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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
5352. 

Врз основа на член 42 (став 3) од Законот за гра-
дежно земјиште („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 
137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година до-
несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на општина Битола се дава право на 

трајно користење на градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија со вкупна површина од 13.429 

м2 кое претставува: дел од КП бр. 17583/1 КО Битола 
со површина од 13.416 м2, запишано во Имотен лист 
број 26293 и дел од КП бр.17582 КО Битола со пов-
ршина од 13 м2 запишано во Имотен лист број 1соглас-
но изводи од Детален урбанистички план за „ТУМБЕ-
КАФЕ“ Битола бр. 15-1328/4 и бр.15-1328/5 од 
17.07.2014 година заради изградба на Стрелана во оп-
штина Битола како компатибилна намена-спорт и рек-

реација на основната намена Д1 -парковско зеленило. 
 

Член 2 
Правото на трајно користење на градежното зем-

јиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок . 
 

Член 3 

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

 
Бр. 42-8994/1 Претседател на Владата 

18 ноември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

5353. 
Врз основа на член 7 од Законот за ученичкиот 

стандард („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 52/2005, 117/2008, 17/2011, 135/2011, 15/2013 и 
41/2014) и член 40 став 3 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2014 година 

(„Службен весник на Република Македонија” 
бр.180/2013), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУ-

ВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО УЧЕНИЧКИОТ  

СТАНДАРД ЗА 2014 ГОДИНА 
 
1.  Во Програмата за остварување и развој на деј-

носта во ученичкиот стандард за 2014 година („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 07/14 и 
141/14) во точка 1 во ставот 9 табелата се заменува со 
нова табела, која гласи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 42-9965/1 Претседател на Владата 

18 ноември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
5354. 

Врз основа на член 8 од Законот за студентскиот 
стандард („Службен весник на Република Македонија”, 
бр. 15/13, 120/13 и 41/14) и член 40 став 3 од Законот за 
извршување на Буџетот на Република Македонија за 
2014 година („Службен весник на Република Македо-
нија”, бр.180/13), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ  

СТАНДАРД ЗА 2014 ГОДИНА 
  
1. Во Програмата за остварување и развој на дејнос-

та во студентскиот стандард за 2014 година („Службен 
весник на Република Македонија”, бр. 10/14, 141/14 и 
161/14) во точка 1 во ставот 10 табелата се заменува со 
нова табела, која гласи: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 42-9988/1 Претседател на Владата 

18 ноември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 
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2. Оваа програма влегува во сила  наредниот  ден  од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-10156/1                                                                                                                   Претседател на Владата 

18 ноември 2014 година на Република Македонија, 
Скопје                                                                                               м-р Никола Груевски, с.р. 

 

5355. 
Врз основа на член 40 став 4 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2014 годи-

на („Службен весник на Република Македонија“ бр. 180/13), a во врска со член 49 став 1 од Законот за научно-
истражувачка дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 
147/13 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА 
 
1. Во Програмата за научно-истражувачката дејност за 2014 година („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 8/14 и 141/14): 
Табелата 1-Преглед на распределба средства за научно-истражувачка работа за 2014 година,  се заменува 

со нова табела, која гласи:  
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АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ 

5356. 
Врз основа на член 24, став 1 алинеа 3, а во врска со 

член 158 став 6 од Законот за електронските комуника-
ции („Службен весник на Република Македнија“ бр. 
39/2014), директорот на Агенцијата за електронски ко-
муникации, на 10.11.2014 година го донесе следниот: 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ НА ДИГИТАЛНИ 
ИНТЕРАКТИВНИ ТЕЛЕВИЗИСКИ УСЛУГИ 
 

Член 1 
Со овој Правилник се пропишува интероперабил-

ностa на дигитални интерактивни телевизиски услуги. 
 

Член 2 
(употребени изрази) 

 
(1) Изразите употребени во овој Правилник, го има-

ат следното значење: 
1. Современа дигитална телевизиска опрема е при-

лагодувачка опрема (сет-топ бокс),  што служи за пов-
рзување на телевизиски апарати или интегрирани диги-
тални телевизиски апарати кои овозможуваат прием на 
дигитални интерактивни телевизиски услуги, 

2. Интерактивни услуги- услуги кои опфаќаат елек-
тронска трговија, електронско банкарство, интерактив-
ни игри, портали за вести, телефонски именик, речник, 
квизови, како и определени видови на услуги од јавна-
та администрација. 

3. MHP (Multimedia Home Platform) - е домашна 
мултимедиска платформа помеѓу интерактивните ко-
риснички функции и опремата на која се вградени ко-
рисничките функции. 

4. API (Aplication Program Interface) - софтверски 
интерфејс помеѓу апликациите на радиодифузерите 
или давателите на услуги и современа дигитална теле-
визиска опрема за прием на дигитални телевизиски ус-
луги; 

5. EPG (Electronic Program Guide) – електронски 
програмски водич; 

6. IPTV -интернет протокол телевизија. 
(2) Другите изрази употребени во овој Правилник, 

имаат исто значење како што е определено со Законот 
за електронските комуникации. 

 
Член 3 

(интерактивни телевизиски услуги) 
 
(1) Операторите на јавни комуникациски мрежи 

кои обезбедуваат пренос на дигитални телевизиски ус-
луги, во согласност со своите бизнис планови, самос-
тојно одлучуваат за моделите на соработка со давате-
лите на интерактивни телевизиски услуги на пазарот се 
со цел на корисникот- гледачот да му се овозможат до-
полнителни услуги како и да се промовираат интерак-
тивните услуги за лицата со посебни потреби.  

(2) Овие услуги се во насока и на зголемување на 
бројот на корисници и подобро искористување на мож-
ностите кои ги нуди дигиталната технологија.   

(3) Интеракцијата со ТВ-програмите се реализира 
преку еден од двата методи: 

• постојана комуникација помеѓу корисникот и пла-
тформата кај оператoрот (како на пр. IPTV); 

• комуникација помеѓу корисникот и софтверот кој 
е инсталиран на современа дигитална телевизиска оп-
рема, сет-топ бокс (како на пр. дигитални терестријал-
ни оператори).  

(4) Интерактивните услуги се достапни само за јав-
носта со дигитална опрема, без разлика дали се работи 
за сателитска, кабелска или дигитална терестријална.  

Член 4 
(Дигитални радио и телевизиски услуги, интероперабил-

ност на дигитални интерактивни телевизиски услуги) 
 
Операторите на јавни комуникациски мрежи кои 

обезбедуваат пренос на дигитални телевизиски услуги, 
треба да обезбедуваат пренос на телевизиски услуги и 
програми со формат на широк екран. При приемот и 
при повторниот пренос на телевизиските услуги или 
програми, операторите треба да го задржат форматот. 

 
Член 5 

(Меѓусебна операбилност на дигитални интерактивни 
телевизиски услуги) 

 
Обезбедувачите на дигитални интерактивни телеви-

зиски услуги што се пренесуваат до јавноста преку ди-
гитални интерактивни телевизиски платформи, без ог-
лед на начинот на емитување, треба да користат отво-
рен АРI во согласност со минималните услови на реле-
вантните стандарди или спецификации. Дигиталниот 
телевизиски сигнал, вклучувајќи ги и информациите 
кои се однесуваат на интерактивност, се обезбедуваат 
преку MHP или преку уред за интерактивна телевизија 
кој поддржува отворени стандарди. 

 
Член 6 

(достапност до информации) 
 
(1) Операторите на апликациски програмски интер-

фејс (АРI), треба под праведни, разумни и недискрими-
наторски услови, и за соодветен надоместок, да ја ста-
ват на располагање секоја информација што е потребна 
за да се оспособат давателите на дигитални интерак-
тивни телевизиски услуги да ги обезбедат во целосно 
функционален облик сите услуги што АРI ги под-
држува.  

(2) За приказ на содржината, операторот е должен 
да обезбеди EPG под праведни, соодветни и недискри-
минаторски услови. EPG е потребно е да го поддржува 
кириличниот блок UTF-8 од множеството на карактери 
според стандардот Unicode ISO10646. За приказ на ла-
тинични карактери, потребно е да има подршка според 
ISO6937 стандардот за множеството на карактери. 

 
Член 7 

(завршни одредби) 
 
(1) Овој Правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на неговото објавување во „Службен весник 
на Република Македонија“. 

(2) По влегувањето во сила, Правилникот ќе биде 
објавен на веб-страната на Агенцијата. 

 

Бр. 0201-1374/4 
Агенција за електронски  

комуникации, 
10 ноември 2014 година Директор, 

Скопје Роберт Орданоски, с.р. 
__________ 

5357. 
Врз основа на член 24 став 1 алинеја 3, а во врска со 

член 123 од Законот за електронските комуникации 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
39/2014), директорот на Агенцијата за електронски ко-
муникации на 10.11.2014 година, донесе 

 
П Л А Н 

ЗА НАМЕНА НА РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИТЕ 
ОПСЕЗИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со овој План се утврдува намената на радиофрек-
венциските опсези за одредени радиофреквенциски оп-
сези во Република Македонија. 
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Член 2 

Планот за намена на радиофреквенциските опсези 

во Република Македонија содржи: 

- Прилог I: Намена за радиофреквенциските опсези 

- Прилог II: Термини и дефиниции 

- Прилог III: Номенклатура 

- Прилог IV: ITU Кодови 

- Прилог V: Меѓународни одлуки и препораки 

- Прилог VI: ETSI Стандарди 

- Прилог VII: Кратенки 

Прилозите 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 се составен дел на овој 

план. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на овој План, 

престанува да важи Планот за намена на радиофрек-
венциските опсези во Република Македонија број 
0201-2044/6 од 18.07.2013 година. 

 
Член 4 

Овој План влегува во сила со денот на неговото об-
јавување во „Службен весник на Република Македо-
нија“.  По влегувањето во сила овој План ќе се објави 
на веб страната на Агенцијата за електронски комуни-
кации. 

 

Бр. 0201-1306/3 
Агенција за електронски  

комуникации, 
10 ноември 2014 година Директор, 

Скопје Роберт Орданоски, с.р. 
__________ 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 
НЕДВИЖНОСТИ 

5358. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 31.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Подржи Коњ, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности Крива Паланка. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Подржи Коњ, престануваат да важат 
аналогните катастарски планови за катастарската оп-
штина Подржи Коњ. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-19403/1  

31 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
5359. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 31.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Конопница, која е во надлеж-
ност на одржување на Одделение за катастар на нед-
вижности Крива Паланка. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Конопница, престануваат да важат ана-
логните катастарски планови за катастарската општина  
Конопница. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-19404/1  

31 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
5360. 

Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-
тар на недвижности („Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), дирек-
торот на Агенцијата за катастар на недвижности, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-

ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 
ПЛАНОВИ 

 
На ден 31.10.2014 година се става во примена база-

та на податоци од дигиталните катастарски планови за 
катастарската општина Градец, која е во надлежност на 
одржување на Одделение за катастар на недвижности 
Крива Паланка. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Градец, престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Градец. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 09-19405/1  

31 октомври 2014 година Директор, 
Скопје Славче Трпески с.р. 

___________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ 
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

5361. 
Врз основа на член 18 став 1 алинеја 9 и член 20 

став 1 алинеја 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14 и 101/14), член 15 
став 1 алинеја 8 од Деловникот за работа на Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-
4351/1 од 29.08.2014 година, член 23 став 4 од Законот 
за заштита на личните податоци (“Службен весник на 
Република Македонија„ бр.7/05, 103/08, 124/10, 135/11 
и 43/14) и член 10 став 2 алинеја 2 од Правилникот за 
техничките и организациските мерки за обезбедување 
тајност и заштита на обработката на личните податоци 
(“Службен весник на Република Македонија”, бр.38/09, 
158/10), согласно Мислењето на Дирекцијата за зашти-
та на личните податоци, бр.01-5078/2 од 14.11.2014 го-
дина и Заклучокот на Советот на Агенцијата бр.02-
5671/8 од 19.11.2014 година, Советот на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на својата 
18-та седница одржана на 19.11.2014 година, донесе        

 
П Р А В И Л  Н И К 

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ МЕР-
КИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТАЈНОСТ И ЗАШТИТА 
НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО 
АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ  

МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 
 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Co овој Правилник се пропишуваат техничките и 

организациските мерки кои ги применува Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (во ната-
мошниот текст: Агенцијата) заради обезбедување тај-
ност и заштита на личните податоци со кои располага и 
ги обработува Агенцијата. 

                                                                                   
Член 2 

Одредбите од овој Правилник се применуваат за: 
- целосно и делумно автоматизирана обработка на 

личните податоци; 
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- друга рачна обработка на личните податоци што 
се дел од постојна збирка на лични податоци или се на-
менети да бидат дел од збирка на лични податоци. 

 
Член 3 

Агенцијата   ќе   применува   технички   и   органи-
зациски мерки кои се класифицираат во три нивоа:  

- основно ниво: 
- средно ниво и 
- високо ниво. 
 

Член 4 
За сите документи задолжително ќе се применуваат 

технички и организациски мерки класифицирани на ос-
новно ниво. 

За документи кои содржат матичен број на лицата 
задолжително се применуваат техничките и организа-
циските мерки кои се класифицираат на основно и 
средно ниво. 

За документите кои се пренесуваат преку електрон-
ска комуникациска мрежа, а содржат посебни катего-
рии лични податоци и/или матичен број на граѓанини-
от задолжително се применуваат технички и организа-
циски мерки кои се класифицираат на основно, средно 
и високо ниво. 

 
II. ТЕХНИЧКИ И ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕРКИ 

 
II.1. Евидентирање и чување на документација  

за софтверски програми 
 

Член 5 
Агенцијата врши евидентирање и ја чува целокуп-

ната документација за софтверските програми за обра-
ботка на личните податоци и сите нивни промени. 

 
II.2. Одржување на информацискиот систем 

 
Член 6 

Вработените во oрганизационата единица на 
Агенцијата која ги врши работите од областа на инфор-
матичко-комуникациската технологија се должни да 
вршат одржување на информацискиот систем во 
Агенцијата согласно документацијата на Агенцијата за 
техничките и организациските мерки. 

 
II.3. Технички мерки 

 
Член 7 

Во Агенцијата се обезбедуваат следните технички 
мерки за тајност и заштита на обработката на личните 
податоци: 

1. единствено корисничко име за секој вработен, 
вклучувајќи ги и членовите на Советот на Агенцијата; 

2. лозинка креирана од секое овластено лице по-
себно, составена од комбинација на најмалку 8 (осум) 
алфанумерички карактери (од кои минимум една голе-
ма буква) и специјални знаци; 

3. корисничко име и лозинка која овозможува прис-
тап на корисникот до инфомацискиот систем во це-
лина, на поединечни апликации и/или поединечни 
збирки на лични податоци потребни за извршување на 
неговата работа; 

4. автоматизирано одјавување од информацискиот 
систем после изминување на 15 минути на неактивност 
и за повторно активирање на системот потребно е од-
ново внесување на корисничкото име и лозинката; 

5. автоматизирано отфрлање од информацискиот 
систем после три неуспешни обиди (внесување на пог-
решно корисничко име или лозинка) и автоматизирано 
известување на корисникот дека треба да побара 
инструкции од администраторот на информацискиот 
систем; 

6. инсталирана хардверска/софтверска заштитна 
мрежна бариера („фајервол"), како и рутер помеѓу ин-
формацискиот систем и интерната конекција; 

7. инсталирана ефективна и сигурна анти-вирусна и 
анти-спајвер заштита на информацискиот систем, која 
постојано ќе се ажурира заради превентива од непозна-
ти и непланирани закани од нови вируси и спајвери; 

8. инсталирана ефективна и сигурна анти-спам заш-
тита, која постојано ќе се ажурира заради превентивна 
заштита од спамови и 

9. серверите во Агенцијата приклучени се на енер-
гетска мрежа преку уреди за непрекинато напојување. 

 
II.4. Организациски мерки 

 
Член 8 

Пристапот до софтверот за кадровска евиденција на 
Агенцијата, кој содржи лични податоци на вработените 
во Агенцијата е организиран на неколку нивоа, така 
што вработените имаат пристап само до своите лични 
податоци. Пристап до личните податоци на сите врабо-
тени во Агенцијата имаат само вработените/ангажира-
ните лица во Агенцијата овластени за внесување, изме-
на или бришење на лични податоци во софтверот, како 
и раководните работници кои се овластени да дадат 
одобрување на внесувањето, измените или бришењето 
на личните податоци во софтверот.  

Пристап до софтверот за пресметка на плати на вра-
ботените во Агенцијата со личните податоци од врабо-
тените имаат само работникот/раководителот кој врши 
работни задачи/координирање на работните задачи во 
врска со пресметката на плати на вработените согласно 
Правилникот за внатрешна организација и системати-
зација на работите и задачите во Агенцијата, како и 
надворешно ангажираното лице за одржување на соф-
тверот за плати во Агенцијата.  

Пристап за обработка на личните податоци на 
странките, за целта на водењето на управни и прекр-
шочни постапки пред Агенцијата, надлежните судови и 
други надлежни органи, имаат само вработените во 
Агенцијата кои вршат работни задачи во врска со воде-
њето на постапките согласно Правилникот за внатреш-
на организација и систематизација на работите и зада-
чите во Агенцијата. 

Личните податоци на вработените во Агенцијата, 
како и личните податоци на странките и третите лица 
во постапките кои се водат пред Агенцијата, надлежни-
те судови и други надлежни органи, во секое време се 
чуваат во заклучени шкафови и пристап до нив имаат 
вработените кои вршат работни задачи во врска со во-
дење на тековните работи согласно Правилникот за 
внатрешна организација и систематизација на работите 
и задачите во Агенцијата. 

Организационата единица во Агенцијата која ги 
врши работите во врска со човечки ресурси во Агенци-
јата, го известува администраторот на информацискиот 
систем за вработувањето или ангажирањето на секое 
овластено лице со право на пристап до информациски-
от систем, за да му биде доделено корисничко име и 
лозинка, како и за престанок на вработувањето или ан-
гажирањето за да му бидат избришани корисничкото 
име и лозинката. 

 
Член 9 

Пристап до документите во хартиена форма кои 
содржат лични податоци имаат вработените во Агенци-
јата и други овластени лица (надворешно ангажирани 
лица), доколку пристапот е во функција на извршување 
на работни задачи кои истите се должни да ги вршат 
согласно Правилникот за внатрешна организација и 
систематизација на работите и задачите во Агенцијата, 
односно договорот за ангажирање на надворешните со-
работници. 
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За пристапувањето до документите задолжително 
се воспоставуваат механизми за идентификација на ов-
ластените лица и за категориите на личните податоци 
до кои се пристапува, како и за пристапот на други ли-
ца до документите. 

Лицата од став 1 од овој член задолжително го при-
менуваат правилото „чисто биро“ при обработка на 
личните податоци содржани во документите за нивна 
заштита за време на целиот процес на обработка на 
личните податоци. 

Копирањето и умножувањето на документи го вр-
шат единствено вработените во Агенцијата во рамките 
на извршувањето на работните задачи кои истите ги 
вршат согласно Правилникот за внатрешна организа-
ција и систематизација на работите и задачите во 
Агенцијата. 

За документите кои се пренесуваат надвор од ра-
ботните простории на Агенцијата задолжително се 
применуваат соодветни мерки така што личните пода-
тоци содржани во истите нема да бидат видливи и дос-
тапни за трети лица или други неовластени лица. 

Документите кои содржат лични податоци по исте-
кот на рокот на чување согласно прописите за архивска 
граѓа се уништуваат. Документите во хартиена форма 
кои содржат лични податоци по истекот на рокот на 
нивното чување се уништуваат на шредер во доволна 
мера истите повторно да не бидат употребливи и чит-
ливи. 

 
II.5. Физичка сигурност на информацискиот систем 

 
 

Член 10 
Серверите на кој е инсталиран софтверот кој сод-

ржи лични податоци е физички лоциран во службените 
простории на Агенцијата во посебна просторија (сис-
тем – сала) заедно со останатите сервери дел од инфор-
матичко-комуникацискиот систем на Агенцијата, до 
која пристап имаат само вработените во oрганизацио-
ната единица на Агенцијата која ги врши работите од 
областа на информатичко-комуникациската техноло-
гија, кои се задолжени за одржување на информацис-
киот систем на Агенцијата. 

Доколку е потребен пристап на друго лице до прос-
торијата во кои се наоѓаат серверите, тогаш тоа лице 
треба да биде придружувано и надгледувано од врабо-
тените во Агенцијата од ставот 1 на овој член. 

За просторијата во која се наоѓаат серверите се пре-
земаат мерки за заштита од потенцијални закани како 
што се кражба, пожар, експлозии, чад, вода, прашина. 
вибрации, хемиски влијанија, пречки во снабдувањето 
со електрична енергија и електромагнетно зрачење. 

 
II.6. Информирање за заштита на личните податоци 

 
Член 11 

Лицата кои се вработуваат или се ангажираат во 
Агенцијата пред нивното отпочнување со работа се за-
познаваат со прописите за заштита на личните пода-
тоци, како и со документацијата за техничките и орга-
низациските мерки на Агенцијата. 

Лицата кои се ангажираат за извршување на работа 
во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги преку Агенција за привремено вработување, при 
обработка на лични податоци имаат обврска да поста-
пуваат единствено во согласност со упатствата добие-
ни од директорот на Агенцијата и обврска да ги презе-
маат и почитуваат техничките и организациските мер-
ки за обезбедување тајност и заштита на обработката 
на личните податоци на Агенцијата. 

Лицата кои се вработуваат или ангажираат во 
Агенцијата, пред нивното отпочнување со работа свое-
рачно потпишуваат Изјава за тајност и заштита на об-
работката на личните податоци. 

Изјавата за тајност и заштита на обработката на 
личните податоци содржи дека лицата ќе ги почитува-
ат начелата за заштита на личните податоци пред нив-
ниот пристап до личните податоци, ќе вршат обработка 
на личните податоци согласно документацијата за тех-
ничките и организациските мерки за обезбедување тај-
ност и заштита на обработката на личните податоци во 
Агенцијата, освен ако со закон поинаку не е уредено и 
дека истите ќе ги чуваат како доверливи лични пода-
тоци. 

Изјавата за тајност и заштита на обработката на 
личните податоци задолжително се чува во персонал-
ните досиеја на лицата кои се вработуваат или ангажи-
раат. 

Изјавата за тајност и заштита на обработката на 
личните податоци е составен дел на овој правилник и 
се доставува во прилог на истиот (Прилог бр.1). 

Офицерите за заштита на лични податоци задолжи-
телно вршат континуирано информирање на вработе-
ните за непосредните обврски и одговорности за заш-
тита на личните податоци. 

 
II.7. Обврски и одговорности на администраторот 
на информацискиот систем и на овластените лица 

 
Член 12 

Обврските и одговорностите на секое овластено ли-
це кое има пристап до личните податоци и обврските 
на администраторот на информацискиот систем ќе би-
дат дефинирани и утврдени во Правилникот на 
Агенцијата за определување на обврските и одговор-
ностите на администраторот на информацискиот сис-
тем и на овластените лица. 

Агенцијата задолжително врши периодична кон-
трола над работата на администраторот на информа-
цискиот систем и изработува извештај за извршената 
контрола кој задолжително треба да содржи податоци 
за констатираните неправилности и предложените мер-
ки за отстранување на тие неправилности. 

 
II.8. Евидентирање на инциденти 

  
Член 13 

Начинот на евидентирање на секој инцидент, вре-
мето кога се појавил, корисникот кој го пријавил, на 
кого е пријавен и преземените мери ќе бидат уредени 
со Правилник на Агенцијата за пријавување, реакција и 
санирање на инциденти. 

 
II.9. Постапки за идентификација, проверка и водење на 
евиденција за овластените лица кои имаат авторизиран 

пристап до документите и информацискиот систем 
 

Член 14 
Агенцијата задолжително воспоставува постапки за 

идентификација и проверка на авторизираниот пристап 
до документите и информацискиот систем. 

Кога проверката од став 1 од овој член се врши врз 
основа на корисничко име и лозинка, Агенцијата секо-
гаш ги применува правилата кои ја гарантираат нивна-
та доверливост и интегритет при пријавување, доделу-
вање и чување на истите. 

Лозинките автоматски се менуваат во период не по-
долг од три месеци, се чуваат заштитени со соодветни 
методи, така што истите нема да бидат разбирливи до-
дека се валидни. 
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Член 15 
Агенцијата задолжително води евиденција за овлас-

тените лица кои имаат авторизиран пристап до доку-
ментите и информацискиот систем. 

Евиденцијата од став 1 од овој член особено ги сод-
ржи следните податоци: име и презиме на овластеното 
лице, работна станица од каде се пристапува до инфор-
мацискиот систем, датум и време на пристапување, 
лични податоци кон кои е пристапено, видот на прис-
тапот со операциите кои се преземени при обработка 
на податоците, запис за авторизација за секое приста-
пување, запис за секој неавторизиран пристап и запис 
за автоматизирано отфрлање од информацискиот сис-
тем. 

Во евиденцијата од став 1 од овој член се внесуваат 
и податоци за идентификување на информацискиот 
систем од кој се врши надворешен обид за пристап во 
оперативните функции или личните податоци без пот-
ребното ниво на авторизација. 

Операциите кои овозможуваат евидентирање на по-
датоците од ставовите 2 и 3 од овој член, се контроли-
раат од страна на офицерот за заштита на лични пода-
тоци на Агенцијата, и истите не можат да се деактиви-
раат. 

Евиденцијата за овластените лица кои имаат авто-
ризиран пристап до документите и информацискиот 
систем се чува најмалку 5 (пет) години. 

Офицерот за заштита на лични податоци врши пе-
риодична проверка на податоците од ставовите 2 и 3 на 
овој член, најмалку еднаш месечно и изготвува извеш-
тај за извршената проверка и за констатираните непра-
вилности. 

 
II.10. Управување со медиуми/уништување,  

бришење или чистење на медиуми 
 

Член 16 
Медиумите кои се носители на лични податоци се 

чуваат во посебна просторија (систем – сала) заедно со 
останатите сервери дел од информатичко технолошки-
от систем на Агенцијата, до која пристап имаат само 
вработените во oрганизационата единица на Агенција-
та која ги врши работите од областа на информатичко-
комуникациската технологија, кои се задолжени за од-
ржување на информацискиот систем на Агенцијата. 

Агенцијата воспоставува систем за евидентирање 
на медиумите кои се носители на лични податоци, а 
кои се примаат со цел да овозможи директна или инди-
ректна идентификација на видот на медиумот кој е 
примен, датум и време на примање, испраќач, број на 
медиуми кои се примени, вид на документ кој е снимен 
на медиумот, начин на испраќање на медиумот, име и 
презиме на лицето овластено за прием на медиумот. 

Одредбите од ставот 2 од овој член се применуваат 
и за евидентирање на медиумите кои се испраќаат од 
страна на Агенцијата. 

Пренесување на медиумите од став 1 на овој член 
надвор од службените простории на Агенцијата се 
врши само со претходно писмено овластување од стра-
на на директорот на Агенцијата. 

При пренесување на медиуми кои се носители на 
лични податоци, надвор од службените простории на 
Агенцијата, се преземаат сите неопходни мерки за да 
се спречи неовластено обработување на личните пода-
тоци снимени на нив. 

Член 17 

Постапките и процедурите за уништувањето, како и 

за бришењето или чистењето на медиумот ќе бидат оп-

ределни со Правилник на Агенцијата за начинот на 

уништување на документите, како и за начинот на 

уништување, бришење и чистење на медиумите. 

 

II.11. Сигурносни копии и повторно враќање на  

зачуваните лични податоци 

 

Член 18 

Постапките и процедурите за правење на сигурнос-

ни копии, како и начинот на чување ќе бидат регулира-

ни во Правилникот на Агенцијата за начинот на праве-

ње на сигурносна копија, архивирање и чување, како и 

за повторно враќање на зачуваните лични податоци. 

 

II.12. Контрола на информацискиот ситем и  

информатичката инфраструктура 

        

Член 19 

Агенцијата врши надворешна контрола на секои 

три години и внатрешна контрола секоја година на ин-

формацискиот систем и информатичката структура во 

Агенцијата, согласно прописите за заштита на личните 

податоци. 

Надворешната контрола се врши од страна на неза-

висно трето правно лице. 

            

Член 20 

Агенцијата задолжително врши тестирање на ин-

формацискиот систем пред неговото имплементирање 

или по извршените промени со цел да се провери дали 

системот обезбедува тајност и заштита на обработката 

на личните податоци согласно со документацијата за 

технички и организациски мерки и прописите за заш-

тита на личните податоци. 

Тестирањето од став 1 на овој член се врши преку 

обработка на документи кои содржат имагинарни лич-

ни податоци од страна на независно трето правно лице. 
 

Ill. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

          

Член 21 

Со денот на влегувањето во сила на овој Правил-

ник, престанува да важи Правилникот за техничките и 

организациските мерки за обезбедување тајност и заш-

тита на обработката на личните податоци во Советот за 

радиодифузија на РМ, бр.01-633/1 од 17.02.2012  го-

дина. 
 

Член 22 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“, а истиот ќе биде објавен и на оглас-

ната табла во Агенцијата. 

 

 

Бр. 01-5734/1 

Агенција за аудио и аудиовизулени 

медиумски услуги, 

19 ноември 2014 година Претседател на Советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 
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5362. 
Врз основа на член 18 став 1 алинеја 8 и член 20 

став 1 алинеја 11, во врска со член 41 став 11 од Зако-
нот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), и член 15 став 
1 алинеја 8 од Деловникот за работа на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 
од 29.08.2014 година, а во согласност со Заклучокот на 
Советот на Агенцијата бр.02-5671/5 од 19.11.2014 го-
дина, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги на својата 18-та седница одржана на 
19.11.2014 година, донесе        

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУ-
ВАЊЕТО ЗА ПРОМЕНА НА СОПСТВЕНИЧКАТА 

СТРУКТУРА 
 

Член 1 
Со овој Правилник се уредува формата и содржина-

та на известувањето за промена на сопственичка струк-
тура коешто радиодифузерите се должни да го доста-
ват до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиум-
ски услуги (во понатамошниот текст: Агенцијата). 

 
Член 2 

Радиодифузерите не смеат да спроведат промена на 
сопственичката структура без претходно да ја известат 
Агенцијата и пред истата да да биде одобрена од 
Агенцијата. 

 
Член 3 

Радиодифузерите се должни известувањето за пла-
нираната промена на сопственичката структура да го 
достават до Агенцијата на посебен образец, којшто е во 
прилог на овој Правилник (Образец ПСС/1 – прилог 
бр.1). 

Образецот од став 1 од овој член ги содржи следни-
ве податоци: 

1. Целосен назив на радиодифузерот 
2. Единствен матичен број на субјектот/радиодифу-

зерот 
3. Даночен број на радиодифузерот 
4. Седиште на радиодифузерот 
5. Податоци за тековната сопственичка структура 

на радиодифузерот: 
5.1. Име и презиме, ЕМБГ, адреса и учество во ос-

новната главнина на радиодифузерот (доколку основа-
чи се  физички  лица), односно  

5.2. Полн назив, ЕМБС, седиште и  учество во ос-
новната главнина на радиодифузерот (доколку основа-
чи се правни лица) и податоци за основачите на прав-
ните лица кои се основачи на радиодифузерот (име и 
презиме, ЕМБГ, адреса и учество во основната главни-
на на правното лице). 

6. Податоци за планираната промена на сопстве-
ничка структура на радиодифузерот 

6.1. Податоци за физичките и/или правните лица 
кои истапуваат од сопственичката структура на радио-
дифузерот (име и презиме/полн назив, ЕМБГ/ЕМБС, 
адреса/седиште и учество во основната главнина на ра-
диодифузерот  

6.2. Податоци за физичките и/или правните лица 
кои пристапуваат во сопственичката структура на ра-
диодифузерот: 

6.2.1. Име и презиме, ЕМБГ, адреса и планирано 
учество во основната главнина на радиодифузерот (ако 
пристапува физичко  лице), односно  

6.2.2. Полн назив, ЕМБС, седиште и  учество во 
основната главнина на радиодифузерот (ако пристапу-
ва правно лице), како и податоци за основачите на 
правното лице (име и презиме, ЕМБГ, адреса и учество 
во основната главнина на правното лице). 

7. Податоци за сопственичка структура на радиоди-
фузерот којашто ќе произлезе од планираната промена: 

7.1. Име и презиме, ЕМБГ, адреса и учество во ос-
новната главнина на радиодифузерот (доколку основа-
чи се  физички  лица), односно  

7.2. Полн назив, ЕМБС, седиште и  учество во ос-
новната главнина на радиодифузерот (доколку основа-
чи се правни лица) и податоци за основачите на прав-
ните лица кои е основач на радиодифузерот (име и пре-
зиме, ЕМБГ, адреса и учество во основната главнина 
на правното лице). 

 
Член 4 

Кон известувањето радиодифузерите се должни да 
достават: 

1. Нотарски заверена изјава од физичкото или прав-
ното лице кое пристапува како сопственик (изјава дава-
ат управителот/директорот и основачот/ите на правно-
то лице) дека со пристапувањето не ги прекршува од-
редбите од глава IV од Законот за аудио и аудиовизу-
елни медиумски услуги (прилог бр.2 и прилог бр.3); 

2. Нотарски заверена изјава од радиодифузерот (из-
јавата ја дава управителот на радиодифузерот) дека со 
планираната промена на сопственичката структура не 
се прекршуваат одредбите од глава IV од Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (прилог 
бр.4); 

3. Тековна состојба за радиодифузерот издадена од 
Централниот регистар на Република Македонија (не 
постара од 15 дена од денот на издавањето); 

4. Тековна состојба за правното лице кое пристапу-
ва и документ за регистрирана дејност (образец ДРД) 
издадени од Централниот регистар на Република Маке-
донија (не постари од 15  дена од денот на издава-
њето); 

5. Доколку во сопственичката структура на радио-
дифузерот пристапува странско правно лице, радиоди-
фузерот е должен да достави документ за регистрација 
на ова правно лице во соодветниот регистар на земјата 
во која е регистрирано, од кој може да се добијат соз-
нанија за основачот/ите и управителот (не постар од 15 
дена од денот на издавањето, во оригинал и преведен 
на македонски јазик од овластен судски преведувач, а 
преводот да биде заверен кај нотар); 

6. Важечко полономошно ако барањето се поднесу-
ва преку полномошник. 

 
Член 5 

Радиодифузерите се должни по писмено барање на 
Агенцијата да достават и други документи и податоци 
кои се од значење за одлучувањето по поднесеното из-
вестување за промена на сопственичката структура. 

 
Член 6 

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

 
Член 7 

Со денот на влегувањето во сила на овој Правил-
ник, престанува да важи Упатството за формата и сод-
ржината на известувањата и барањата на радиодифузе-
рите поврзани со промените во сопственичката струк-
тура и за видот и формата на податоците за економско-
финансиското работење што радиодифузерите се долж-
ни да му ги доставуваат на Советот за радиодифузија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.53/08 
и 41/13). 

 
 

Бр. 01-5739/1 
Агенција за аудио и аудиовизулени 

медиумски услуги, 
19 ноември 2014 година Претседател на Советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 
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5363. 
Врз основа на член 18 став 1 алинеја 8 и член 20 

став 1 алинеја 11, во врска со член 67 став 2 алинеја 1 
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги („Службен весник на Република Македонија” бр. 
184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14) и член 15 став 1 
алинеја 7 и член 39 став 1 алинеја 3 од Деловникот за 
работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни меди-
умски услуги бр. 01-4351/1 од 29.08.2014 година, а во 
согласност со Заклучокот на Советот на Агенцијата бр. 
02-5671/6 од 19.11.2014 година, Советот на Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 18-та 
седница одржана на 19.11.2014 година, донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ВИДОВИТЕ  
АУДИОВИЗУЕЛНИ И АУДИО ПРОГРАМИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Предмет на Упатството 
 
1. Со ова Упатство се уредуваат видовите и начи-

нот на класификација на аудиовизуелните и на аудио 
програмите кои се составен дел на програмската шема 
на радиодифузерот. 

 
Цели на Упатството 

 
2. Целта на ова Упатство е да обезбеди примена на 

одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни меди-
умски услуги, особено во поглед на: 

- заштитата на културниот идентитет преку програ-
мите на радиодифузерите (член 92); 

- обврските за емитување европски дела и дела од 
независни продуценти (член 91); 

- утврдувањето на форматите на програмските сер-
виси на радиодифузерите (член 67); 

- начинот на водење евиденција на емитуваната 
програма на радиодифузерите (член 47); 

- забраната за спонзорирање и за пласирање на про-
изводи во одредени видови програми (член 54 и член 
55); 

- забраната за емитување рекламирање и телешо-
пинг во одредени видови програми (член 99).  

 
Дефиниции 

 
3. Аудиовизуелна програма е целина од подвижни 

слики со или без звук, што претставува посебен еле-
мент во рамки на хронолошкиот редослед на програми-
те (програмска шема) од давател на аудиовизуелна ме-
диумска услуга. 

4. Аудио програма е музичка и/или говорна сод-
ржина што претставува посебен елемент во рамки на 
хронолошкиот редослед на програмите (програмската 
шема) утврден од давател на аудио медиумска услуга. 

5. Во видови аудиовизуелни и аудио програми спа-
ѓаат само осмислени целини со забавна, образовна и 
информативна функција. 

 
Критериуми за класификација 

 
6. Класификацијата на видовите аудиовизуелни и 

аудио програми е направена главно врз основа на еден 
или на комбинација од следниве критериуми: 

- медиумската функција (информативна, образовна 
и забавна);  

- пристапот во обработката и содржината на прог-
рамата,  

- децата како целна група – за деца се сметаат лица-
та до 12 години. 

Начин на определување на видовите програми 
 
7. Определувањето на видот на аудиовизуелната 

или аудио програма се врши според функцијата, прио-
дот и содржината на емитуваните изданија, а не само 
според описот на емисијата деклариран во програмски-
от концепт на давателот на аудио или аудиовизуелната 
медиумска услуга. 

 
Програми со информативна функција 

 
8. Во видови аудиовизуелни и аудио програми со 

информативна функција се класифицираат:  
- Вести или ТВ и радио дневници; 
- Актуелно-информативна програма; 
- Актуелно-информативна програма со документа-

ристички пристап; 
- Актуелно-информативна говорна шоу програма; 
- Преноси или снимки од седници на органите на 

власта; 
- Преноси или снимки од општествено-политички 

настани; 
- Информативни магазини; 
- Специјализирани информативни емисии; 
- Информативно – забавна програма; 
- Инфо – сервис; 
- Информативна програма од областа на уметноста, 

културата и хуманистичките науки; 
- Друга информативна програма. 
 
9. Видовите програми со информативна функција 

се класифицираат и според целната група - деца. 
  

Програми со образовна функција 
 

10. Во видови аудиовизуелни и аудио програми со 
образовна функција се класифицираат: 

- Образовна програма;  
- Образовно-забавна програма; 
- Образовно-забавна програма за физичка култура и 

рекреација; 
- Документарна програма; 
- Документарно-забавна програма; 
- Образовна програма од областа на уметноста, кул-

турата и хуманистичките науки; 
- Документарна програма со религиозна тематика; 
- Друга образовна програма. 
11. Видовите програми со образовна функција се 

класифицираат и според целната група - деца. 
 

Програми со забавна функција 
 
12. Во видови аудиовизуелни и аудио програми со 

забавна функција се класифицираат: 
- Забавно – информативна, 
- Забавна говорна шоу програма,  
- Забавно-образовна програма; 
- Забавно – документарна програма; 
- Програми со хороскоп/тарот/јасновидци или тол-

кување соништа, 
- Спортска програма: пренос или снимка од спорт-

ски натпревари или настани и спортски магазини; 
- Играна програма: телевизиски филмови, кинема-

тографски филмови, анимирани филмови,  серии, сери-
јали, театарски претстави, хумор и сатира, реалистични 
играни серијали;  

- Музичка програма: музичко-говорни програмски 
целини, снимки и преноси од концерти, музички фес-
тивали, танци, балет, опера и слично, музички спотови, 
музичка реалистична програма;  
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- Игри: натпревари со ниска продукциска вредност, 
натпревари со висока продукциска вредност, квизови, 
игри на среќа и наградни игри;   

- Вариете,  
- Формат на реалистична телевизија: скриена ка-

мера, преноси или снимки од натпревари на анонимни 
изведувачи, медиумски обликуван социјален експери-
мент, преноси или снимки од секојдневието на јавни 
личности, симулирана „реалистична“ реконструкција; 

- Друга забавна програма. 
13. Видовите програми со забавна функција се кла-

сифицираат и според целната група - деца. 
 

II. ОПИС НА ВИДОВИТЕ АУДОВИЗУЕЛНИ  
И АУДИО ПРОГРАМИ 

 
Описи на видовите програми со информативна 

функција 
 
14. Видовите аудиовизуелни и аудио програми со 

информативна функција се определуваат според сле-
дниве описи:  

14.1. Вести или ТВ и радио дневници се програ-
мски целини што ги сумираат  најважните глобални, 
регионални и/или домашни општествени тековни слу-
чувања и настани, проследени  главно преку новинар-
ските жанрови вест и извештај;  

14.2. Актуелно-информативна програма е темат-
ски определена програмска целина, примарно наменета 
да известува и/или да анализира во врска со актуелни 
или со реактуелизирани глобални, регионални и/или 
домашни општествени настани, случувања и теми. Нај-
често е реализирана низ разговори и интервјуа, а може 
да вклучува и студиски врски, панел дискусии и изјави 
од соговорници вон студискиот дел; 

14.3. Актуелно-информативна програма со доку-
ментаристички пристап е програмска целина во која 
документарните материјали сочинуваат најмалку поло-
вина од вкупната минутажа на новинарски организира-
ната, тематски определена програмска целина, примар-
но наменета да известува и/или да анализира во врска 
со актуелни или со реактуелизирани глобални, регио-
нални и/или домашни општествени настани, случувања 
и теми. Најчесто е реализирана низ разговори и интер-
вјуа, а може да вклучува и студиски врски, панел дис-
кусии и изјави од соговорници вон студискиот дел, 
стручни анализи, анкети, податоци од истражувања, 
извештаи во врска со главната тема на емисијата, и 
слично. 

14.4. Актуелно-информативна говорна шоу прог-
рама е програмска целина чија примарна цел е да 
овозможи продлабочена анализа на актуелни или на 
реактуелизирани глобални, регионални и/или домашни 
општествени случувања, настани и теми, најчесто има 
точно утврден термин од програмската шема и е реали-
зирана како студиска програма, осмислена од еден или 
од повеќе постојани водители преку - интервјуа, дебати 
или панел-дискусии, а може да вклучува и телефонски 
контакт со публика.  

14.5. Преноси или снимки од седниците на орга-
ните на власт се програмски целини наменети за ин-
формирање на јавноста за работата на органите од цен-
тралната или од локалната власт.     

14.6. Преноси или снимки од општествено-поли-
тички настани се програмски целини наменети за ин-
формирање на јавноста за значајни настани од општес-
твено-политичкиот живот на државата.  

14.7. Информативни магазини се колажни програ-
мски целини чија примарна цел е преку новинарски ос-
мислени прилози да ја информираат публиката и/или 
да ù овозможат попродлабочени сознанија за теми што 
немаат значење за тековен новинарски третман. 

14.8. Специјализирани информативни емисии се 
информативни програмски целини со примарна цел да 
обезбедат продлабочена анализа на актуелни или на ре-
актуелизирани теми, за целна група определена според 
интересот и/или според возраста. 

14.9. Информативно-забавна програма е програ-
мска целина од разнородни и најчесто меѓусебно неза-
висни информативни прилози за различни настани, 
случувања и за различни теми, со забавни компоненти 
од наградни игри, од приказ на креативно хоби или на 
друга целесообразна активност, од кулинарска, од му-
зичка, од вариете програма, и слично, а може да вклу-
чува и телефонски контакт со публика.  

14.10.  Инфо-сервис е програмска целина од куси 
сервисни информации за секојдневието - временска 
прогноза, точно време, репертоар на кина и театри, 
состојби во сообраќајот, комунални информации, вер-
ски календар, и слично. 

14.11. Информативни програми од областа на 
уметноста, културата и хуманистичките науки се 
програмски целини примарно наменети да информира-
ат за настани и за случувања од областа на уметноста, 
културата и на хуманистичките науки.  

 
Описи на видовите програми со образовна  

функција 
 
15. Видовите аудиовизуелни и аудио програми со 

образовна функција се определуваат според следниве 
описи: 

 15.1. Образовна програма е програмска целина 
што преку дидактичен пристап презентира референтни, 
проверливи факти од хуманистички или од природона-
учни области. 

15.2. Образовно-забавна програма е програмска 
целина што освен примарната образовна функција реа-
лизирана преку дидактичен пристап, остварува и забав-
на функција преку варијациите на медиумската обра-
ботка и на презентацијата на фактите од хуманистич-
ките или од природонаучните области. 

15.3. Образовно-забавна програма за физичка 
култура и рекреација е програмска целина чија при-
марна цел е стручно, физијатриски да поучи за рехаби-
литациските ефекти од одредена психо-физичка актив-
ност или од одредена (традиционална) вештина.  

15.4. Документарна програма е програмска це-
лина, по сценарио и по режија оригинално авторско ау-
диовизуелно или аудио дело со образовна функција, 
примарно засновано на референтни, проверливи пода-
тоци за одреден географски регион или за лица и за 
настани релевантни за одредена глобална или локална 
област од општествениот живот. Според обработката 
на податоците, односно според пристапот кон темата, 
програмската целина може да биде реализирана како – 
репортажа, портрет на личност, исповед, фељтон, хро-
ника и слично.  

15.5. Документарно-забавна програма е програ-
мска целина со примарно образовна функција, во која 
документарните материјали (референтни, проверливи 
податоци за одредена тема) сочинуваат најмалку поло-
вина од вкупната минутажа, но, во пристапот (сценари-
ото, режијата) може да вклучува и автентични сведош-
тва и актерска игра што реконструираат историски нас-
тан или ситуации и настани од случај со локално оп-
штествено значење, или, пак, според содржината, може 
да засега активности што обично се поврзуваат со кре-
ативно хоби, со практична, целесообразна работа, или 
со приказ на постапки од некоја специфична способ-
ност или вештина.        

15.6. Образовни програми од областа на умет-
носта, културата и хуманистичките науки се програ-
мски целини со образовна функција, а примарна цел им 
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е да посочат продлабочена, критичка анализа на теми, 
настани и на случувања од областа на уметноста, кул-
турата и на хуманистичките науки.  

15.7. Документарна програма со религиозна те-
матика е програмска целина со примарно образовна 
функција, која преку сценаристичкиот и режисерскиот 
пристап најчесто е реализирана како портрет на духов-
ник, како репортажа од светилиште, како историска 
хроника на религиозните групации на глобално или на 
локално подрачје, или како теолошко образложение на 
религиозни аспекти.  

 
Описи на видовите програми со забавна функција 

 
16. Видовите аудиовизуелни и аудио програми со 

забавна функција се определуваат според следниве 
описи:  

16.1. Забавнo-информативна програма е програ-
мска целина од разнородни, најчесто независни прило-
зи за различни настани, случувања и за различни теми, 
содржински поврзани со музика или со вариете прог-
рама, со снимки од спортски настани, со приказ поста-
пки од креативно хоби или од друга целесообразна ра-
бота, а информативната компонента им се состои од 
куси вести, од сервисни информации и од разговори 
што информираат за актуелни општествени настани.  

16.2. Забавна говорна шоу програма е програмска 
целина со примарно забавна функција, препознатлива 
по еден или по повеќе постојани водители, обично со 
утврден термин во програмската шема, најчесто реали-
зирана како - интервју, дебата или панел-дискусија, а 
може да вклучува и телефонски контакт со публика. 

16.3. Забавно–образовна програма е програмска 
целина во која најмалку половина од прилозите имаат 
забавна функција, но содржи и независни прилози што 
преку дидактичен пристап презентираат референтни, 
проверливи факти од хуманистички или од природона-
учни области. 

16.4. Забавно-документарна програма е програ-
мска целина со примарно забавна функција, а прило-
зите, според содржината и според пристапот, најчесто 
засегаат активности поврзани со креативно хоби или со 
практична, целесообразна работа, или со приказ на по-
стапки од некоја специфична способност или вештина.        

16.5. Програми со хороскоп /тарот/ јасновидци 
или толкување соништа се програмски целини со 
примарно забавна функција, според реализацијата нај-
често препознатливи по еден или по повеќе постојани 
водители што се во интеракција со гледачите главно 
преку телефонски контакт. 

16.6. Спортска програма  
- Пренос или снимка од целина или од делови на 

спортски натпревар или настан, или од свечено отвора-
ње на спортски настани и натпревари.  

- Спортски магазин е програмска целина со при-
марно забавна функција, што информира или анализи-
ра во врска со стриктно актуелна спортска тема, а нај-
често е реализирана преку разговори, интервјуа или па-
нел дискусии, а може да вклучува и телефонски кон-
такт со публика. 

Доколку темата на спортскиот магазин е поврзана 
со актуелно случување или со актуелен настан од об-
ласта на спортот, но со пошироко глобално, регионал-
но и/или локално општествено значење, тогаш според 
содржината и според пристапот, може да се класифи-
цира и во актуелно-информативна програма (види опис 
14.1.) или во актуелно-информативна програма со до-
кументаристички пристап (види опис 14.2.) или во спе-
цијализирана информативна програма (види опис 
14.8.). 

16.7. Играна програма е авторско, по сценарио и 
по режија оригинално аудиовизуелно или аудио дело, 
примарно засновано врз имагинарна приказна и врз ак-
терска игра. Во овој вид програма спаѓаат следниве 
подвидови:   

- Телевизиски филмови – аудиовизуелни дела ори-
гинално произведени за прикажување на телевизија; 

- Кинематографски филмови – аудиовизуелни дела 
оригинално произведени за прикажување во кино; 

- Анимирани филмови - аудиовизуелни дела соста-
вени од различни техники на анимација - скици, цр-
тежи, фотографии, скулптури или други уметнички 
(контекстуализирани) ракотворби;  

- Серии – аудиовизуелни дела со варијабилен број 
епизоди меѓу кои обично има (но не е задолжителен) 
континуитет на карактерите и на просторно-времен-
ските локации, оти секоја епизода е засебна целина, и 
не е неопходно гледачот да има претстава што се слу-
чувало во претходните епизоди;  

- Серијали – аудиовизуелни дела со варијабилен 
број епизоди, последователно поврзани по логика на 
драматуршка мотивација. Сериите и серијалите жан-
ровски може да варираат во зависност од тематиката и 
од начинот на драматуршката обработка: комедија на 
ситуации, теленовела/сапунска опера, сага, кримина-
листички/детективски филм, итн. 

- Реалистични играни серијали – програмска целина 
со примарно забавна функција, реализирана преку ак-
терска игра чија основна намера е - според сценариото, 
според режисерската постапка и според нивото на про-
дукцијата, врз основа на документарен материјал да си-
мулира „реалистична“ реконструкција на судски про-
цес, на исповед, на персонална и/или фамилијарна, од-
носно колективна драма. (види опис – реалистичен 
формат – 16.11.)     

- Хумор и сатира – програмски целини со забавна 
функција, најчесто осмислени колажно од независни 
делови / прилози, тематски и содржински често насоче-
ни кон ангажирана општествена критика, реализирани 
преку актерска игра низ скеч или низ друг драма-
туршки облик; 

- Театарски претстави – жанровски варијабилни 
сценски дела снимени за прикажување на телевизија. 

16.8. Музичка програма е програмска целина сос-
тавена од медиумски обликувани аудио и/или аудиови-
зуелни варијации на музички и/или на музичко-сцен-
ски дела, а опфаќа:  

- Музичко-говорни програмски целини со примарна 
намена да прикажат медиумски настапи на музичари 
во живо или на плејбек, и/или музички спотови; 

- Снимки или преноси од: концерти, музички фес-
тивали, танци, балет, опера и слично; 

- Музички спотови; 
- Музичка реалистична програма - програмска це-

лина најчесто реализирана како натпревар на анонимни 
аматерски изведувачи со талент за музика, а успехот на 
учесниците зависи или од жири комисија или од гласа-
њето на публиката.   

16.9. Игри се програмски целини во кои селектира-
ни поединци, тимови или публиката учествуваат во 
квизови, во наградни игри или во натпревари со ниска 
или со висока продукциска вредност. Во овие програ-
ми спаѓаат следниве подвидови: 

- Натпревари со ниска продукциска вредност се 
програмски целини реализирани со ниски трошоци на 
продукција, интерактивни игри преку телефонска 
врска, и натпревари во кои за освојување награда не е 
потребно да се покаже ниту посебна, ниту општа ин-
формираност или вештина;  

- Натпревари со висока продукциска вредност се 
програмски целини, режисерски и сценаристички об-
ликувани како медиумски настани организирани на 
сценографски осмислена арена за екипно или за поеди-
нечно натпреварување пред публика;  

- Квизови се програмски целини со примарно за-
бавно-образовна функција, во кои индивидуални или 
екипни натпреварувачи ги воведуваат во игра своето 
образование, информираноста и/или вештината; 
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- Игри на среќа - лото, спортска прогноза, лотарија, 
томбола, бинго, и слично. 

- Наградни игри. 
16.10. Вариете е програмска целина во која најмал-

ку половина од вкупната минутажа се состои од наста-
пи на артисти од различни области: музика, сценски 
хумор, индивидуални настапи со пеење, играње, акро-
бации, магионичарски точки, и слично. 

- Вариете реалистична програма е програмска цели-
на што најчесто е реализирана како натпревар на ано-
нимни аматерски изведувачи со различни способности 
и вештини, а успехот на учесниците зависи или од жи-
ри комисија или од гласање на публиката. 

16.11. Формат на реалистична телевизија - прог-
рамски целини со примарно забавна функција, а според 
формативната одредница – reality TV, основната наме-
ра им е преку пренос или преку интегрална снимка да 
регистрираат сиров аудио или аудиовизуелен матери-
јал наменет за радиодифузно прикажување, неизменет 
преку сценаристичка, монтажерска, графичка и/или ре-
жисерска интервенција. Сепак, во практиката на нивна-
та реализација, елементарната уредничка интервенција 
врз аудио и/или аудиовизуелниот материјал е забе-
лежлива барем во иницијалната идеја поставена на ни-
во на работен концепт, по кој најчесто се регистрираат 
ситуации во кои поведението, активноста и емоциите 
на инцидентните или на селектираните учесници се по-
малку-повеќе непредвидливи.  

Формативната одредница „реалистична“ ТВ оп-
фаќа:  

- Скриена камера;  
- Преноси или снимки од натпревари на анонимни 

изведувачи со талент за музика (види опис – 16.8. али-
неја 4) или за некоја друга вештина (види опис - 16.10. 
алинеја 1);   

- Медиумски обликуван социјален експеримент, ка-
ко програмска целина во која учеството и активноста 
на селектирани или на случајно избрани учесници за-
висат од нивната инцидентна подготвеност за акција, 
најчесто според утврдени правила на игра, или, пак, за-
висат од гласање на жири комисија и/или на публика; 

- Преноси или снимки што го регистрираат секој-
дневието на јавни личности; 

- Симулирана „реалистична“ реконструкција на ис-
повед, на судски процес, на персонална и/или фамили-
јарна, односно колективна драма (види опис 16.7. али-
неја 8);  

 
III.  СОДРЖИНИ ШТО НЕ ПОДЛЕЖАТ  

НА КЛАСИФИКАЦИЈА 
 
17. Други сегменти во хронолошкиот редослед на 

програмите (програмската шема) кои не се класифици-
раат според критериумите за определување на видови-
те програми се:  

17.1. Аудиовизуелни и аудио комерцијални кому-
никации - се звучни содржини или слики со или без 
звук што се направени за директна или индиректна 
промоција на производите, услугите или имиџот на фи-
зичките или правните лица што вршат економска ак-
тивност или за популаризација на некоја идеја или ак-
тивност или за постигнување друг ефект. Аудиовизуел-
ни и аудио комерцијални комуникации ја придружува-
ат или се вклучени во програмата за паричен или за 
друг надоместок или за самопромотивни цели на нара-
чателот. Форми на аудио или аудиовизуелни комерци-
јални комуникации се: рекламирањето, телешопингот, 
спонзорството и пласирањето производи. 

17.2. Објави на радиодифузерот во врска со него-
вите сопствени програми и помошни производи ди-
ректно изведени од тие програми и објави за спонзор-
ство и пласирање производи. 

17.3. Соопштенија од јавен интерес - аудио или 
аудиовизуелна целини од јавен интерес наменети ис-
клучиво за остварување општествена корист или алтру-
истичка цел, со кои се апелира врз свеста и врз поведе-
нието на граѓаните за клучни прашања од општестве-
ниот живот какви што се јавната безбедност и јавното 
здравје, природни несреќи и катастрофи, заштита на 
животната средина итн. 

17.4. Апели за добротворни цели што радиодифу-
зерите ќе ги емитуваат бесплатно и ќе ги означат како 
„бесплатно емитување“. 

17.5. Интермецо - аудиовизуелни целини со при-
марна функција да ги пополнат празнините во програ-
мската шема кои обично се појавуваат поради варија-
билната минутажа на емисиите емитувани во живо. 
Главно се составени од медиумски обликувани, но но-
винарски неконтекстуализирани аудио и/или аудиови-
зуелни материјали. 

17.6. Верски програми, служби и проповеди – 
програмски целини со основна цел – и според содржи-
ната и според пристапот - да претстават аспекти на ре-
лигиозен светоглед, било преку индивидуална пропо-
вед, било преку директни преноси и снимки од верски 
служби и/или проповеди.   

Ако сценариото и режисерскиот пристап медиум-
ски осмислуваат програмска целина реализирана како 
портрет на духовник, како репортажа од светилиште, 
како историска хроника за религиозни групации на 
глобално или на локално подрачје, или, пак, како тео-
лошко образложение на религиозни аспекти, тогаш 
програмската целина ќе се класифицира како Докумен-
тарна програма со религиозна тематика (види опис 
15.7.). Ако програмската целина има примарна намена 
да информира припадници на одредена верска заедни-
ца за настани, за случувања или за прашања со религи-
озна/теолошка тематика, тогаш ќе се класифицира во 
некој од формално соодветните видови информативна 
програма (види описи под точка 14). 

17.7. Програми за физичка култура и рекреација 
- Програмски целини чија примарна намена е да демон-
стрираат сплет физички вежби со рекреативна намена. 

Ако програмската целина на аудио и/или аудиови-
зуелниот материјал има за цел стручно, физијатриски 
да поучи за рехабилитациските ефекти од одредена 
психо-физичка активност или одредена (традицио-
нална) вештина, тогаш, според медиумскиот пристап 
при обработка на содржината, ваквиот вид програма 
може да се класифицира или во образовно-забавна (ви-
ди опис 15.2.) или во забавно-образовна програма (ви-
ди опис 16.3.), во зависност од медиумската функција 
што претежнува. 

17.8. Најавни и одјавни шпици, џинглови и ави-
зо – аудиовизуелни и аудио сегменти кои служат за на-
јавување или одјавување на програмски целини, прог-
рамски блокови, програмски сервиси или за меѓусебно 
раздвојување на различните програмски содржини.  

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
18. Со влегувањето во сила на ова Упатство преста-

нува да важи Одлуката за класификација на радио и те-
левизиските програми („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 21/07).  

19. Упатството влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето  во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
 

Бр. 01-5740/1 
Агенција за аудио и аудиовизулени 

медиумски услуги, 
19 ноември 2014 година Претседател на Советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

5364. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014 и 
151/2014) и член 28 став 1 од Правилникот за лиценци 
за вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“, бр.143/2011 и 78/2013), постапувајќи по барањето 
на Друштвото за производство, трговија и услуги ГПО-
ИЛ увоз-извоз ДОО Скопје, за издавање на  лиценца за 
вршење на енергетска дејност Трговија на големо со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт- трговија на големо со Еуродизел БС, Еуро-
супер БС 95, Екстра лесно масло (ЕЛ-1) и Течен наф-
тен гас (ТНГ), на седницата одржана на 18.11.2014 го-
дина,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕ-
МО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, 
БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ – ТР-
ГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ БС, ЕУ-
РОСУПЕР БС 95, ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО (ЕЛ-1) 

И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ) 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги 

ГПОИЛ увоз-извоз ДОО Скопје, му се издава лиценца 
за вршење на енергетска дејност Трговија на големо со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт- трговија на големо со  Еуродизел БС, Еуро-
супер БС 95, Екстра лесно масло (ЕЛ-1) и Течен наф-
тен гас (ТНГ).   

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
за вршење на енергетската дејност Трговија на големо 
со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 
за транспорт, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за 
вршење на енергетската дејност Трговија на големо со 
сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 
транспорт- трговија на големо со  Еуродизел БС, Еуро-
супер БС 95, Екстра лесно масло (ЕЛ-1) и Течен наф-
тен гас (ТНГ)“, кој што е составен дел на оваа Одлука.  

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

                                 
   УП1 Бр. 11-175/14  

18 ноември 2014 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

                            
ПРИЛОГ 1 
 

ЛИЦЕНЦА 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИ-
ЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ 
ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАН-
СПОРТ – ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕУРОДИЗЕЛ 
БС, ЕУРОСУПЕР БС 95, ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО  

(ЕЛ-1) И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС (ТНГ) 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Друштво за производство, трговија и услуги ГПО-

ИЛ увоз-извоз ДОО Скопје, со седиште на ул. „Ѓорѓи 
Пулевски“ бр.30/1, Скопје, Република Македонија.  

2. Енергетската дејност за која се издава ли-
ценцата  

Трговија на големо со сурова нафта, нафтени дери-
вати, биогорива и горива за транспорт- трговија на го-
лемо со  Еуродизел БС, Еуросупер БС 95, Екстра лесно 
масло (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ).   

 
3. Датум на издавање на лиценцата:  
18 ноември 2014 година 
 
4. Период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата:  
18 ноември 2024 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца: 
НД - 46.03.1/14 
 
7. Број на деловниот субјект ( ЕМБС) - 6923950 
  
8. Единствен даночен број – 4080014541460 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста Трговија на големо со сурова нафта, 
нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - 
трговија на големо со Еуродизел БС, Еуросупер БС 95, 
Екстра лесно масло (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ).   

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 
се смета купување од земјата и странство на Еуродизел 
БС, Еуросупер БС 95, Екстра лесно масло (ЕЛ-1) и Те-
чен нафтен гас (ТНГ), заради натамошна продажба на 
трговци или потрошувачи во земјата и странство.  
 

10. Деловни простори и простории во кои ќе се 
врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инсталациите 

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат 
2 резервоара со волумен од по 100м3, за складирање на 
Еуродизел БС, 1 резервоар од 100м³ за складирање на 
Еуросупер БС 95, 1 резервоар од 100м³ за складирање 
на Екстра лесно масло (ЕЛ-1) како и 1 резервоар со во-
лумен од 60м3 за складирање на Течен нафтен гас 
(ТНГ). Резервоарите се наоѓаат во КО Ижиште и се 
сопственост на Друштвото за производство, трговија и 
услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ, увоз-извоз ДООЕЛ с.Плас-
ница – Пласница, а се закупени од страна на Друштво 
за производство, трговија и услуги ГПОИЛ увоз-извоз 
ДОО Скопје. 

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди де-
ловните простори и простории во кои се врши трговија 
на големо со Еуродизел БС, Еуросупер БС 95, Екстра 
лесно масло (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ) во секое 
време треба да ги исполнуваат пропишаните мини-
мално-техничките услови за вршење на дејноста. 

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време 
да поседува или да има обезбедено право на користење 
на склад во кој се складира Еуродизел БС, Еуросупер 
БС 95, Екстра лесно масло (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас 
(ТНГ), со капацитет определен со прописите со кои се 
уредува трговијата на големо со сурова нафта, нафтени 
деривати, биогорива и горива за транспорт. 

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот капацитет за складирање на   Еу-
родизел БС, Еуросупер БС 95, Екстра лесно масло (ЕЛ-
1) и Течен нафтен гас (ТНГ), најдоцна во рок од 30 де-
на по настаната промена. 
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11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста трговија на големо со Еуродизел БС, Еу-

росупер БС 95, Екстра лесно масло (ЕЛ-1) и Течен наф-
тен гас (ТНГ), носителот на лиценцата може да ја врши 
на територијата на Република Македонија и во стран-
ство.  

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со Еуро-

дизел БС, Еуросупер БС 95, Екстра лесно масло (ЕЛ-1) 
и Течен нафтен гас (ТНГ); 

- обезбеди Еуродизел БС, Еуросупер БС 95, Екстра 
лесно масло (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас (ТНГ), со кој 
врши трговија на големо да ги исполнува пропишаните 
норми за квалитетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи 
акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија 
на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогори-
ва и горива за транспорт, заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, животот и здравјето на луѓето и заштита при ра-
бота; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди за работа на енергетските објекти и опрема; 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
13. Обврска за поседување на раздвоени сметки, 

забрана за меѓу -  субвенционирање  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието, како 
и  

- да обезбедува  консолидирани финансиски извеш-
таи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-
ковната година да доставува Годишен извештај за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на (извештајна година).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци 
за:  

1. набавка и продажба на Еуродизел БС, Еуросупер 
БС 95, Екстра лесно масло (ЕЛ-1) и Течен нафтен гас 
(ТНГ), во текот на извештајна година, презентирани 
согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа ли-
ценца; 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 
од:  

- биланс на состојба и биланс на успех;  
- извештај за промените во главнината;  
- извештај за паричните текови;  
- применетите сметководствени политики;  
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди 
и  

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценца;  

3. превземени мерки во текот на извештајна година, 
за: 

- заштита на опремата и објектите од надворешни 
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и оп-
ремата за вршење на енергетска дејност; 

- заштита при  работа; 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на деј-
носта; 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето; 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење; 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на дејноста; 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба. 

4. извршување на програма за ремонти во извештај-
на година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, извеш-
таите и решенијата од извршените надзори и контроли;  

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година и 

8. бизнис план за тековната година. 
 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика да доставува месечни извеш-
таји за набавка и продажба на Еуродизел БС, Еуросу-
пер БС 95, Екстра лесно масло (ЕЛ-1) и Течен нафтен 
гас (ТНГ), презентирани согласно Табелата 1, која е 
составен дел на оваа лиценца.  

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува 
Регулаторната комисија за енергетика за сите окол-
ности, настани и промени кои што имаат или би може-
ле да имаат влијание врз вршењето на дејноста;  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да доставува и 
други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

 
16. Обврска за овозможување на пристап до об-

јектите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-
гулаторната комисија за енергетика да овозможи 
непосреден увид од страна на Регулаторната комисија 
за енергетика во вршењето на  дејноста за која е изда-
дена лиценцата, увид во целокупната документација на 
носителот на лиценцата, објектите, деловните просто-
рии, инсталациите, како и на средствата и опремата 
потребни за вршење на дејноста, во согласност со Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши во согласност со одредбите од Законот за 
енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски деј-
ности.  
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2014 година изнесува 10.100 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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