и 
7. Наплата на влезници за јавно изведување и сни-

мање музички содржини и други јавни настани кои не 
се составен дел на услугите од јавен интерес. 

МРТ може, покрај дејностите од став 1 од овој член 
да врши и други дејности кои се во функција на врше-
ње на основните дејности на МРТ, запишани во Цен-
тралниот регистар на Република Македонија. 

VI. ОБВРСКИ НА МРТ ВО ОДНОС НА ПРОГРА-
МСКИТЕ СЕРВИСИ КОИ ГИ ЕМИТУВА 

 
Член 14 

МРТ е должна при производството и обезбедување-
то на радио и телевизиските програми и програмските 
сервиси од членот 107 од Законот за аудио и аудиови-
зуелни медиумски услуги да: 

- создава и емитува програми достапни за целокуп-
ната јавност во државата со цел  активно да придонесу-
ва за создавање и развој на слободното мислење и ин-
формирање на јавноста и да биде двигател на демок-
ратските процеси во државата, 

- развива и планира програмска шема во интерес на 
целокупната јавност, а програмите да бидат наменети 
за сите сегменти на општеството без дискриминација, 
притоа водејќи сметка за специфичните општествени 
групи, 

- обезбеди постојано, вистинито, целосно, неприс-
трасно, праведно и навремено информирање создавајќи 
и емитувајќи високо квалитетни програми за сите важ-
ни политички, економски, социјални, здравствени, кул-
турни, образовни, научни, религиски, еколошки, спорт-
ски и други настани и случувања во Република Маке-
донија, земјите од Европа и од светот, 

- ја промовира и унапредува културата на јавен ди-
јалог и да овозможи арена за широка јавна дебата по 
прашања од јавен интерес, 

- не застапува и да не заштитува ставови или инте-
реси на одредена политичка партија, политички, рели-
гиски или други групи, а програмите кои ги создава и 
емитува да бидат заштитени од влијание на власта, по-
литички организации или други центри на економска и 
политичка моќ, 

- придонесува за почитување и промоција на основ-
ните човекови права и слободи, приватноста, досто-
инството, угледот и честа на индивидуата, толеранци-
јата, разбирањето и почитувањето на различностите, 
чуството за мир, правда, демократските вредности и 
институциите, заштита на малолетници, еднаквоста ме-
ѓу половите, сузбивање на дискриминацијата и придо-
бивките од граѓанското општество, 

- создава програми кои придонесуваат за негување 
и унапредување на знаењето и разбирањето за култур-
ниот идентитет на заедниците, да ги почитува култур-
ните и религиозни разлики и да ја поттикнува култура-
та на јавен дијалог со цел да се зацврстува заемното 
разбирање и толеранција за унапредување на односите 
меѓу различните заедници во мултиетничка и мулти-
културна средина,  

- ја информира јавноста за религиозните и локални-
те посебности и настани во Република Македонија и да 
обезбеди отворена и слободна расправа по сите праша-
ња од јавен интерес, 

- информира, едуцира и емитува емисии за зачуву-
вање на културното и природното наследство, за заш-
титата на околината и здравјето на луѓето, како и заш-
тита на потрошувачите, 

- информира и едуцира за другите култури, особено 
за Евопските, 

- информира и да емитува за настани поврзани со 
функционирањето на меѓународните организации и 
нивните институции, особено оние чија членка е Ре-
публика Македонија или планира да биде, 

- ги негува и развива говорните и јазичните стан-
дарди на сите заедници во Република Македонија, како 
и на дијалектите кои се говорат во неа, 
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- ги негува, поттикнува и развива сите облици на 
домашно аудио и аудиовизуелно творештво кои придо-
несуваат за развој на македонската култура и културата 
на заедниците кои живеат во Република Македонија и 
да придонесува за нивна меѓународна афирмација, 

- обезбеди продукција и емитување на македонски 
аудио и аудиовизуелни дела на независни продуценти, 

- создава и емитува високо квалитетни програми со 
забавна содржина наменети за секоја возраст, 

- промовира наука и да создава и емитува високо 
квалитетни образовни емисии во рамките на кои ќе би-
де дисеминирана цела палета на содржини од религи-
озни и социјални до научни и технолошки/информа-
тички тематики, 

- поддржува создавање и развој на прекугранични 
радио и телевизиски проекти согласно со меѓународни-
те договори и соработката со радио и телевизиски ра-
диодифузни компании од соседните и други држави, 

- емитува театарски содржини, 
- промовира спорт и рекреативни активности и да 

пренесува спортски настани од земјата и странство на 
кои учествуваат македонските национални тимови или 
спортисти, како и помалку застапените спортови, од-
носно спортски настани, 

- создава и емитува програми од национален инте-
рес наменети за спречување на криминалот, општес-
твено неприфатливото и ризично однесување и промо-
вирање на безбедноста во заедницата, 

- создава и емитува програми кои се однесуваат на 
поттикнување на претприемливоста и економијата, 

- создава и емитува програми кои се однесуваат на 
поттикнување на медиумската писменост, 

- емитува кинематографски играни, документарни и 
други филмови, 

- планира, развива, прилагодува, создава и емитува 
програми наменети за лица со сетилна попреченост, 
односно лица со оштетен слух и оштетен вид, 

- создава и емитува програми наменети за инфор-
мирање на иселениците и на граѓаните на Република 
Македонија кои не живеат во неа и 

- обезбеди услови за користење и развој на совреме-
ни техничко-технолошки стандарди во производството 
на програмата и да подготви план за премин во диги-
тална технологија, а особено за премин во телевизија 
со висока дефиниција. 

 
Член 15 

МРТ е должна на најмалку еден телевизиски прог-
рамски сервис на македонски јазик да обезбеди не по-
малку од 60% од вкупно емитуваните програми во те-
кот на годината, да бидат европски аудио и аудиовизу-
елни дела. 

Во емитувани програми во текот на годината не се 
смета времето одредено за вести, спортски настани, 
игри, рекламирање, телетекст и телешопинг услуги. 

Во уделот на европски дела спаѓаат и аудиовизуел-
ни дела од сопствено производство и македонски ауди-
овизуелни дела. 

 
Член 16 

МРТ е должна од буџетот наменет за програма да 
издвои најмалку 10% за европски аудиовизуелни дела 
од независни продуценти, при што најмалку половина 
од нив треба да бидат произведени во последните пет 
години. 

Обезбедувањето аудио и аудиовизуелни дела од не-
зависни продуценти МРТ го врши согласно со годиш-
ната програма за работа за наредната година. 

Годишната програма за работа за наредната година 
ја усвојува Програмскиот совет на МРТ по предлог на 
Директорот на МРТ. 

 
Член 17 

Исполнувањето на обврските од членовите 15 и 16 
на овој Статут е составен дел на годишниот извештај за 
работата  на МРТ. 

 
Член 18 

МРТ е должна дневно да емитува најмалку 50% 
програма изворно создадена во Република Македонија 
на македонски јазик или на јазиците на немнозинските 
заедници кои живеат во Република Македонија, а од 
1.1.2016 МРТ е должна дневно да емитува најмалку 60% 
програма изворно создадена во Република Македонија 
на македонски јазик или на јазиците на немнозинските 
заедници кои живеат во Република Македонија. 

 
Член 19 

МРТ е должна во текот на неделата да емитува нај-
малку 14 часа вокално и/или вокално-инструментална 
музика на македонски јазик или на јазиците на етнич-
ките заедници кои не се мнозинство во Република Ма-
кедонија, од која 50% треба да биде забавна, вокално 
и/или вокално-инструментална музика, а 50% народна 
вокално и/или вокално-инструментална музика. 

 
Член 20 

МРТ е должна на најмалку еден телевизиски и еден 
радио програмски сервис на македонски јазик и на те-
левизискиот и радио програмски сервис на јазиците на 
етничките заедници кои не се во мнозинство во Репуб-
лика Македонија дневно да обезбеди најмалку 50% од 
емитуваната вокална  и/или вокално-инструментална 
музика изворно создадена во Република Македонија да 
биде на македонски јазик или на јазикот на етничките 
заедници кои не се мнозинство. 

МРТ е должна најмалку половина од обврската за 
музика утврдена во членовите 19 и 20 од овој Статут да 
ја оствари во периодот од 07:00 до 19:00 часот. 

 
Член 21 

МРТ е должна годишно да произведува најмалку 30 
часа домашна документарна програма и да ја емитува 
во периодот од  07:00 до 19:00 часот. 

 
Член 22 

МРТ е должна годишно да произведува најмалку 30 
часа домашна играна програма и да ја емитува во пери-
одот од  07:00 до 19:00 часот. 

 
Член 23 

Домашната документарна програма од член 21 на 
овој Статут и домашната играна програма од член 22 
на овој Статут се смета дека се програми од јавен инте-
рес за Република Македонија. 

 
Член 24 

МРТ може да користи телефонски услуги со дода-
дена вредност, вклучувајќи го и телефонското гласање, 
освен во вести, во информативна и образовна прог-
рама, во верски служби и проповеди и во програми за 
деца. 

Правилата за користење на телефонски услуги со 
додадена вредност во другите видови програми ги про-
пишува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиум-
ски услуги. 
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Член 25 
МРТ на своите програми може да емитува игри на 

среќа организирани само од субјекти со лиценца од 
надлежен орган за организирање игра на среќа. 

МРТ на своите програми не може да организира и 
да емитува игри на среќа со обложување на спортски 
натпревари. 

 
Член 26 

За време на изборна кампања МРТ е должна да ги 
почитува прописите со кои се регулираат изборите во 
Република Македонија. 

Поблиските критериуми и стандарди за следење на 
изборната кампања, со општ акт ги определува Програ-
мскиот совет на МРТ, по предлог на Директорот на 
МРТ. 

 
Член 27 

Времетраењето на рекламирањето на програмите на 
МРТ не може да изнесува повеќе од 8 минути од вре-
мето на емитување во текот на еден реален час.  

Одредбата од ставот 1 на овој член не се однесува 
на: 

- Објави на МРТ во врска со нејзините програми и 
објави за спонзорство и пласирање на производи и 

- Соопштенија од јавен интерес, друг вид  објави од 
јавен интерес, како  и апели за добротворни цели што 
МРТ ќе ги емитува бесплатно и ќе ги означи како “бес-
платно емитување“. 

 
Член 28 

За емитување на рекламни пораки МРТ може да ги 
прекинува само играната, спортската и забавната прог-
рама. 

На програмите на МРТ не е дозволено рекламирање 
во периодот од 17:00 до 21:00 часот на телевизиските 
програмски сервиси и од 09:00 до 14:00 часот на радио 
програмските сервиси, освен во преноси и интегрални 
снимки на спортски натпревари, програма од сопствена 
продукција, друга програма произведена во Република 
Македонија, културни манифестации и настани од го-
лемо значење утврдени согласно со Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги. 

 
Член 29 

МРТ е должна да обезбеди долгорочно архивирање 
на аудио и аудиовизуелните дела кои се создаваат или 
се создале при вршењето на дејноста, како дел од ауди-
овизуелното богатство на Република Македонија и да 
обезбеди нивно трајно користење со соодветен квали-
тет. 

Аудио и аудиовизуелните дела од ставот 1 на овој 
член се достапни за јавноста преку плаќање  соодветен 
надоместок за обезбедување на нивна копија и испо-
рака, по цена базирана врз реален трошок. 

Начинот на архивирање и обезбедување достапност 
до јавноста, како и висината на надоместокот со општ 
акт ги пропишува Програмскиот совет на МРТ, по 
предлог на Директорот на МРТ. 

 
VII. ОРГАНИ НА МРТ И НИВНИ  

НАДЛЕЖНОСТИ 
 

Член 30 
Органи на МРТ се: 
- Програмски совет на МРТ; 
- Надзорен одбор на МРТ и 
- Директор и Заменик на директорот на МРТ     

Заеднички одредби за органите на МРТ 
 

Член 31 
Членот на Програмскиот совет на МРТ, членот на 

Надзорниот одбор на МРТ, Директорот на МРТ и Заме-
никот на директорот на МРТ се должни овластувањата 
што им се дадени со закон и овој Статут да ги вршат во 
интерес на МРТ. 

Членовите на Програмскиот совет на МРТ, односно 
членовите на Надзорниот одбор на МРТ, Директорот 
на МРТ и Заменикот на директорот на МРТ се должни 
како деловна тајна да ги чуваат сите известувања и по-
датоци што на кој и да е начин се однесуваат на рабо-
тењето на МРТ, а кои ги дознале во текот на вршењето 
на својата функција или ги добиле како доверливи. 

Обврската од став 2 од овој член трае и по преста-
нувањето на мандатот во органите на МРТ, а најмногу 
две години. 

 
Член 32 

За секој Договор или друга деловна активност на 
МРТ во која МРТ е странка и во која член на Програ-
мскиот совет на МРТ, член на Надзорниот одбор на 
МРТ, Директорот на МРТ и Заменикот на директорот 
на МРТ или друго раководно лице има интерес, постои 
обврска за пријавување. 

 
Член 33 

МРТ не може на член на Програмскиот совет на 
МРТ, на член на Надзорниот одбор на МРТ , на Дирек-
торот на МРТ и на Заменикот на директорот на МРТ 
или на друго раководно лице да им дава заеми или га-
ранции на заеми што тие ги склучиле со трети лица. 

 
Член 34 

Програмскиот совет на МРТ може да ги отповика 
сите членови или член на Надзорниот одбор на МРТ 
пред истекот на времето за кое биле избрани.  

За одлуката за отповикување е потребно мно-
зинство гласови од вкупниот број членови на Програ-
мскиот совет на МРТ. 

Ако Програмскиот Совет на МРТ донесе одлука за 
отповикување на сите членови или на член на Надзор-
ниот одбор на МРТ, на истата седница донесува одлука 
за распишување јавен конкурс за избор на нови чле-
нови, односно член на Надзорниот одбор на МРТ. 

 
Член 35 

Член на Програмскиот совет на МРТ, односно член 
на Надзорниот одбор на МРТ може да поднесе оставка 
во кое било време со поднесување писмено известува-
ње до органот што го избрал, освен кога интересите на 
МРТ не наложуваат нешто друго. 

Потписот на член на Програмскиот совет на МРТ, 
односно член на Надзорниот одбор на МРТ на известу-
вањето на оставката се заверува кај нотар. 

По поднесената оставка не се одлучува и само се 
констатира оставката. Ако интересите на МРТ тоа го 
наложуваат Програмскиот совет на МРТ, односно Над-
зорниот одбор на МРТ можат да го обврзат членот кој 
дал оставка да продолжи да ја врши функцијата се до 
изборот на нов член, но не подолго од 45 дена. 

 
ПРОГРАМСКИ СОВЕТ НА МРТ 

 
Член 36 

Програмскиот совет на МРТ ги штити интересите 
на јавноста во поглед на програмските содржини кои 
ги емитува МРТ и се грижи за остварување на интере-
сите, целите и надлежностите на МРТ. 
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Со цел да се обезбеди уредувачка и новинарска не-
зависност и самостојност, Програмскиот совет на МРТ 
не смее да ги прегледува одделните емисии или други 
делови на програми пред тие  да бидат емитувани, од-
носно не може да донесува одлуки и ставови за нивно-
то емитување. 

Програмскиот совет на МРТ е составен од 13 члена 
кои ги именува Собранието на Република Македонија 
по предлог на овластени предлагачи утврдени во член 
117 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги. 

Мандатот на Програмскиот совет на МРТ е 5 годи-
ни со право на уште еден последователен мандат. 

Програмскиот совет на МРТ може да работи докол-
ку се именувани најмалку 9 членови. 

Програмскиот совет на МРТ донесува Деловник за 
својата работа. 

 
Член 37 

Програмскиот совет на МРТ со мнозинство гласови 
од вкупниот број членови ги избира и ги разрешува 
Претседателот и Заменикот на претседателот на Прог-
рамскиот совет на МРТ. 

Постапката за именување и разрешување на Прет-
седателот и Заменикот на претседателот на Програ-
мскиот совет на МРТ се утврдува со Деловникот за ра-
бота на Програмскиот совет на МРТ. 

 
Член 38 

Програмскиот совет на МРТ работи и одлучува на 
седници кои се одржуваат најмалку еднаш во три месе-
ци и доколку се присутни најмалку 9 негови членови. 

Седниците на Програмскиот совет на МРТ се сви-
куваат по предлог: 

- на Претседателот или Заменикот на претседателот 
на Програмскиот совет на МРТ; 

- на писмено барање од најмалку 5 члена на Прог-
рамскиот совет на МРТ; 

- по барање на Претседателот на Надзорниот одбор 
на МРТ или 

- по барање на Директорот на МРТ. 
 

Член 39 
Претседателот или Заменикот на претседателот на 

Програмскиот совет на МРТ ја свикува седницата на 
Програмскиот совет на МРТ во рок кој не може да биде 
подолг од 10 дена од денот на приемот на барањето за 
свикување седница. 

Програмскиот совет на МРТ одлуките ги донесува 
со мнозинство гласови од вкупниот број членови при-
сутни на седницата. 

Програмскиот совет на МРТ за работите утврдени 
во членот 124, став 1, алинеи 4,6,7 и 8 од Законот за ау-
дио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучува со 
мнозинство гласови од вкупниот број членови на Прог-
рамскиот совет на МРТ во кое мора да има мнозинство 
гласови од вкупниот број членови на Програмскиот со-
вет на МРТ кои им припаѓаат на заедниците кои не се 
мнозинство во Република Македонија. 

 
Член 40 

Седниците на Програмскиот совет на МРТ се јавни. 
На седниците на Програмскиот совет на МРТ, без 

право на одлучување, учествуваат: 
- Претседателот или Заменикот на претседателот на 

Надзорниот одбор на МРТ; 

- Директорот или Заменикот на директорот на МРТ и 
- Лица вработени во МРТ, како и надворешни лица, 

во согласност со Деловникот на Програмскиот совет на 
МРТ. 

Дневниот ред, записниците од седниците на Прог-
рамскиот совет на МРТ, донесените одлуки, како и из-
јаснувањето на членовите на Програмскиот совет на 
МРТ при постапката на гласање за одредено прашање, 
со образложение за причините за гласањето, се објаву-
ваат на ВЕБ страницата на МРТ во рок од 7 дена од де-
нот на одржаната седница. 

 
Член 41 

За својата работа членовите на Програмскиот совет 
на МРТ добиваат надоместок во висина од една трети-
на од просечно исплатена плата во Република Македо-
нија по завршена седница, односно по исцрпувањето 
на дневниот ред утврден за таа седница. 

Членовите на Програмскиот совет на МРТ кои жи-
веат надвор од Скопје имаат право на надоместок на 
патните трошоци кога присуствуваат на седниците на 
Програмскиот совет на МРТ, во согласност со Правил-
никот за плати и други надоместоци. 

Надоместоците од став 1 и 2 од овој член се обезбе-
дуваат од средствата на МРТ утврдени со годишниот 
финансиски план.  

 
Член 42 

Мандатот на член на Програмскиот совет на МРТ  
може да престане и пред истекот на рокот за кој е име-
нуван во следниве случаи: 

- настанување на причини поради кои едно лице не 
може да биде именувано за член на Програмскиот со-
вет на МРТ.  

- ако неоправдано отсуствува од три седници на 
Програмскиот совет на МРТ едноподруго, 

- со поднесување  оставка или 
- ако со правосилна судска одлука е осуден на казна 

затвор подолга од шест месеци или ако му е изречена 
мерка на безбедност забрана за вршење на професија, 
дејност или должност. 

Престанокот на мандатот го утврдува Собранието 
на Република Македонија по предлог на Програмскиот 
совет на МРТ. 

За исполнување на условите за престанување на 
мандатот на член на Програмскиот совет на МРТ пред 
истекот на времето за кое е именуван, предвидени во 
ставот 1 на овој член, Претседателот, односно Замени-
кот на претседателот на Програмскиот совет на МРТ е 
должен да го извести Собранието на Република Маке-
донија во рок од пет дена од денот на исполнувањето 
на условите од ставот 1 од овој член. 

Во случај кога член на Програмскиот совет на МРТ 
ќе биде разрешен пред истекот на рокот за кој е имену-
ван, Собранието на Република Македонија ќе именува 
нов член на Програмскиот совет на МРТ за преостана-
тиот дел од мандатот по  предлог на соодветниот ов-
ластен предлагач. 

 
Член 43 

Програмскиот совет на МРТ ги има следниве над-
лежности: 

- го следи исполнувањето на програмските обврски, 
начелата и стандардите утврдени во овој закон, а во 
случај на нивно непочитување е должен писмено да го 
предупреди директорот на МРТ и може да побара од 
него да го прекине емитувањето на програмата, 
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- ги следи коментарите и укажувањата на публиката 
во однос на емитуваната програма на МРТ и имајќи ги 
предвид нив  може во писмена форма да побара од ди-
ректорот на МРТ да го прилагоди обемот, структурата 
или севкупниот квалитет на програмската содржина, 

- донесува Деловник за своето работење, 
- ги избира и разрешува членовите на Надзорниот 

одбор на МРТ, 
- ги избира и разрешува Директорот и Заменикот на 

директорот на МРТ, 
- го донесува Статутот на МРТ, 
- ги усвојува годишниот извештај за работа за прет-

ходната година и годишната програма за работа за на-
редната година на МРТ 

- ја усвојува програмата за развој на МРТ, 
- ги донесува Општите правила за програмските и 

професионалните стандарди во МРТ и 
- ги донесува општите акти за работењето на МРТ 

утврдени во Статутот на МРТ. 
Програмскиот совет на МРТ дава согласност на 

именувањата или разрешувањата на одговорните уред-
ници во МРТ. 

Пред да ја донесе одлуката за именување или разре-
шување на одговорните уредници на МРТ, Директорот 
на МРТ е должен да побара согласност од Програмски-
от совет на МРТ. Со барањето за добивање согласност 
Директорот на МРТ го доставува и мислењето на уред-
ништвото. 

Уредништвото на МРТ го сочинуваат одговорните 
уредници на програмските сервиси на МРТ. 

Доколку Програмскиот совет на МРТ не даде сог-
ласност за именување или разрешување на одговорни-
те уредници на МРТ, за тоа писмено ќе го извести Ди-
ректорот на МРТ со детаљно образложение за причи-
ните поради кои не е дадена согласноста. 

 
НАДЗОРЕН ОДБОР НА МРТ 

 
Член 44 

Надзорот над материјално-финансиското работење 
на МРТ го врши Надзорниот одбор на МРТ.  

Надзорниот одбор на МРТ е составен од седум чле-
нови кои ги избира Програмскиот совет на МРТ врз ос-
нова на претходно спроведена постапка на јавен кон-
курс. 

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор на 
МРТ е пет години со право за уште еден  последовате-
лен избор. 

Надзорниот одбор на МРТ донесува Деловник за 
својата работа. 

 
Член 45 

Програмскиот совет на МРТ распишува јавен кон-
курс за избор на членови на Надзорниот одбор на МРТ. 

Јавниот конкурс се објавува на програмите на МРТ 
и на ВЕБ страницата на МРТ. 

Јавниот конкурс трае 15 дена од денот на објавува-
њето на програмите на МРТ. 

Програмскиот совет на МРТ најмалку 60 дена пред 
истекот на мандатот на Надзорниот одбор на МРТ мо-
ра да распише јавен конкурс за избор на членови на 
Надзорен одбор на МРТ. 

 
Член 46 

Кандидатите за членови на Надзорниот одбор на 
МРТ треба да ги исполнуваат следниве услови: 

- да се државјани на Република Македонија, 
- да имаат високо образование, 

- да поседуваат знаење и најмалку 5 години искус-
тво од областа на финансиското и сметководственото 
работење. 

Кандидатите за членови на Надзорниот одбор на 
МРТ поднесуваат пријава за конкурс во затворен плик 
со назнака “за учество на конкурс за Надзорен одбор 
на МРТ“. 

Членови на Надзорниот одбор на МРТ не можат да 
бидат лицата утврдени во член 127 од Законот за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 
Член 47 

Постапката за избор на членови на Надзорниот од-
бор на МРТ ја спроведува Комисија која ја формира 
Програмскиот совет на МРТ од редот на своите чле-
нови.  

Комисијата утврдува дали пријавените кандидати 
ги исполнуваат условите утврдени во конкурсот и до 
Програмскиот совет на МРТ доставува список на сите 
пријавени кандидати наведувајќи кои од кандидатите 
ги исполнуваат и кои не ги исполнуваат условите од 
конкурсот. 

 
Член 48 

Изборот се врши со гласање за секој поединечно 
пријавен кандидат на конкурсот. 

Секој член на Програмскиот совет на МРТ може да 
даде само онолку гласови колку што кандидати се из-
бираат по објавениот конкурс. 

За избрани се сметаат кандидатите кои добиле нај-
голем број гласови од вкупниот број членови на Прог-
рамскиот совет на МРТ. 

За неизбраниот број членови на Надзорниот одбор 
на МРТ јавниот конкурс се повторува. 

 
Член 49 

Надзорниот одбор на МРТ од своите редови ги из-
бира и разрешува Претседателот и Заменикот на прет-
седателот на Надзорниот одбор на МРТ. 

Начинот и постапката за избор на Претседателот и 
Заменикот на претседателот на Надзорниот одбор на 
МРТ се утврдува во Деловникот за работа на Надзор-
ниот одбор на МРТ. 

 
Член 50 

Надзорниот одбор на МРТ работи и одлучува на 
седници кои се одржуваат најмалку еднаш месечно. 

Надзорниот одбор на МРТ може да работи и одлу-
чува доколку на седницата се присутни најмалку пет 
члена на Надзорниот одбор на МРТ. 

 
Член 51 

Седницата на Надзорниот одбор на МРТ се сви-
кува: 

- по предлог на Претседателот на Надзорниот одбор 
на МРТ, 

- по писмено барање на најмалку два члена на Над-
зорниот одбор на МРТ, 

- по писмено барање на Директорот на МРТ. 
Претседателот на Надзорниот одбор на МРТ е дол-

жен да ја свика седницата во рок кој не може да биде 
подолг од пет дена од денот на поднесувањето на бара-
њето за свикување седница. 

 
Член 52 

Надзорниот одбор на МРТ донесува одлуки со мно-
зинство гласови од присутните членови. 
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Доколку бројот на гласовите е изедначен, гласот на 
Претседателот на Надзорниот одбор на МРТ ќе биде 
одлучувачки. 

Во записниците од седниците на Надзорниот одбор 
на МРТ задолжително се внесуваат податоци за гласа-
њето на секој член поединечно со образложение за 
причините за гласањето. 

 
Член 53 

На седниците на Надзорниот одбор на МРТ, без 
право на одлучување, учествуваат Претседателот или 
Заменикот на претседателот на Програмскиот совет на 
МРТ и Директорот или Заменикот на директорот на 
МРТ. 

По  покана од Надзорниот одбор на МРТ, а во сог-
ласност со Деловникот за работа на Надзорниот одбор 
на МРТ, на седниците на Надзорниот одбор на МРТ 
можат да присуствуваат и други лица вработени во 
МРТ. 

 
Член 54 

За својата работа членовите на Надзорниот одбор 
на МРТ добиваат месечен надоместок во висина од ед-
на третина од просечната месечна плата во Република 
Македонија според податоците објавени од Државниот 
завод за статистика. 

 
Член 55 

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор на 
МРТ може да престане пред истекот на рокот во сле-
дниве случаи: 

- настанување на причини поради кои едно лице не 
може да биде избрано за член на Надзорен одбор на 
МРТ, предвидени во членот 127 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, 

- неоправдано отсуствува од три  седници на Над-
зорниот одбор на МРТ едноподруго  или од пет седни-
ци во текот на шест месеци, 

- со поднесување на оставка или 
- ако со правосилна судска одлука е осуден на казна 

затвор подолга од шест месеци или ако му е изречена 
мерка на безбедност забрана за вршење на професија, 
дејност или должност. 

 
Член 56 

Претседателот на Надзорниот одбор на МРТ е дол-
жен писмено да го извести Програмскиот совет на МРТ 
за престанок на мандатот на член на Надзорниот одбор 
на МРТ, во рок од 15 дена од денот на настапувањето 
на случаите од член 55 од овој Статут. 

Програмскиот совет на МРТ ќе избере нов член на 
Надзорниот одбор на МРТ за преостанатиот мандат на 
разрешениот член на Надзорниот одбор на МРТ. 

Постапката за избор на нов член на Надзорниот од-
бор на МРТ, Програмскиот совет на МРТ ја започнува 
во рок кој не може да биде подолг од 15 дена од денот 
на разрешувањето на член на Надзорниот одбор на 
МРТ. 

 
Член 57 

Надзорниот одбор на МРТ ги има следниве надлеж-
ности: 

- врши надзор над материјално-финансиското рабо-
тење на МРТ и во случај на утврдена неправилност му 
наложува на Директорот на МРТ  да ја отстрани, 

- му дава препораки, предлози или мислења на Ди-
ректорот на МРТ за прашања кои се од финансиска 
природа, 

- ја усвојува годишната сметка на МРТ, 
- дава согласност на предлог Статутот на МРТ, 
- дава согласност на предлог Финансискиот план на 

МРТ за наредната година врз основа на предлог прог-
рамата за работа на МРТ за наредната година, 

- дава согласност за склучување  Договори за заем 
или банкарски кредити кои ја надминуваат вредноста 
од 3.000.000,00 (три милиони) денари 

- дава согласност за отуѓување и располагање со 
имотот на МРТ кој ја надминува вредноста од 
3.000.000,00 (три милиони) денари  

- донесува Деловник за својата работа. 
 

Член 58 
Надзорниот одбор на МРТ е должен во рок од 15 

дена од денот на приемот на барањето за согласност на 
Предлог – Статутот на МРТ, Предлог – финансискиот 
план на МРТ, за склучување  Договори за заем или 
банкарски кредити, како и за отуѓување и располагање 
со имотот на МРТ, да се произнесе во однос на него. 

Доколку Надзорниот одбор на МРТ не даде соглас-
ност за поднесеното барање од став 1 на овој член, за 
тоа писмено ќе го извести Директорот на МРТ со дета-
љно образложение за причините поради кои не е даде-
на согласноста. 

 
ДИРЕКТОР И ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ  

НА МРТ 
 

Член 59 
Работењето на МРТ го раководи Директорот на 

МРТ. 
Директорот на МРТ има Заменик. 
Директорот на МРТ и Заменикот на Директорот на 

МРТ ги избира Програмскиот совет на МРТ врз основа 
на спроведена постапка на јавен конкурс и врз основа 
на  поднесена програма за работа на МРТ. 

Мандатот на Директорот на МРТ и Заменикот на 
директорот на МРТ трае три години со можност за пов-
торен последователен избор. 

 
Член 60 

За Директор на МРТ и за Заменик на Директорот на 
МРТ може да биде избрано лице кое: 

- е државјанин на Република Македонија, 
- ќе понуди најквалитетна програма за работа на 

МРТ, 
- има високо образование, 
- има работно искуство над пет години во областа 

на комуникологијата, новинарството, електронските 
комуникации, информатиката, културата, економијата 
или правото. 

За Директор на МРТ и за Заменик на директорот на 
МРТ не може да биде избран член на Програмскиот 
Совет на МРТ и на Надзорниот одбор на МРТ. 

 
Член 61 

Јавниот конкурс за избор на Директор на МРТ и За-
меник на директорот на МРТ го распишува Програ-
мскиот совет на МРТ, најдоцна 30 дена пред истекот на 
мандатот на Директорот на МРТ и Заменикот на дирек-
торот на МРТ. 

Конкурсот трае 15 дена и се објавува на програмите 
на МРТ и на ВЕБ страницата на МРТ и во најмалку два 
дневни весници во РМ од кои еден на македонски јазик 
и еден на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од 
граѓаните кои зборуваат јазик различен од македон-
скиот. 
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Член 62 
Кандидатите на јавниот конкурс кон пријавата и со-

одветните докази за исполнување на бараните услови 
во еден плик, доставуваат и програма за работа на МРТ 
во мандатниот период за кој конкурираат, во друг 
плик, потпишан со шифра чие дешифрирање е во први-
от плик. 

Пријавата и програмата за работа се доставуваат во 
пликови со назнака: “за конкурс за Директор на МРТ“ 
односно “за конкурс за Заменик на директорот на 
МРТ“. 

 
Член 63 

Секој член на Програмскиот совет на МРТ гласа са-
мо за еден од кандидатите за Директор на МРТ и за 
еден од кандидатите за Заменик на директорот на МРТ. 

За избран се смета кандидатот кој добил мно-
зинство гласови од вкупниот број членови на Програ-
мскиот совет на МРТ. 

Доколку по извршеното гласање ниту еден од кан-
дидатите не го добил мнозинството гласови од став 2 
на овој член, гласањето се повторува , при што се гласа 
за двајцата кандидати кои добиле најголем број гла-
сови. 

 
Член 64 

Директорот на МРТ или Заменикот на директорот 
на МРТ може да биде разрешен пред истекот на него-
виот мандат во следниве случаи: 

- на негово барање, 
- ако не е во можност да ја извршува должноста по-

веќе од 6 месеци во континуитет и 
- ако не ги почитува програмските обврски, начела-

та и стандардите утврдени со Законот за аудио и аудио-
визуелни медиумски услуги и во годишната програма 
за работа на МРТ и по добиено писмено предупредува-
ње од Програмскиот совет на МРТ. 

 
Член 65 

Директорот на МРТ или Заменикот на директорот 
на МРТ против кого е започната постапката за разре-
шување претходно се известува за можните сомневања 
и му се овозможува одбрана пред Програмскиот совет 
на МРТ. 

Одлуката за разрешување на Директорот на МРТ 
или Заменикот на директорот на МРТ, покрај другото, 
треба да ги содржи причините за неговото разрешу-
вање, детаљно образложени и одлуката се објавува на 
ВЕБ страницата на МРТ во рок од 7 дена од денот на 
нејзиното донесување. 

 
Член 66 

Директорот на МРТ ги има следниве надлежности: 
- ја претставува и ја застапува МРТ, одговорен е за 

законитото работење на МРТ и за исполнување на об-
врските на МРТ предвидени со овој закон, 

- го предлага Статутот на МРТ, 
- ги предлага  општите акти за работењето на МРТ 

утврдени во Статутот на МРТ, ги предлaга општите 
правила за програмските и професионалните стандарди 
во МРТ, а по претходно добиено мислење од уредниш-
твата на МРТ, 

- го предлага годишниот извештај за работата за 
претходната година и годишната програма за работа за 
нареднита година на МРТ и по нивното усвојување ги 
доставува до Собранието на Република Македонија, 

- ја предлага годишната сметка на МРТ, 
- ја предлага програмата за развој на МРТ, 

- дава овластување во рамките на своите надлеж-
ности, 

- ги именува и разрешува одговорните уредници на 
програмските сервиси, а по претходно добиено мисле-
ње од уредништвата на МРТ и добиена согласност од 
Програмскиот совет на МРТ, 

- одлучува за вработувања и распоредување на вра-
ботените во МРТ и 

- врши и други работи утврдени со овој закон и 
Статутот на МРТ. 

Во случај на отсуство или спреченост од работа на 
Директорот на МРТ работите од ставот 1 од овој член 
ги врши Заменикот на директорот на МРТ. 

 
Член 67 

Правата и обврските на Директорот на МРТ и на 
Заменикот на директорот на МРТ поблиску се уредува-
ат со Договор за уредување на меѓусебните односи по-
меѓу МРТ и Директорот на МРТ, односно Заменикот 
на директорот на МРТ. 

Во име на МРТ Договорот од ставот 1 на овој член го 
потпишува Претседателот на Програмскиот совет на МРТ. 

 
Член 68 

Директорот на МРТ може да овласти раководен ра-
ботник или друг работник за застапување на МРТ во 
определена работа. 

Овластувањето се дава во писмена форма (полно-
мошно) со содржина и обем што ги  одредува Директо-
рот на МРТ. 

Директорот на МРТ може да даде и генерално пол-
номошно за извршување на одредени работи кое се за-
верува пред нотар. 

 
Работници со посебни овластувања и одговорности 

во МРТ 
 

Член 69 
Работниците со посебни овластувања и одговорнос-

ти во МРТ се утврдуваат со Правилникот за организа-
ција и Правилникот за систематизација на работните 
места во МРТ.  

 
Член 70 

Работниците со посебни овластувања и одговорнос-
ти во МРТ ги именува Директорот на МРТ врз основа 
на Оглас и доставена програма за работа. 

Работници со посебни овластувања и одговорности 
во МРТ склучуваат посебен договор за уредување на 
меѓусебните права и обврски со МРТ, а во согласност 
со Правилникот за систематизација на работните места 
во МРТ. 

 
VIII. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА НА МРТ 
 

Член 71 
Внатрешната организациона структура на МРТ се 

засновува врз: 
1. единствен информативен простор на Република 

Македонија, 
2. единствена програмска концепција и производ-

ство на програма, како и единствено планирање на ка-
пацитетите, 

3. програмско и техничко-технолошко единство на 
радиото и телевизијата, 

4. единствен развој на МРТ, 
5. единствен економско - финансиски систем и 
6. единствено управување и раководење. 
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Член 72 
МРТ е единствена програмска, економска, техно-

лошка, работна и организациона целина која извршува 
дејност на производство и емитување на радио и теле-
визиски програми од јавен интерес за граѓаните на Ре-
публика Македонија, утврдени со Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги. 

МРТ ја сочинуваат две програмски единици, една 
единица за музичка продукција и една стручно- адми-
нистративна единица и тоа: 

 
МАКЕДОНСКО РАДИО 
 
МАКЕДОНСКА ТЕЛЕВИЗИЈА 
 
МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА 
 
ЗАЕДНИЧКИ ФУНКЦИИ 
 

Член 73 
На второ ниво на организација МРТ има програ-

мски сервиси. 
Програмскиот сервис е програмски, работно и фун-

кционално заокружена организациска целина во која се 
извршуваат меѓусебно поврзани работи, кои обезбеду-
ваат реализација на програмските функции на МРТ. 

МРТ ги има следниве програмски сервиси: 
- Прв програмски сервис на македонски јазик – 

МРА;  
- Втор програмски сервис на македонски јазик – 

МРА; 
- Трет програмски сервис на јазикот што го збору-

ваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од маке-
донскиот јазик и на другите немнозински заедници – 
МРА;  

- Радио програмски сервис кој се емитува преку са-
телит наменет за информирање на иселениците и граѓа-
ните на  Република Македонија кои живеат во Европа и 
другите континенти, на македонски јазик и на јазикот 
што го зборуваат најмалку 20%  од граѓаните кој е раз-
личен од македонскиот и на другите  немнозински за-
едници;  

- Посебни радиопрограми наменети за соседните 
земји, за информирање на иселениците и граѓаните на 
Република Македонија кои живеат во соседните земји, 
Европа и другите континенти на македонски јазик и на 
јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните 
кој е различен од македонскиот и на другите немнозин-
ски заедници.(Радиопрограмски сервис преку сателит и 
посебни Радиопрограми – Радио Македонија); 

- Прв програмски сервис на македонски јазик – 
МТВ;  

- Втор програмски сервис на јазикот што го збору-
ваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од маке-
донскиот јазик и на другите немнозински заедници – 
МТВ; 

- Телевизиски програмски сервис кој се емитува 
преку сателит наменет за информирање на иселеници-
те и граѓаните на Република Македонија кои живеат во 
Европа и другите континенти, на македонски јазик и на 
јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните 
кој е различен од македонскиот и на другите немнозин-
ски заедници (во натамошниот текст Сателитски сер-
вис МТВ1 и Сателитски сервис МТВ2); 

- Собраниски сервис; 
Програмските сервиси ги раководат одговорни 

уредници. 

IX. ПЛАНИРАЊЕ НА РАБОТАТА И РАЗВОЈОТ  
НА МРТ 

 
Член 74 

Стратешката и годишната деловна политика, пла-
нот за работа и развој, како и планот за производство и 
емитување на радиотелевизиски програми, се донесу-
ваат единствено за МРТ. 

Со општ акт за планирање се утврдуваат содржина-
та на планските акти, следењето на остварувањето на 
планираните активности и други прашања од значење 
за планирањето. 

 
Член 75 

Програмскиот совет на МРТ е должен Годишната 
програма за работа за наредната година да ја усвои и да 
ја достави до Собранието на Република Македонија  
најдоцна до 30 октомври во тековната година. 

Годишната програма треба да содржи: 
- програма за работа за наредната година со плани-

рани активности, особено за исполнување на програ-
мските обврски на МРТ согласно со Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, 

- финансиски план за наредната година кој  ги сод-
ржи планираните приходи и расходи на МРТ за наред-
ната година групирани по структура и по организацио-
на структура на МРТ, како и предвидените капитални 
инвестиции на МРТ за наредната година. 

Надзорниот одбор на МРТ дава согласност на пред-
лог – финансискиот план на МРТ за наредната година. 

 
Член 76 

Во рамките на расположливите средства и програ-
мата за развој на МРТ, МРТ има право да ги користи и 
применува новите технологии во однос на своите прог-
рами и програмски сервиси. 

Начинот и постапката за применувањето на новите 
технологии се определуваат со програмата за развој на 
МРТ, што ја предлага Директорот на МРТ, а ја усвојува 
Програмскиот совет на МРТ. 

 
Член 77 

За постигнување и одржување на поголем степен на 
програмска и техничко-технолошки развој, МРТ може 
да користи средства и од буџетот на Република Маке-
донија за таа намена. 

 
X. ФИНАНСИРАЊЕ НА МРТ 

 
Член 78 

МРТ се финансира: 
- од радиодифузна такса; 
- од емитување на аудио и аудиовизуелни комерци-

јални комуникации; 
- од донации; 
- од продажба на програми и услуги и 
- од средства обезбедени од Буџетот на Република 

Македонија за тековната година согласно со Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за 
контрола на државната помош. 

Донациите доделени на МРТ не смеат да влијаат 
или да ја нарушат уредувачката независност на МРТ. 

 
Член 79 

МРТ е должна да води Регистар на обврзници за 
плаќање на радиодифузна такса, поради што постојано 
во текот на годината е должна да го ажурира региста-
рот. 



5 февруари 2015  Бр. 17 - Стр. 139 

 
 

Формата и содржината на Регистарот на обврзници 
за плаќање на радиодифузна такса, со општ акт ги  ут-
врдува Програмскиот совет на МРТ. 

 
Член 80 

МРТ, во согласност со закон, работи со единствена 
жиро сметка. 

Приходите и расходите се евидентираат по програ-
мски сервиси и други организациони делови утврдени 
со актот за организација, при што раководните лица ут-
врдени со овој Статут и актот за организација на МРТ 
одговараат за реализација на финансискиот план во 
рамките на својата надлежнст. 

 
XI. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА  

НА МРТ 
 

Член 81 
МРТ остварува соработка со јавни радиодифузни 

сервиси од други држави. 
МРТ соработува со меѓународни организации од 

својот делокруг на работа. 
МРТ е полноправна членка на ЕБУ (Европска ради-

одифузна унија). 
 

Член 82 
МРТ во својата работа, како и во остварувањето на 

меѓународна соработка, треба да ги има предвид ди-
рективите на Европската унија, актите на Советот на 
Европа и меѓународните конвенции кои ги ратифику-
вала Република Македонија. 

 
XII. ОПШТИ И ДРУГИ АКТИ НА МРТ И  
ПОСТАПКА ЗА НИВНО ДОНЕСУВАЊЕ 

 
Член 83 

Општи акти на МРТ, што ги донесува Програмски-
от совет на МРТ, во рамките на својата исклучива над-
лежност се: 

1. Статут на МРТ; 
2. Правилник за внатрешна организација на МРТ; 
3. Правилник за систематизација на работни места 

во МРТ; 
4. Правилник за плати на вработените во МРТ; 
5. Правилник за надоместоци на патни и други тро-

шоци; 
6. Етички кодекс – кодекс на однесување на врабо-

тените; 
7. Правилник за финансиско работење на МРТ; 
8. Правилник за авторски, изведувачки и сродни 

права и надоместоци; 
9. Правилник за условите за користење на архивски 

материјали; 
10. Правилник за цените на услугите; 
11. Правилник за безбедност и заштита на работа; 
12. Правилник за заштита од пожари; 
13. Правилник за деловна тајна; 
14. Правилник за огласување и спонзорство; 
15. Правилник за јавни набавки; 
16. Правилник за формата и содржината на региста-

рот на обврзници за плаќање РДТ; 
17. Одлуки со кои на општ начин се уредуваат од-

носите во МРТ. 
 

Член 84 
Предлогот за донесување општ акт го доставува 

Директорот на МРТ со образложение за потребата од 
негово донесување. 

На предлогот на Статутот на МРТ согласност дава 
Надзорниот одбор на МРТ. 

 
Член 85 

Програмскиот совет на МРТ и Надзорниот одбор на 
МРТ донесуваат Деловник за работа, секој за своето 
работење. 

 
Член 86 

Статутот на МРТ стапува во сила со денот на доне-
сувањето и се објавува во „Службен весник на РМ“. 

Статутот на МРТ се објавува  на ВЕБ страницата на 
МРТ. 

Другите општи акти на МРТ стапуваат во сила 3-от 
ден од денот на објавување на Огласна табла на МРТ. 

 
XIII. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО  

РАБОТАТА НА МРТ 
 

Член 87 
Работата на МРТ, како носител на јавниот радиоди-

фузен сервис во земјата, е јавна. 
За условите и начинот на давањето на услугите од 

јавен интерес, како и за вкупното работење МРТ ја из-
вестува јавноста преку:  

- програмските сервиси на МРТ; 
- ВЕБ страницата на МРТ и 
- Други електронски и печатени медиуми. 
 

Член 88 
МРТ е должна Предлог-програмата за работа за на-

редната година со планираните активности, особено за 
исполнувањето на програмските обврски на МРТ сог-
ласно со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, јавно да ја објави на својата ВЕБ страница, со 
цел да обезбеди јавна расправа , односно да им овозмо-
жи на сите заинтересирани страни да можат да ги изра-
зат своите мислења, гледишта и ставови во однос на 
програмата. 

Рокот на траење на јавната расправа не смее да би-
де пократок од 30 дена од денот на објавувањето на 
Предлог- програмата од ставот 1 на овој член. 

 
Член 89 

МРТ е должна Предлог- програмата за развој на 
МРТ да ја објави на својата ВЕБ страница, со цел да 
обезбеди јавна расправа, односно да им овозможи на 
сите заинтересирани страни да можат да ги изразат 
своите мислења, гледишта и ставови во однос на прог-
рамата. 

Рокот на траење на јавната расправа не смее да би-
де пократок од 30 дена од денот на објавувањето на 
Предлог програмата од ставот 1 на овој член. 

 
Член 90 

Коментарите, забелешките и предлозите на публи-
ката за работењето на МРТ се објавуваат на ВЕБ стра-
ницата на МРТ заедно со одговорите на Програмскиот 
совет на МРТ. 

 
XIV. ПОСТАПКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИ 

КОНКУРСИ И СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ 
 

Член 91 
Начинот и постапката за спроведување на јавни 

конкурси за избор на програмски содржини се уредува 
со акт на Директорот на МРТ. 
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Јавниот конкурс мора да биде објавен најдоцна 15 
дена од денот на донесувањето на годишната програма 
за работа на МРТ. 

Изборот на програмските содржини по спроведени-
от јавен конкурс го врши Комисија наименувана од ди-
ректорот на МРТ. 

 
Член 92 

Начинот и постапката за набавка на аудио и аудио-
визуелни дела се уредуваат со акт на Директорот на 
МРТ. 

Постапката за набавка на аудио и аудиовизуелни 
дела ја спроведува комисија наименувана од Директо-
рот на МРТ. 

 
Член 93 

Постапката за склучување  Договори се уредува со 
акт на Директорот на МРТ. 

Иницијатива за склучување  Договор со соодветно 
образложение поднесува Одговорниот уредник на 
програмскиот сервис на МРТ, односно друг работник 
со посебни овластува и одговорности во МРТ. 

 
XV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШИ ОДРЕДБИ 

 
Член 94 

Општите акти утврдени со овој Статут ќе се доне-
сат во рок од 6 месеци од стапувањето во сила на овој 
Статут. 

До донесувањето на општите акти утврдени со овој 
Статут ќе се применуваат постојните општи акти, до-
колку не се во спротивност со Законот за аудио и ауди-
овизуелни медиумски услуги и одредбите на овој Ста-
тут. 

 
Член 95 

Автентично толкување на одредбите на овој Статут 
дава Програмскиот совет на МРТ.  

Измените и дополнувањата на овој Статут се вршат 
во постапка и на начин што е пропишан за негово до-
несување. 

 
Член 96 

Со стапувањето во сила на овој Статут, престанува 
да важи Статутот на ЈП Македонска радиотелевизија 
бр.01-4489/1 од 11.6.2006 година и Пречистениот текст 
на Статутот на ЈРП Македонска радиотелевизија бр.02-
3717/1 од 7.6.2013година. 

 
Член 97 

Овој Статут стапува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр.03-870/1 Програмски совет на МРТ 

3 февруари 2015 година Претседател, 
Скопје Снежана Клинчарова, с.р. 
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