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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

2646.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА
I
Г-дин Данчо Марковски се отповикува од должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Хрватска, со седиште во Загреб.
II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 114
3 август 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________

2647.
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА
I
Г-ѓа Даниела Караѓозоска се поставува на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Хрватска, со седиште во Загреб.
II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 115
3 август 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________

2648.
Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО БЕЛГИЈА
I
Г-дин Мухамед Халили се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република
Македонија во Кралството Белгија, со седиште во Брисел.
II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.

III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 116
Претседател
3 август 2012 година
на Република Македонија,
Скопје
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________
2649.
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО КРАЛСТВОТО БЕЛГИЈА
I
Г-дин Лазар Еленовски се поставува на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република
Македонија во Кралството Белгија, со седиште во Брисел.
II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 117
3 август 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________

2650.
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 52/91), донесувам
УКАЗ
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК НА МИСИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ
СОВЕТОТ НА ЕВРОПА
I
Г-дин Петар Поп Арсов се поставува на должноста
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република
Македонија и постојан претставник на Мисијата на Република Македонија при Советот на Европа, со седиште во Стразбур.
II
Министерот за надворешни работи ќе го изврши
овој указ.
III
Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен весник на Република Македонија“.
Указ број 118
3 август 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
__________

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2651.
Врз основа на член 46 став 4 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/2010 и 53/2011), Владата на
Република Македонија, на седницата одржана на
31.7.2012 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКА ЗА ЗАШТИТА НА ПАЗАРОТ
НА ПЧЕНИЦА И БРАШНО, СО ВРЗУВАЊЕ НА
КОЛИЧИНИТЕ НА УВОЗ НА ПЧЕНИЦА И БРАШНО СО ОТКУП НА ПЧЕНИЦА ПРОИЗВЕДЕНА
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Одлуката за воведување на мерка за заштита на пазарот на пченица и брашно, со врзување на количините на увоз
на пченица и брашно со откуп на пченица произведена во
Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/2012), во член 2 ставот 1 се брише.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр.41-6137/1
Претседател на Владата
31 јули 2012 година
на Република Македонија,
Скопје
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ

2652.
Врз основа на член 27 став 1 алинеја 3 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/08
и 53/11), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА СООБРАЌАЈНАТА ДОЗВОЛА И НА ПОТВРДАТА ЗА ПРОБНО ВОЗЕЊЕ, КАКО И НАЧИНОТ
И ПОСТАПКАТА ЗА НИВНО ИЗДАВАЊЕ (∗)
I. ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на обрасците на сообраќајната дозвола и на потврдата за пробно возење, како и начинот и постапката
за нивно издавање.
II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАСЦИТЕ НА СООБРАЌАЈНАТА ДОЗВОЛА И НА ПОТВРДАТА ЗА ПРОБНО
ВОЗЕЊЕ
1. Форма и содржина на образецот
на сообраќајната дозвола
Член 2
Образецот на сообраќајната дозвола се печати на
триделна хартија со сива боја, во правоаголна форма и
кога ќе се развие неговите димензии изнесуваат 110 х
222 mm, а кога ќе се превитка 74 х 110 mm (Образец
број 1 и Образец број 2).
Член 3
Насловната страна на Образецот број 1 содржи: грб на
Република Македонија, назив “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, назив на англиски јазик “REPUBLIC OF
MACEDONIA“, национална ознака „МК“, а под нив стои
назив “СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА“, назив на англиски
јазик “ТRАFFIC LICENCE“, назив на француски јазик
„CERTIFICAT D’IMMATRICULATION“, место за запи∗

Со овој Правилник се врши усогласување со Директива
бр.1999/37/ЕС на Советот од 29.04.1999 година CELEX бр.
31999L0037 за документи за регистрација на возила; Директива
бр.2003/127/ЕС на Комисијата од 23.12.2003 година CELEX бр.
32003L0127 година за изменување на Директива на советот
1999/37/ЕЗ за сообраќајни дозволи за возила и Директива бр.
2006/103/EC на Советот од 20 ноември 2006 година CELEX бр.
32006L0103 за приспособување на некои Директиви од областа
на транспортната политика, поради присоединувањето на Бугарија и Романија.
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шување на (А) регистарска ознака на возилото, (I) датум
на регистрација, (1А) број на вписот; (В) датум на првата
регистрација,
(C.1.1) презиме-назив на корисникот,
(C.1.2) име , (C.1.3) адреса на постојано живеалиште – (седиште) ,(C.1.4) единствен матичен број на корисникот(единствен матичен број на правно лице), место за печат и
потпис на службенто лице.
Првата страна, втората страна и првата половина на третата страна на Образецот број 1 содржат рубрики означени
со ознаки во кои се запишуваат следните податоци за возилото и за сопственикот на возилото:
- (2А) датум на првата регистрација во Република Македонија;
- (3А) дозволата ја издал;
- (К) ознака на одобрение (во Република Македонија/ЕУ
одобрение);
- (1К) број на потврдата за сообразност или на согласноста за регистрација;
- (C.2.1) презиме-назив на сопственикот на возилото;
- (C.2.2) име;
- (C.2.3) адреса на постојано живеалиште –(седиште);
-(C.2.4) единствен матичен број на физичко лице-(единствен матичен број на правно лице);
- (D.1) марка;
- (D.2) тип/варијанта/изведба;
- (D.3) комерцијална ознака ;
- (E) идентификационен број на возилото;
- (5А) година на производство;
- (Ј) категорија и вид на возилото;
- (38) облик и намена на каросеријата;
- (21) тип на моторот, како што е означено на моторот;
- (P.1) зафатнина на моторот (cm3);
- (P.2) силина на моторот (kW);
- (P.3) вид на гориво;
- (P.4) број на вртежи (min-1);
- (P.5) идентификационен број на моторот;
- (T) максимална брзина (кm/h);
- (Q) однос силина/ маса, (само за моторциклите) (кw/kg);
- (G) маса на возилото (kg);
- (F.1) најголема конструктивна вкупна маса на возилото
(kg);
- (F.2) најголема легална вкупна маса на возилото при регистрација (kg);
- (F.3) најголема легална вкупна маса на група возила при
регистрација (kg);
- (L) број на оски;
- (N) распределба на најголемата конструктивна вкупна
маса по оски (за возила над 3500 kg) и на приклучната точка
(за полуприколка и за приколка со централна оска);
- (16.2) најголемо конструктивно осно оптоварување (kg)
и на приклучната точка (за полуприколка и за приколка со
централна оска);
- (5) должина (mm);
- (6) ширина (mm);
- (7) висина (mm);
- (O.1) најголема конструктивна вкупна маса на кочена
приколка (kg);
- (O.2) најголема конструктивна вкупна маса на нeкочена
приколка (kg);
- (S.1) број на седишта ;
- (S.2) број на места за стоење;
- (3.S) број на места за лежење;
- (35) дозволени пневматици и наплатки;
- (R) боја на возилото;
- (43.1) ознака на одобрение на приклучниот уред;
- (V.7) CO2 (g/km);
-(19)најголемо конструктивно оптоварување на приклучокот за приколка(kg) и
- (46) стационирана бучавост (dB(A)) брзина на вртење
(min -1).
Втората полoвина на третата страна и четвртата страна
содржат рубрика “Легенда“.
Петтата страна содржи рубрики за важноста на сообраќајната дозвола, печат и потпис на службено лице и рубрика
“ЗАБЕЛЕШКА“.
Насловната страна, четвртата и петтата страна на Образецот број 1 во долниот дел содржат сериски број.
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Образецот број 2 ги содржи истите податоци како и
Образецот број 1, при што е испечатен и на службениот јазик и писмо што го употребува граѓанинот, а е различен од македонскиот јазик.
1.1 Форма и содржина на образецот на сообраќајна
дозвола за трактор
Член 4
Образецот на сообраќајната дозвола за трактор се
печати на триделна хартија со сива боја, во правоаголна форма и кога ќе се развие неговите димензии изнесуваат 110 х 222 mm, а кога ќе се превитка 74 х 110
mm. (Образец број 3 и Образец број 4).
Член 5
Насловната страна на Образецот број 3 содржи: грб
на Република Македонија, назив “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, назив на англиски јазик “REPUBLIC OF
MACEDONIA“, национална ознака „МК“, а под нив
стои назив “СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА“, назив на
англиски јазик “ТRАFFIC LICENCE“, назив на француски јазик „CERTIFICAT D’IMMATRICULATION“,
зборовите (за трактор), зборовите (за трактор) на англиски јазик (for tractor), зборовите (за трактор) на француски јазик (pour le tracteur), место за запишување на
(А) регистарска ознака на возилото, (I) датум на регистрација, (1А) број на вписот; (В) датум на првата регистрација, (C.1.1) презиме-назив, (C.1.2) Име, (C.1.3)
Адреса на постојано живеалиште -седиште,(C.1.2.4)
единствен матичен број на физичко лице-(единствен
матичен број на правно лице) и место за печат и потпис
на службено лице.
Првата страна, втората страна и првата половина на
третата страна на Образецот број 3 содржат рубрики
означени со ознаки во кои се запишуваат следните податоци за возилото и сопственикот на возилото:
- (D.1) марка;
- (D.2) тип;
- (D.3) комерцијална ознака ;
- (E ) идентификационен број на шасијата (поставеност);
- (5А) година на производство;
- (F.1) најголема конструктивна вкупна маса на тракторот во зависност од карактеристиките на пневматиците (kg);
- (G) мaса на возилото (kg): Најголема, Најмала;
- (Ј) категорија и вид на возилото;
- (K) ознака на одобрение (Во Р.Македонија/ЕУ
одобрение);
- (1K) број на ЕУ потврда за сообразност (СОС);
- (L) број на оски и тркала;
- (2.7.1) должина (mm);
- (2.7.2) ширина (mm);
- (2.7.3) висина) (mm);
- (3А) дозволата ја издал;
- (2.2.3.1) дозволени пневматици по оски;
- (2.2.3.1.1) најголемо конструктивно осно оптоварување на приклучната точка (за полуприколка и за
приколка со централна оска) (kg);
- (2.4.1) најголема конструктивна вкупна маса на
приколка/приклучна машина (kg);
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-(2.4.2) најголема конструктивна вкупна маса на полуприколка/приклучна машина (kg);
- (2.4.3) најголема конструктивна вкупна маса на
приколка со централна оска/приклучна машина (kg);
- (2.4.4) најголема конструктивна вкупна маса на
комбинацијата трактор-коченa приколка/приклучна машина (kg);
- (2.4.5) најголема конструктивна вкупна маса на
приколка/приклучна машина што може да се приклучи
(kg);
- (N) распределба на најголемата конструктивна маса по оски (kg);
- (3.1.3) начин на идентификација на типот на моторот, место и метод на прицврстување;
- (P.1) зафатнина на моторот (cm³);
- (P.2) силина на моторот (kW);
- (P.3) гориво;
- (P.4) број на вртежи (min -1);
- (P.5) идентификационен број на моторот;
- (R) боја на возилото;
- (S.1) број на седишта;
- (T) највисока измерена конструкциска брзина
(km/h);
- (13) техничка специсикација според која е испитана бучавоста;
- (13.1) стационирана бучавост (dB(A);
- (10.1) Заштитна кабина (марка и број на одобрение);
- (10.1.3) заштитна рамка (марка и број на одобрение);
- (12.2.1) тип на механичкиот приклучок помеѓу
тракторот и приколката;
-(12.2.2) марка на механичкиот приклучок помеѓу
тракторот и приколката;
- (12.2.3) број на одобрение на механичкиот приклучок помеѓу тракторот и приколката и
- (12.2.4) максимално хоризонтално/вертикално оптоварување на приклучокот.
Втората полoвина на третата страна и четвртата
страна содржат рубрика “Легенда“.
Петтата страна содржи рубрики за важноста на сообраќајната дозвола печат и потпис на службено лице и
рубрика “ЗАБЕЛЕШКА“.
Насловната страна, четвртата и петтата страна на
Образецот број 3 во долниот дел содржат сериски број.
Образецот број 4 ги содржи истите податоци како и
Образецот број 3, при што е испечатен и на службениот јазик и писмо што го употребува граѓанинот, а е различен од македонскиот јазик.
2. Форма и содржина на образецот на потврдата
за пробно возење
Член 6
Образецот на потврдата за пробно возење се печати
на дводелна хартија со сива боја, во правоаголна форма
и кога ќе се развие неговите димензии изнесуваат 110 х
148 mm, а кога ќе се превитка 74 х 110 mm (Образец
број 5 и Образец број 6).
Член 7
Насловната страна на Образецот број 5 содржи: грб
на Република Македонија, назив “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, назив на англиски јазик “REPUBLIC OF
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MACEDONIA“, национална ознака „МК“, а под нив
стои назив “ПОТВРДА ЗА ПРОБНО ВОЗЕЊЕ“, назив
на англиски јазик “TEST DRIVE LICENCE“, место
(ЗА) за податок кој ја издал дозволата, место за печат и
потпис на службено лице.
Првата страна и втората страна на Образецот број 5
содржат рубрики означени со ознаки во кои се запишуваат следните податоци за возилото и сопственикот на
возилото:
- (А) регистарска ознака на возилото;
- (В) датум на првата регистрација;
- (I) датум на регистрација;
- (C.1.1) презиме-назив;
- (C.1.2) име;
- (C.1.3) адреса на постојано живеалиште -седиште;
-(C.1.4) единствен матичен број на физичко лице(единствен матичен број на правно лице);
- (D 1.) марка;
- (D 2.) тип/варијанта/изведба;
- (D 3.) комерцијална ознака ;
- (E) идентификационен број на возилото;
- (F 1.) најголена конструктивна вкупна маса на
возилото (kg);
- (G) маса на возилото (kg);
- (H) важност (ако не е неограничена);
- (K) ознака на одобрение (Во Р.Македонија/ЕУ
одобрение;
- (P.1) зафатнина на моторот (cm³);
- (P.2) силина на моторот (kW);
- (P.3) вид на гориво;
- (Q) однос на силина/маса (само за мотоцикл)
(kW/kg);
- (Ј) категорија и вид на возилото;
- (21) тип на моторот, како што е означено на моторот;
-(P.5) идентификационен број на моторот;
- (S.1) број на седишта;
- (S.2) број на места за стоење;
- (3S) број на места за лежење и
- (R) боја на возилото.
Третата страна содржи рубрика “Легенда“ и рубрика “ЗАБЕЛЕШКА“.
Насловната страна и третата страна во долниот дел
содржат сериски број.
Образецот број 6 ги содржи истите податоци како и
Образецот број 5, при што е испечатен и на службениот јазик и писмо што го употребува граѓанинот, а е различен од македонскиот јазик.

стои назив “ПОТВРДА ЗА ПРОБНО ВОЗЕЊЕ“, назив
на англиски јазик “TEST DRIVE LICENCE“, зборовите
(за трактор), зборовите (за трактор) на англиски јазик
(for tractor), место (ЗА) за податок кој ја издал дозволата и место за печат и потпис на службено лице.
Првата страна и втората страна на Образецот број
7 содржат рубрики означени со ознаки во кои се запишуваат следните податоци за тракторот и сопственикот
на возилото:
- (3А) дозволата ја издал;
- (А) регистарска ознака на возилото;
- (В) датум на првата регистрација;
- (I) датум на регистрација;
- (C.1.1) презиме-назив;
- (C.1.2) име;
- (C.1.3) адреса на постојано живеалиште -седиште;
-(C.1.4) единствен матичен број на физичко лице(единствен матичен број на правно лице);
- (D. 1) марка;
- (D.2) тип/варијанта/изведба;
- (D. 3) комерцијална ознака ;
- (E) идентификационен број на возилото;
- (F.1) најголена конструктивна вкупна маса на возилото (kg);
- (G) маса на возилото (kg);
- (H) важност (ако не е неограничена);
- (K) ознака на одобрение (Во Р.Македонија/ЕУ
одобрение;
- (L) број на оски и тркала;
- (N) распределба на најголемата конструктивна
вкупна маса по оски (kg); - (P.1) зафатнина на моторот (sm³);
- (P.2) силина на моторот (kW);
- (P.3) вид на гориво;
- (Ј) категорија и вид на возилото;
- (21) тип на моторот како што е означено на моторот;
-(P.5) идинтификационен број на моторот;
- (S.1) број на седишта и
-(R) боја на возилото.
Третата страна содржи рубрика “Легенда“ и рубрика “ЗАБЕЛЕШКА“.
Насловната страна и третата страна во долниот дел
содржат сериски број.
Образецот број 8 ги содржи истите податоци како и
Образецот број 7, при што е испечатен и на службениот јазик и писмо што го употребува граѓанинот, а е различен од македонскиот јазик.

2.1 Форма и содржина на образецот на потврдата
за пробно возење за трактор

III. НАЧИН И ПОСТАПКА НА ИЗДАВАЊЕ НА СООБРАЌАЈНАТА ДОЗВОЛА И ПОТВРДАТА ЗА ПРОБНО
ВОЗЕЊЕ

Член 8
Образецот на потврдата за пробно возење за трактор се печати на дводелна хартија со сива боја, во правоаголна форма и кога ќе се развие неговите димензии
изнесуваат 110 х 148 mm, а кога ќе се превитка 74 х
110 mm (Образец бр.7 и Образец бр.8).
Член 9
Насловната страна на Образецот број 7 содржи: грб
на Република Македонија, назив “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, назив на англиски јазик “REPUBLIC OF
MACEDONIA“, национална ознака „МК“, а под нив

1. Начин и постапка за издавање на сообраќајната
дозвола
Член 10
Сообраќајната дозвола се издава по поднесено барање за регистрација на возило од страна на сопственикот, односно на носителот на правото на користење на
возилото, до организациската единица на Министерството за внатрешни работи (во натамошниот текст:
Министерството) или до овластено правно лице за регистрација на возила, според неговото живеалиште односно седиште.
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Сообраќајната дозвола од ставот 1 на овој член, се
издава во следните случаи:
1. по извршена прва регистрација на возилото врз
основа на извршен технички преглед на возилото;
2. по поднесено барање за замена на регистарски
таблици со нови во случај на промена на регистарскиот
број;
3. заради дотраеност, оштетеност или губење на сообраќајната дозвола и
4. поради промена на технички податоци на возилото, односно промена на податоци за сопственикот односно на носителот на правото на користење на возилото.
Член 11
Дотраената, односно оштетената сообраќајна дозвола се заменува со нова сообраќајна дозвола по барање
на сопственикот, односно на носителот на правото на
користење на возилото, кон кое се поднесува и дотраената, односно оштетената сообраќајна дозвола.
Член 12
Сообраќајната дозвола што се издава согласно член
15 од овој правилник е со исти податоци како и дотраената, односно оштетената сообраќајна дозвола.
Дотраената, односно оштетената сообраќајна дозвола се одзема и записнички се поништува.
Член 13
На сопственикот, односно на носителот на правото
на користење на возилото кој ја загубил сообраќајната
дозвола, на негово барање му се издава дупликат сообраќајна дозвола.
Со барањето за издавање дупликат сообраќајна дозвола се поднесува и доказ дека загубената сообраќајна
дозвола е објавена во „Службен весник на Република
Македонија“.
Сообраќајната дозвола која се издава како дупликат
се означува со зборот „ДУПЛИКАТ“, го носи истиот
број и ги содржи истите податоци како и загубената сообраќајна дозвола.
2. Начин и постапка за издавање на потврдата
за пробно возење
Член 14
Потврдата за пробно возење се издава по поднесено
барање од страна на сопственикот на возилото, односно правно лице кое врши производство и/или пуштање
на пазар на возило.
Сопственикот на возилото барањето за издавање на
потврда за пробно возење со важност до пет дена, го
поднесува до организациската единица на Министерството, правното лице за регистрација на возила или
правното лице кое се занимава со пуштање на пазар на
возила според неговото живеалиште.
Правните лица кои вршат производство и/или пуштање на пазар на возила, барањето за издавање на потврда за пробно возење со важност до една година, го
поднесуваат до организациската единица на Министерството, според нивното седиште.
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IV. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ
Член 15
Образецот на сообраќајна дозвола и образецот на
потврдата за пробно возење имаат вградени заштитни
знаци „МК“ и „знаме на Република Македонија“ отпечатени на рефлектирачка фолија во сребрена боја.
Софистицираните сигурносни, односно заштитни
знаци кои се составен дел од образецот на сообраќајната дозвола, односно на образецот на потврдата за пробно возење се состојат од:
- посебна шара во вид на точкаста лента со редуцирани страни втисната хоризонтално по должината на
насловната страна од образецот на сообраќајната дозвола и
- посебна шара, составена од квадрати кои ротираат
околу заеднички центар и прават ѕвезда, втисната на
сите страни од образецот на сообраќајната дозвола.
Член 16
Обрасците од број 1 до број 8 се дадени во прилог и
се составен дел на овој правилник.
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 17
Сообраќајната дозвола согласно одредбите од овој
правилник се издава на барање на граѓаните, како и во
следните случаи:
- по извршена прва регистрација на возилото врз
основа на извршен технички преглед на возилото;
- по поднесено барање за замена на регистарски
таблици со нови во случај на промена на регистарскиот
број;
- заради дотраеност, оштетеност или губење на сообраќајната дозвола и
- поради промена на технички податоци на возилото, односно промена на податоци за сопственикот односно на носителот на правото на користење на возилото.
Член 18
Со денот на отпочнување на примената на овој
правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на сообраќајна дозвола,
начинот на нејзиното издавање и евиденциите на издадени сообраќајни дозволи од Министерството за внатрешни работи (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/08) и одредбите од Правилникот за
обрасците на сообраќајната дозвола, потврдата за привремена регистрација, возачката дозвола, сообраќајната дозвола за земјоделски трактор, потврдата за регистрација, дозволата за возач на трактор и возачката потврда (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
66/99 и 51/05).
Член 19
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2013 година.
Бр.121-46268/1
27 јули 2012 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Гордана Јанкулоска, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ
РАБОТИ

2653.

ОБЈАВА

Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија
и Владата на Црна Гора за меѓународен патен превоз
на патници и стока, склучена во Скопје на 31 март 2010
година, ратификувана со Закон за ратификација на
Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и
Владата на Црна Гора за меѓународен патен превоз на
патници и стока, („Службен весник на РМ“ бр.
143/2010), влезе во сила на 06 јуни 2012 година.
27 јули 2012 година
Скопје
2654.

Министер,
м-р Никола Попоски, с.р.
__________
ОБЈАВА

Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Советот на Министри на Босна и Херцеговина за
соработка во областа на образованието и науката,
склучена во Скопје на 5 октомври 2011 година, ратификувана со Закон за ратификација на Спогодбата меѓу
Владата на Република Македонија и Советот на Министри на Босна и Херцеговина за соработка во областа
на образованието и науката, („Службен весник на РМ“
бр. 10/2012), влезе во сила на 06 јуни 2012 година.
26 јули 2012 година
Скопје
2655.

Министер,
м-р Никола Попоски, с.р.
__________
ОБЈАВА

Договорот за соработка помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Црна Гора во контекст
на процесот на пристапување кон Европската Унија,
склучен во Подгорица на 14 октомври 2011 година, ратификуван со Закон за ратификација на Договорот за
соработка помеѓу Владата на Република Македонија и
Владата на Црна Гора во контекст на процесот на пристапување кон Европската Унија, („Службен весник на
РМ“ бр. 40/2012), влезе во сила на 06 јуни 2012 година.
27 јули 2012 година
Скопје

Министер,
м-р Никола Попоски, с.р.
__________

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ
КОМУНИКАЦИИ

2656.
Врз основа на член 17 точка ж), членовите 66-а и
66-б од Законот за електронските комуникации
(“Службен весник на Република Македонија“ број
13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012 и
59/2012), Одлуката за давање согласност на почетниот
износ на пазарната вредност на радиофреквенциите,
како еднократен надоместок за добивање на одобрение
за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 811-821/852-862 MHz (“Службен весник
на Република Македонија“ број 99/2012 ), директорот
на Агенцијата за електронски комуникации на ден
6.8.2012 година донесе

ОДЛУКА
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ТЕНДЕР СО
ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ОД РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИОТ ОПСЕГ
811-821/852-862 MHZ
Член 1
Се распишува јавен тендер со јавно наддавање за
доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 811-821/852862 MHz.
Член 2
Предмет на јавниот тендер е доделување на едно
одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 811-821/852-862 MHz со ширина на блок 2х10 MHz за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги на целата територија на Република Македонија.
Член 3
(1) Право на учество на јавниот тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од
членот 2 на оваа одлука има домашно и странско правно лице – оператор на јавни мобилни комуникациски
мрежи и услуги кое ќе ја подигнат тендерската документација од членот 11 на оваа одлука и кое ги исполнува следните услови:
- обезбедува електронски комуникациски услуги на
минимум 300.000 (три стотини илјади) претплатници,
заклучно со 31.12.2011 година;
- има вкупни средства (вкупна актива) од минимум
10.000.000 евра од обезбедување на електронски комуникациски услуги во 2010 и 2011 година поединечно;
- во последните пет години да не му била изречена
правосилна пресуда за учество злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- да не му е изречена споредна казна привремена
или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- да не е во постапка на стечај или постапка на ликвидација;
- да има платени даноци, придонеси и други јавни
давачки, освен ако не му е одобрено одложено плаќање
на даноците, придонесите или другите јавни давачки
во согласност со посебните прописи и истите редовно
ги плаќа; и
- да не му е изречена прекршочна санкција забрана
за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.
(3) Понудувачот треба да даде писмена изјава дека
ќе започне да ги користи радиофреквенциите определени во одобрението за користење на радиофреквенции
од членот 2 на оваа одлука во рок од шест месеци од
денот на важење на одобрението за користење на радиофреквенции.
(4) Понудувачот кој ќе биде избран за најповолен
понудувач треба во рок од 90 дена од денот на добивањето на одобрението за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука, да достави до Агенцијата за електронски комуникации детален План за изградба на мрежата, со временски рокови за реализација за период од четири години.
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(5) Понудувачот кој ќе биде избран за најповолен
понудувач е должен да ја обезбеди следната покриеност:
- по една година од денот на важење на одобрението за користење на радиофреквенции да обезбеди најмалку 40% покриеност на територијата на Република
Македонија;
- по две години од денот на важење на одобрението
за користење на радиофреквенции да обезбеди најмалку 60% покриеност на територијата на Република Македонија;
- по три години од денот на важење на одобрението
за користење на радиофреквенции да обезбеди најмалку 80% покриеност на територијата на Република Македонија; и
- по четири години од денот на важење на одобрението за користење на радиофреквенции да обезбеди
најмалку 95% покриеност на територијата на Република Македонија.
Член 4
Одобението за користење на радиофреквенции од
член 2 на оваа одлука се издава за време од 10 години
со важност од 01.09.2013 година до 31.08.2023 година
со право на продолжување на важноста на одобрението
на начин утврден во Законот за електронски комуникации.
Член 5
Критериум за избор на најповолен понудувач за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука е:
- Висината на еднократниот надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции.
Член 6
(1) Најнискиот почетен износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрението за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука, изнесува
25.000.000 Евра (дваесет и пет милиони евра).
(2) Понудувачот кој ќе се квалификува за јавното
наддавање треба да уплати депозит во висина од 0,1%
од почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите утврден во став (1) на овој член, односно
износ од 25.000 Евра (дваесет и пет илјади евра) на
сметка на Агенцијата за електронски комуникации, најдоцна до денот определен за јавно наддавање.
(3) Понудувачот кој ќе биде избран за најповолен
понудувач по спроведеното јавно надавање. Понудената цена на еднократниот надоместок за добивање на
одобрението за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука треба да ја уплати на сметка на
Буџетот на Република Македонија во рок од 10 дена од
денот на приемот на одлуката за избор на најповолен
понудувач.
Член 7
(1) Понудувачот има право да поднесе една понуда
за доделување на одобрението за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука.
(2) Рокот за доставување на понудите е 32 дена од
денот на објавување на јавниот тендер во “Службен
весник на Република Македонија“.
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(3) Понудата и придружната документација треба
да се достават во еден оригинален примерок во писмена форма на македонски јазик, а техничките термини
можат да бидат на англиски јазик, потпишани и заверени од одговорното лице на понудувачот.
(4) Понудата треба да се достави во затворен коверт. На предната страна на надворешниот коверт на
горниот лев агол треба да биде испечатен текст “НЕ
ОТВОРАЈ“ и бројот кој се однесува на јавниот тендер,
а во средината на ковертот адресата на која треба да се
достави понудата.
Член 8
(1) Јавното отворање на понудите ќе се изврши во
просториите на Агенцијата за електронски комуникации на ден 14.09.2012 година во 11:00 часот.
(2) Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, треба да и
предадат на Комисијата за спроведување на јавниот
тендер писмено овластување од понудувачот за учество на јавното отворање.
Член 9
(1) За да може да се квалификува за јавното надавање понудувачот треба да ги исполни условите од членот 3 на оваа одлука и да достави навремена и комплетна понуда согласно инструкциите наведени во тендерската документација.
(3) Јавниот тендер со јавно наддавање е успешен
доколку за јавното наддавање се квалификуваат и на
јавното наддавање учествуваат најмалку двајца понудувачи.
(1) Одлуката за избор на понудувачи кои ќе учествуваат во постапката на јавно наддавање ќе се донесе
во рок од седум дена од денот на јавното отворање на
понудите. Во одлуката ќе се утврди местото и времето
на одржување на јавното наддавање коешто нема да
биде пократко од 14 дена и подолго од 30 дена од денот на донесувањето на одлуката.
(2) Одлуката од ставот (1) на овој член заедно со
поканата за учество за јавното наддавање ќе се достави истовремено до сите квалификувани понудувачи во
рок од три дена од денот на нејзиното донесување.
Член 10
(1) Јавното наддавање го спроведува претседателот
или заменикот на претседателот на Комисијата за спроведување на јавниот тендер со јавно наддавање формирана со решение на директорот на Агенцијата од редот
на вработените во стручната служба на Агенцијата.
(2) Постапката на јавно наддавање ќе биде детално
прецизирана во Тендерската документација.
Член 11
Заинтересираните страни можат да ја добијат тендерската документација по уплата на износ од 100
евра во денарска противвредност по средниот курс на
Народна банка на Република Македонија на една од
сметките на Агенцијата за електронски комуникации
во Тутунска банка – Скопје или во Комерцијална банка
– Скопје, а истата ќе може да се подигне во архивата на
Агенцијата за електронски комуникации секој работен
ден од 08:30 до 16:30 часот, почнувајќи од 13.08.2012
година.
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Член 12
(1) Лица за контакт од кои заинтересираните страни
можат да добијат дополнителни информации исклучиво во писмена форма преку електронска пошта, се лицата вработени во Агенцијата за електронски комуникации:
Лилјана Денковска (за правни прашања)
e-mail liljana.denkovska@aec.mk
Јане Јакимовски (за технички прашања)
e-mail jane.jakimovski@aec.mk
(2) Сите прашања и одговори во врска со јавниот
тендер ќе бидат објавувани анонимно на веб страната
на Агенцијата за електронски комуникации, со адреса
www.aek.mk
Член 13
Потребната придружна документација ќе биде поблиску специфицирана во тендерската документација.
Член 14
(1) Одлуката за избор на најповолен понудувач по
јавниот тендер со јавно наддавање ќе биде донесена во
рок од 10 дена од денот на завршувањето на јавното
наддавање.
(2) Понудувачите ќе бидат известени за донесената
одлука по јавниот тендер во рок од седум дена од денот на нејзиното донесување.
Член 15
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното
објавување во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-2950/1
6 август 2012 година
Скопје

Директор,
Роберт Орданоски, с.р.
__________

2657.
Врз основа на член 17 точка ж), член 62 од Законот
за електронските комуникации (“Службен весник на
Република Македонија“ број 13/2005, 14/2007, 55/2007,
98/2008, 83/2010, 13/2012 и 59/2012), Одлуката за давање согласност на почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции во опсегот 470-790 MHz (дигитална телевизија) за 2 (два) дигитални терестријални мултиплекси (“Службен весник на Република Македонија“ број
99/2012 ), директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 7.8.2012 година донесе
ОДЛУКА
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ТЕНДЕР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ОД РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИОТ
ОПСЕГ 470-790 MHZ
Член 1
Се распишува јавен тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 470-790 MHz за емитување на програмските сервиси на радиодифузерите кои од Советот
за радиодифузија имаат добиено дозвола за емитување
преку дигитален терестријален мултиплекс.

Член 2
Предмет на јавниот тендер е доделување на едно
одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 470-790 MHz. за 2 (два) мултиплекса за изградба на дигитален терестријален систем за
емитување на програмските сервиси на радиодифузерите кои од Советот за радиодифузија имаат добиено
дозвола за емитување преку дигитален терестријален
мултиплекс на државно ниво ( територија на Република
Македонија) и на регионално ниво (во зона на распределба-алотмент зона).
Член 3
(1) Право на учество на јавниот тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од
членот 2 на оваа одлука има домашно и странско правно лице – оператор на јавнa комуникацискa мрежa и
услуги кое ќе ја подигне тендерската документација од
членот 11 на оваа одлука и кое ги исполнува следните
услови:
- во последните пет години да не му била изречена
правосилна пресуда за учество злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- да не му е изречена споредна казна привремена
или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- да не е во постапка на стечај или постапка на ликвидација;
- да има платени даноци, придонеси и други јавни
давачки, освен ако не му е одобрено одложено плаќање
на даноците, придонесите или другите јавни давачки
во согласност со посебните прописи и истите редовно
ги плаќа; и
- да не му е изречена прекршочна санкција забрана
за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.
(2) Понудувачот треба да даде писмена изјава дека
ќе започне да ги користи радиофреквенциите определени во одобрението за користење на радиофреквенции од
членот 2 на оваа одлука сметано од 01.06.2013 година.
(3) Понудувачот кој ќе биде избран за најповолен
понудувач треба во рок од 30 дена од денот на добивањето на одобрението за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука, да достави до Агенцијата за електронски комуникации детален План за изградба на мрежата, со динамиката на изведба, покриеноста и начинот на поврзување на предавателните и репетиторските станици и нивните локации.
(4) Понудувачот кој ќе биде избран за најповолен
понудувач е должен да ја обезбеди следната покриеност:
- на 01 декември 2012 година да обезбеди најмалку
20% покриеност од домаќинствата во Република Македонија, односно бројот на покриени домаќинства да не
биде помал од 112.859 домаќинства;
- на 01 март 2013 година да обезбеди најмалку 50%
покриеност од домаќинствата во Република Македонија, односно бројот на покриени домаќинства да не биде
помал од 282.148 домаќинства и
- на 01 јуни 2013 година да обезбеди најмалку 80%
покриеност од домаќинствата во Република Македонија, односно бројот на покриени домаќинства да не биде
помал од 451.436 домаќинства.
(5) Понудувачот кој ќе биде избран за најповолен
понудувач е должен кога ќе започне да ги емитува програмските сервиси на радиодифузерите да обезбеди 7
дневен Електронски програмски водич (EPG).
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(6) Понудувачот кој ќе биде избран за најповолен
понудувач е должен да обезбеди банкарска гаранција
од реномирана банка во висина од 1 (еден) милион
евра, со важност до 01.09.2013 година, како гаранција
за исполнување на проектот во целост и истата се доставува во Агенцијата за електронски комуникации во
рок од три дена од денот на приемот на Одлуката за избор на најповолен понудувач.
Член 4
Одобението за користење на радиофреквенции од
член 2 на оваа одлука се издава за време од 10 години
со важност од 01.06.2013 година до 31.05.2023 година
со право на продолжување на важноста на одобрението
на начин утврден во Законот за електронски комуникации .
Член 5
Критериуми за избор на најповолен понудувач за
добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука се:
- Висината на еднократниот надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции (ќе
се вреднува со 20 поени) и
- Цената за годишно емитување на национално и
регионално ниво (ќе се вреднува со 80 поени).
Член 6
(1) Најнискиот почетен износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрението за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука, изнесува
300.000 Евра (три стотини илјади евра).
(2) Понудувачот кој ќе биде избран за најповолен
понудувач. понудената цена на еднократниот надоместок за добивање на одобрението за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука треба да ја
уплати на сметка на Буџетот на Република Македонија
во рок од 10 дена од денот на приемот на одлуката за
избор на најповолен понудувач.
(3) Понудувачот треба да достави банкарска гаранција во износ од 10% од висината на понудениот износ
на еднократниот надоместок за добивање на одобрението за користење на радиофреквенции од членот 2 на
оваа одлука.
Член 7
(1) Понудувачот има право да поднесе една понуда
за доделување на одобрението за користење на радиофреквенции од членот 2 на оваа одлука.
(2) Рокот за доставување на понудите е 32 дена од
денот на објавување на јавниот тендер во “Службен
весник на Република Македонија“.
(3) Понудата и придружната документација треба
да се достават во еден оригинален примерок во писмена форма на македонски јазик, а техничките термини
можат да бидат на англиски јазик, потпишани и заверени од одговорното лице на понудувачот.
(4) Понудата треба да се достави во затворен коверт
во кој треба да се стават два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и
носи ознака “ПОНУДА“, а другиот внатрешен коверт
ја содржи документацијата и носи ознака “ДОКУМЕНТАЦИЈА“.
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(5) На предната страна на надворешниот коверт на
горниот лев агол треба да биде испечатен текст “НЕ
ОТВОРАЈ“ и бројот кој се однесува на јавниот тендер,
а во средината на ковертот адресата на која треба да се
достави понудата и тоа:
АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
(Комисија за спроведување
на Јавен тендер број 02-2954/2)
ул. „Димитрије Чуповски“ број 13, Скопје
Република Македонија
(6) Потребната придружна документација ќе биде
поблиску специфицирана во тендерската документација.
Член 8
(1) Јавното отворање на понудите ќе се изврши во
просториите на Агенцијата за електронски комуникации на ден 14.09.2012 година во 12:00 часот.
(2) Претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, треба да и
предадат на Комисијата за спроведување на јавниот
тендер писмено овластување од понудувачот за учество на јавното отворање.
Член 9
Заинтересираните страни можат да ја добијат тендерската документација по уплата на износ од 100
евра во денарска противвредност по средниот курс на
Народна банка на Република Македонија на една од
сметките на Агенцијата за електронски комуникации
во Тутунска банка – Скопје или во Комерцијална банка
– Скопје, а истата ќе може да се подигне во архивата на
Агенцијата за електронски комуникации секој работен
ден од 08:30 до 16:30 часот, почнувајќи од 13.08.2012
година.
Член 10
(1) Лица за контакт од кои заинтересираните страни
можат да добијат дополнителни информации исклучиво во писмена форма преку електронска пошта, се лицата вработени во Агенцијата за електронски комуникации:
Лилјана Денковска (за правни прашања)
e-mail liljana.denkovska@aec.mk
Јане Јакимовски (за технички прашања)
e-mail jane.jakimovski@aec.mk
(2) Сите прашања и одговори во врска со јавниот
тендер ќе бидат објавувани анонимно на веб страната
на Агенцијата за електронски комуникации, со адреса
www.aek.mk
Член 11
Понудувачите ќе бидат известени за донесената одлука по јавниот тендер во рок од седум дена од денот
на нејзиното донесување.
Член 12
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното
објавување во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-2954/1
7 август 2012 година
Скопје

Директор,
Роберт Орданоски, с.р.
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2658.
Врз основа на член 17 точка ж), а во врска со член
29-а став (7) од Законот за електронските комуникации
(„Службен весник на Република Македонија“ број
13/05, 14/07, 55/07, 98/08, 83/10, 13/12 и 59/12), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на
ден 31.7.2012 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕНОС НА СМС ПОРАКИ
КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ЗАШТИТАТА, УНАПРЕДУВАЊЕТО И ПРОМОВИРАЊЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО И КУЛТУРНОТО БОГАТСТВО И
ТУРИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на пренос
на СМС пораки кои се однесуваат на заштитата, унапредувањето и промовирањето на националното и културното богатство и туризмот во Република Македонија што треба да го обезбедат операторите и/или давателите на јавни мобилни комуникациски услуги во Република Македонија.
Член 2
Операторите и/или давателите на јавни мобилни комуникациски услуги треба на писмено барање од тело
формирано од државен орган за промоција и подршка
на туризмот во Република Македонија, бесплатно да
обезбедат пренос на СМС пораки кои се однесуваат на
заштитата, унапредувањето и промовирањето на националното и културното богатство и туризмот во Република Македонија.
Член 3
Операторите и/или давателите на јавни мобилни комуникациски услуги треба да обезбедат СМС пораките
на телото од членот 2 на овој правилник да бидат проследени до своите претплатници и до роаминг претплатниците на нивните мрежи кога:
- Претплатниците или роаминг претплатниците ќе
се најдат на растојание од 50 метри од културната знаменитост (локалитет, споменик и сл.) определена како
таква од страна на телото од членот 2 на овој правилник;
- Претплатниците или роаминг претплатниците ќе
влезат или ќе излезат од зона која што од страна на телото од членот 2 на овој правилник е определена како
зона од туристичко и културно значење за Република
Македонија ( град, езеро, планина и сл.);
- Роаминг претплатници за прв пат ќе се регистрираат на мрежата на операторите и/или давателите на
јавни мобилни комуникациски услуги.
Член 4
Содржината и јазикот на СМС пораките, временската рамка на почеток и крај на испраќање на поединечна СМС порака како и периодичноста на испраќањето на СМС пораките т.е. периодот кога еден исти
претплатник не може да прими две исти СМС пораки
ги утврдува телото од членот 2 на овој правилник.
Член 5
Телото од членот 2 на овој правилник за испраќање
на СМС пораките, ќе користи табеларен начин, дефиниран во Прилог 1 на овој правилник за да ги пренесе
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информациите до операторите и/или давателите на јавни мобилни комуникациски услуги за локалитетот, зоната, содржината на СМС пораката, временската рамка
на почеток и крај на испраќање на поединечна СМС
порака, како и периодичноста на испраќањето на СМС
пораките.
Член 6
Телото од членот 2 на овој правилник за испраќање
на СМС пораките, покрај табеларниот начин дефиниран во Прилог 1 на овој правилник, може да користи и
систем за автоматско испраќање на поединечни или на
голем број СМС пораки.
Член 7
Доколку телото формирано од државен орган за
промоција и подршка на туризмот во Република Македонија користи систем за автоматско испраќање на поединечни или на голем број СМС пораки, Операторите
и/или давателите на јавни мобилни комуникациски услуги по приемот на писменото барање согласно членот
2 на овој правилник треба на ова тело да му обезбедат
MSISDN број со кој ќе се идентификуваат сите СМС
пораки кои се однесуваат на заштитата, унапредувањето и промовирањето на националното и културното богатство и туризмот во Република Македонија.
Член 8
Доколку телото од членот 2 на овој правилник користи систем за автоматско испраќање на поединечни
или на голем број СМС пораки, тогаш Операторите
и/или давателите на јавни мобилни комуникациски услуги треба на овој систем да му обезбедат технички
интерфејс за пристап до нивните мрежи.
Член 9
Операторите и/или давателите на јавни мобилни комуникациски услуги треба на претплатниците да им
обезбедат можност, доколку сакаат, да го откажат примањето на СМС пораките на телото од членот 2 на овој
правилник.
Член 10
Операторите и/или давателите на јавни мобилни комуникациски услуги треба во рок од 6 (шест) месеци
од денот на влегување во сила на овој правилник да
обезбедат пренос на СМС пораки кои се однесуваат на
заштитата, унапредувањето и промовирањето на националното и културното богатство и туризмот во Република Македонија на начин пропишан со овој Правилник.
Член 11
Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во “Службен весник на РМ”.
По влегувањето во сила, правилникот ќе биде објавен на веб-страната на Агенцијата.
Бр. 02-2922/1
31 јули 2012 година
Скопје

Директор,
Роберт Орданоски, с.р.
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____________
АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
2659.
Врз основа на член 57 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11 и 136/11) и член 21 од Законот за идентификација и регистрација на животните
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 69/04 и 81/07), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе
НАРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА НАРЕДБА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
НА ЖИВОТНИТЕ ВО 2012 ГОДИНА
Член 1
Во Годишната наредба за здравствена заштита на животните во 2012 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 54/12), во членот 1 точка 4 подточка 4.2 во ставот 1, во точката 8 подточка 8.2 во
ставот 1 и во точката 9 подточка 9.2 во ставот 1 зборовите ”наjдоцна до 30 април” се заменуваат со зборовите “до 31 октомври”.
Член 2
Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 07-1343/4
7 август 2012 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

9 август 2012
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2660.
Врз основа на член 85 став (3) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11 и 136/11) директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, објавува
ЛИСТА
НА ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО КОИ ПРИ
УВОЗ И ТРАНЗИТ ПОДЛЕЖАТ НА ПРОВЕРКА ОД СТРАНА НА ОФИЦИЈАЛЕН ВЕТЕРИНАР НА
ГРАНИЧЕН ПРЕМИН (*)
Животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои при увоз и транзит подлежат на проверка на документите, идентитетот и на физички преглед од страна на официјален ветеринар на граничен
премин се:
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2. Oваа листа се објавува во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 19-2937/4
27 јули 2012 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.
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,
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__________
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2561.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10 и 11/12),
Министерството за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец јули 2012 година, во однос на месец јуни 2012 година, е пониска за 0,9%.
2. Исплатата на платите за месец јули 2012 година, во однос на месец јуни 2012 година, работодавачите од
членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на правото
утврдено за претходниот месец.
Министер,
Спиро Ристовски, с.р.

www.slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.
Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.
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