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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
627. 

Врз основа на член 17, став 4 од Законот за кори-
стење и  располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/2005 
и 150/2007), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на  22.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ БЕЗ  
НАДОМЕСТ НЕДВИЖНА СТВАР 

 
Член  1 

Се пренесува во сопственост на општина Крива Па-
ланка без надомест недвижна ствар – зграда 3 во Крива 
Паланка која се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр.175, со 
вкупна површина од 151 м2, евидентирана на КП. бр. 
805 и запишана во Имотен лист 1576 за КО Крива Па-
ланка, сопственост на Република Македонија, од 
22.9.2010 година. 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 51-1115/1               Заменик на претседателот 

22 февруари 2011 година     на Владата на Република 
      Скопје                                 Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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628. 

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за стоковни 
резерви („Службен весник на Република Македонија“  
бр. 84/08 и 77/09) и член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 22.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА МЕРКАНТИЛНА ПЧЕНИЦА 
ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ 

 
Член 1 

Да се изврши продажба на 25.000 тони меркантилна 
пченица од стоковните резерви. 

 
Член 2 

Продажбата да се изврши по пат на јавно наддава-
ње со почетна цена од 17,50 денари/килограм без прес-
метан ДДВ, односно 18,375 денари/килограм со прес-
метан ДДВ. 

 
Член 3 

Меркантилната пченица може да ја купат домашни 
правни лица кои поседуваат млин со валидна употреб-
на дозвола или имаат приоритетна дејност – произ-
водство на мелнички производи. 

 
Член 4 

Максималната количина која може да ја купи еден 
субјект изнесува 15% од вкупната количина од член 1 
на оваа одлука, а минималната количина изнесува 100 
тони. 
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Член 5 
Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 

спроведе оваа одлука. 
 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
   Бр. 51-1153/1               Заменик на претседателот 

22 февруари 2011 година     на Владата на Република 
      Скопје                                 Македонија, 
                                    м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 
629. 

Врз основа на член 24 став 1 од Законот за култура-
та („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.31/98, 49/03, 82/05, 24/07 и 116/10) и член 6 став 2 од 
Законот за музеите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 66/04, 89/08 и 116/10), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
22.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА – 
СПОМЕН КУЌА НА ТОДОР ПРОЕСКИ-КРУШЕВО 

 
Член 1 

Заради заштита, истражување, собирање, средува-
ње, стручно и научно обработување и проучување, ка-
ко и соодветно презентирање на предмети поврзани со 
ликот и делото на Тодор Проески се основа Национал-
на установа – Спомен куќа на Тодор Проески –Круше-
во, како непрофитна установа од областа на културата. 

 
Член 2 

Основна дејност на Националната установа – Спомен 
куќа на Тодор Проески – Крушево  е музејска дејност. 

 
Член 3 

Називот на Националната установа гласи „Републи-
ка Македонија Национална установа – Спомен куќа на 
Тодор Проески –Крушево“ (во натамошниот текст: На-
ционална установа). 

Седиштето на Националната установа е на Гумење 
во Крушево. 

 
Член 4 

Министерот за култура во рок од еден месец од де-
нот на влегување во сила на оваа одлука ќе именува вр-
шител на должноста директор на Националната уста-
нова, како одговорно лице кое ќе ги врши работите на 
претставување и застапување на Националната устано-
ва до нејзиното конституирање.  

Министерот за култура во рок од еден месец од де-
нот на влегување во сила на оваа одлука,  ќе именува 
управен одбор на националната установа согласно со 
член 35 од Законот за културата. 

 
Член 5 

Управниот одбор на Националната установа во рок 
од 30 дена од денот на неговото именување по предлог 
на вршителот на должноста директор, ќе го донесе Ста-
тутот на Националната установа. 

 
Член 6 

Министерството за култура во рок од осум дена од де-
нот на дадената согласност на Статутот распишува Кон-
курс за избор на директор на Националната установа. 

Член 7 
Средствата и имотот за работа на Националната 

установа ќе се обезбедат од Буџетот на Република Ма-
кедонија, преку Министерството за  култура, како и од 
други извори. 

 
Член 8 

Упис во Централниот регистар на Република Маке-
донија ќе се изврши во рок од  60 дена од денот на из-
борот на директор на Националната установа. 

 
Член 9 

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

 
         Бр. 51-1215/1                Претседател на Владата 
22 февруари 2011 година      на Република Македонија,  
            Скопје                         м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
630. 

Врз основа на член 114-а од Законот за здравствена-
та заштита („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06, 
5/07, 77/08, 67/09 и 88/10), министерот за здравство до-
несе 
 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ДЕЈНОСТ КОЈА СЕ ОДНЕСУВА НА ТРЕТМАНОТ 

И КОНТРОЛАТА НА ДИЈАБЕТЕС ТИП 2 
 

Член 1 
Со ова упатство се пропишува начинот на вршење 

на здравствената дејност која се однесува на третманот 
и контролата на дијабетес тип 2. 

 
Член 2 

Начинот на вршење на здравствената дејност која 
се однесува на Третманот и контролата на дијабетес 
тип 2 е даден во Прилог 1, кој е составен дел на ова 
упатство. 

 
Член 3 

За секој поединечен случај, по сопствена оценка, 
докторот може да отстапи од одредбите на ова упат-
ство во секоја фаза од третманот на пациентот, со соод-
ветно образложение за потребата за отстапување и со 
проценка за натамошниот тек на третманот. 

Потребата за отстапување и оценката од став 1 на 
овој член од страна на докторот соодветно се докумен-
тира во медицинското досие на пациентот. 

 
Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува две години од денот на 
неговото влегување во сила. 

 
  Бр. 10-2483/1 

21 февруари 2011 година                      Министер,  
      Скопје                                д-р Бујар Османи, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
631. 

Врз основа на член 57, став 1, алинеја 3 од Законот 
за научно-истражувачката дејност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 46/08 и 103/08), мини-
стерот за образование и наука, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА И ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕ-
РИУМИ ЗА СОФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА 

ДЕЈНОСТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за постапката и поблиските крите-

риуми за софинансирање на издавачката дејност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.82/09) 
во член 10 во ставот 2 зборовите „приватната научна 
установа, мешовитата научна установа, приватната ви-
сокообразовна установа во која“ се заменуваат со збо-
ровите „субјектот за вршење на научно-истражувачка-
та дејност во кој“.  

Во ставот 3 зборовите „Приватната научна устано-
ва, мешовитата научна установа, приватната високоо-
бразовна установа во која“ се заменуваат со зборовите 
„Субјектот за вршење на научно-истражувачката деј-
ност во кој“. 

По ставот 3 се додаваат четири нови ставови 4, 5, 6 
и 7 кои гласат:   

„За научно-истражувачки трудови од домашни 
автори објавени во меѓународни научни списанија со 
фактор на влијание (импакт фактор), од страна на ми-
нистерството надлежно за работите на науката се доде-
луваат средства по пат на годишен отворен јавен кон-
курс.  

Пријава за добивање средства се поднесува од стра-
на на субјектот за научно-истражувачка дејност во кој 
е вработен авторот, односно самостојниот истражувач-
автор на домашен научно-истражувачки труд објавен 
во меѓународно научно списание во последните две го-
дини, со пропратната документација  (копие од објаве-
ниот научно-истражувачки труд, копие од страницата 
на меѓународното научно списание каде е наведен нас-
ловот,  уредувачкиот одбор и издавачот на списанието, 
како и копие од уверение за државјанство на Републи-
ка Македонија). 

Од стручна пет члена комисија формирана од стра-
на на министерот надлежен за работите на науката, се 
предлага предлог-листа за финансирање до министе-
рот. 

 Конечната листа на финансираните пријави се 
утврдува од страна на министерот надлежен за работи-
те на науката.“ 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
          Бр.19-1204/1  
24 февруари 2011 година                      Министер, 
              Скопје                        Никола Тодоров, с.р. 

__________ 
632. 

Врз основа на член 57, став 1, алинеја 1 од Законот 
за научно-истражувачка дејност („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 46/08 и 103/08) министерот 
за образование и наука, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА И ПОБЛИСКИТЕ 
КРИТЕРИУМИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И НАДЗОР 
НА ГОДИШНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА НАУЧНО-
ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ НА СУБЈЕКТИТЕ 
НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за постапката и поблиските крите-

риуми за финансирање и надзор на годишните програ-
ми за научно-истражувачката дејност на субјектите на 
научно-истражувачката дејност („Службен весник на 
Република Македонија“ број 88/09 и 149/09), во член 
21 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи: 

„Средствата за создавање на млади научно-истра-
жувачки кадри од став 1 алинеите 1, 2 и 3 се доделува-
ат со годишен конкурс“. 

 
Член 2 

Членот 23 се менува и гласи: 
„Младиот истражувач е потребно да ги исполнува 

следните услови: 
- да има завршено академски студии од прв циклус 

во траење од три, односно четири години и да има по-
стигнато просечен успех од најмалку 8,50,  

- доказ од институцијата дека проектот на кој мла-
диот истражувач работи/ќе работи е одобрен од Мини-
стерството,  

- на денот на конкурирањето да не е постар од 40 
години, и 

- за работењето на проектот да има определено мен-
тор кој има објавено најмалку два труда во меѓународ-
ни списанија со најмалку импакт фактор два.“ 

 
Член 3 

Членот 24 се менува и гласи: 
„На годишниот конкурс од член 21, став 2 од овој 

правилник предност при изборот имаат кандидатите 
кој имаат постигнато повисок успех на студиите.“ 
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Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
         Бр.19-1205-1            
24 февруари 2011 година               Министер,                             
             Скопје                                 Никола Тодоров, с.р. 

__________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

633. 
Врз основа на член 48 став 1 точка 7 и член 68 став 

3 од Законот за Народната банка на Република Македо-
нија („Службен весник на РМ“ бр. 158/2010), член 68 
став 1 точка 3 од Законот за банките („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 67/2007, 90/2009 и 
67/2010) и точка 43 од Одлуката за управување со лик-
видносниот ризик на банките („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 163/2008, 66/2009, 144/2009, 
157/2009 и 14/2011), гувернерот на Народната банка на 
Република Македонија, донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УПРАВУВАЊЕ СО ЛИКВИДНОСНИОТ РИЗИК НА  

БАНКИТЕ 
 
I. Во Упатството за спроведување на Одлуката за 

управување со ликвидносниот ризик на банките 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
15/2009, 79/2009 и 16/2010) се вршат следниве измену-
вања и дополнувања: 

 
1. Во глава V точка 26 потточка а) ставот 1 се мену-

ва и гласи: 
„Колоната бр. 2а - „записи на шестмесечни депози-

ти кај Народната банка“ ги вклучува записите на шест-
месечни депозити кај Народната банка, без разлика на 
нивната договорна преостаната рочност и валута. Бан-
ката не може да го вклучи износот на записите на 
шестмесечни депозити кај Народната банка, којшто е 
вклучен во оваа позиција, во активата којашто достасу-
ва до 30 дена (девизи) (колона бр. 7а).“ 

Во ставот 3 алинејата 2 се менува и гласи:  
„- другите парични средства и парични еквиваленти 

и другите средства, должнички инструменти и побару-
вања кај/од Народната банка во денари, без разлика на 

нивната договорна преостаната рочност (со исклучок 
на оние ставки што се веќе опфатени во претходните 
позиции од оваа потточка). Во оваа позиција се вклучу-
ва и делот од задолжителната резерва кај Народната 
банка којшто може да го користи банката, но не се вк-
лучуваат средства кај Народната банка со кои банката 
не може да располага слободно;“ 

 
2. Во глава V точка 26 потточка ѓ), ставот 1 се ме-

нува и гласи: 
„Колоната бр. 7а - „записи на шестмесечни депози-

ти кај Народната банка“ ги вклучува записите на шест-
месечни депозити кај Народната банка, без разлика на 
нивната договорна преостаната рочност и валута. Бан-
ката не може да го вклучи износот на записите на шес-
тмесечни депозити кај Народната банка којшто е вклу-
чен во оваа позиција, во активата којашто достасува до 
30 дена (денари) (колона бр. 2а).“ 

Во ставот 3 алинеја 2 се менува и гласи:  

„- другите парични средства и парични еквиваленти 
и другите средства, должнички инструменти и побару-
вања кај/од Народната банка во девизи, без разлика на 
нивната договорна преостаната рочност (со исклучок 
на оние ставки што се веќе опфатени во претходните 
позиции од оваа потточка). Во оваа позиција се вклучу-
ва и делот од задолжителната резерва кај Народната 
банка којшто може да го користи банката, но не се вк-
лучуваат средства кај Народната банка со кои банката 
не може да располага слободно;“ 

 
3. Обрасците СЛ 30 и СЛ 180 се заменуваат со нови 

обрасци СЛ 30 и СЛ 180, коишто се составен дел на 
ова упатство. 

 
II. Се задолжува Дирекцијата за финансиска ста-

билност, банкарска регулатива и методологии да изра-
боти пречистен текст на Упатството за спроведување 
на Одлуката за управување со ликвидносниот ризик. 

  
III. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе почне да се применува од 1.4.2011 
година. 

 
     У бр. 1518     

23 февруари 2011 година                      Гувернер,     
        Скопје                               м-р Петар Гошев, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

634. 
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за енер-

гетика („Службен весник на РМ” бр. 16/2011), член 28 
од Законот за акцизите („Службен весник на РМ” бр. 
32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 
96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009 и 34/2010), член 28 и 
29 од Законот за данокот на додадена вредност 
(„Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 
21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 
114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина 
(„Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната 
комисија за енергетика на Република Македонија, на 
седницата одржана на 28.02.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

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

 
а) Моторни бензини              ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95            до 38,722 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98            до 40,073 
 
б) Дизел гориво              ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)          до 40,797 
 
в) Масло за горење             ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)           до 40,214 
   
г) Мазут                 ден/кг 
- М-1 НС               до 32,240 

 
Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

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

   
а) Моторни бензини         ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95        до 77,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98        до 78,50 
 
б) Дизел гориво          ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)       до 67,50 
 
в) Масло за горење         ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)        до 56,00 
 
г) Мазут              ден/кг 
- М-1 НС          до 39,565 
 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од 
точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕ-
НИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит 
пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пони-
ски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски 
(4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да 
изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

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

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

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

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

 
Член 3 

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

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

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 

од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжи-
телни резерви на нафта и нафтени деривати кои сог-
ласно Законот за задолжителни резерви на нафта и 
нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени 
со овој закон при увоз и/или производство на нафте-
ни деривати и тоа: 

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

 
г) Мазут            ден/кг 
- М-1 НС           до 0,740 
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Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од 

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

 
а) Моторни бензини        ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 21,862 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 21,782 
 
б) Дизел гориво         ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,376 
 
в) Масло за горење         ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)       до 3,203 
 
г) Мазут            ден/кг 
- М-1 НС           до 0,100 
 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

њето во „Службен весник на Република Македонија”, а 
ќе се применува од 00,01 часот на 1.3.2011 година. 

 
    Бр. 02-298/1    

28 февруари 2011 година                  Претседател, 
     Скопје                             Димитар Петров, с.р. 

___________ 
635. 

Врз основа на член 22, став 1, алинеја 4 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11) и 
член 16 од Правилникот за цени на електрична енерги-
ја на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ 
бр. 21/11), Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 28 фе-
вруари 2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУ-
ЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБ-
ДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ТА-
РИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ЗА ЕВН ЕЛЕКТРО-
СТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА АД ЗА ДИ-
СТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА  

ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ ЗА 2011 ГОДИНА 
 
1. Се одобрува регулираниот максимален приход 

(MAR)  за вршење на регулираната енергетска дејност 
снабдување со електрична енергија на тарифни потро-
шувачи за 2011 година да изнесува 21.080.791.845 де-
нари, за испорачани 5.277.000.000 kWh електрична 
енергија на тарифните потрошувачи. 

2. Просечната продажна цена на електричната енер-
гија по која ЕВН Македонија ги снабдува тарифните 
потрошувачи за 2011 година се утврдува да изнесува 
3,9948 денари за киловат час електрична енергија. 

3. Во согласност со просечната продажна цена на 
електрична енергија утврдена во точка 2 на оваа Одлу-
ка, тарифните ставови за продажба на електрична енер-
гија и моќност изнесуваат: 

3.1 Тарифни ставови за потрошувачи на среден на-
пон: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Тарифни ставови за потрошувачи на низок на-

пон: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) основен придонес за пресметковната моќност. 

Во согласност со Тарифниот систем за електрична 
енергија („Службен весник на РМ“ бр. 13/10) основни-
от придонес за пресметковна моќност на потрошувачи-
те од категоријата на потрошувачи „домаќинства“ и ка-
тегоријата „останата потрошувачка II-тарифен степен“ 
учествува во вкупната вредност на електричната енер-
гија од 25 %, а се пресметува на таков начин што вред-
носта на превземената активна енергија (kWh) се зголе-
мува за 33,33% за секој потрошувач.  

 
4. Со влегувањето во сила на оваа Одлука, преста-

нува да важи Одлуката за одобрување на регулиран ма-
ксимален приход и цена за 2010 година за вршење на 
регулираната енергетска дејност снабдување со еле-
ктрична енергија на тарифни потрошувачи на мало за 
ЕВН Електростопанство на Македонија АД за дистри-
буција и снабдување со електрична енергија Скопје, 
бр. 02 - 2937/1 од 28.12.2009 година („Службен весник 
на РМ“ бр. 157/09). 

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

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 март 2011 година. 

 
  УП1 бр. 08-54     

28 февруари 2011 година                    Претседател, 
      Скопје                                Димитар Петров, с.р. 
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636. 
Врз основа на член 22, став 1, алинеја 4 од Законот 

за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11) и 
член 16 од Правилникот за цени на електрична енерги-
ја на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ 
бр. 21/11), Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 28 фев-
руари 2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД ТЕЦ НЕГОТИ-
НО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НЕГОТИНО ЗА  

2011 ГОДИНА 
 
1. Се одобрува регулираниот максимален приход 

(MAR) на АД ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопстве-
ност Неготино, кога е ангажирано од страна на АД 
ЕЛЕМ – Скопје како ладна резерва за обезбедување на 
моќност и системски услуги за безбедно и сигурно 
функционирање на електроенергетскиот систем за 2011 
година да изнесува 185.221.591 денари. 

2. Ангажирањето на АД ТЕЦ Неготино во државна 
сопственост Неготино како производител на електрич-
на енергија, моќност и системски услуги за безбедно и 
сигурно функционирање на електроенергетскиот сис-
тем за потребите на тарифните потрошувачи од страна 
на АД ЕЛЕМ – Скопје, се уредува со меѓусебен регули-
ран договор. 

3. Со влегувањето во сила на оваа Одлука, преста-
нува да важи Одлука за одобрување на регулиран мак-
симален приход за 2010 година за вршење на регули-
рана енергетска дејност производство на електрична 
енергија на АД ТЕЦ НЕГОТИНО во државна сопстве-
ност Неготино, бр. 02-2933/1 („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 157/09). 

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

5. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе се применува од 1 март 2011 година. 

 
  УП1 бр. 08- 55     

28 февруари 2011 година                    Претседател, 
      Скопје                                Димитар Петров, с.р. 

_________ 
637. 

Врз основа на член 22, став 1, алинеја 4 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11) и 
член 16 од Правилникот за цени на електрична енерги-
ја на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ 
бр. 21/11), Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 28 фев-
руари 2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН 
ПРИХОД И ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА АД ЕЛЕКТРАНИ НА  

МАКЕДОНИЈА – СКОПЈЕ ЗА 2011 ГОДИНА 
 
1. Се одобрува регулираниот максимален приход 

(MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност 
производство на електрична енергија на АД ЕЛЕКТРА-
НИ НА МАКЕДОНИЈА - Скопје за 2011 година да из-
несува 14.228.329.915 денари, за обезбедување на ко-
личини на електрична енергијa, на влез во преносна 

мрежа, од сопствено производство во износ од 
6.075.000.000 kWh и количини на електрична енергија 
од други производители и/или трговци на електрична 
енергија во износ од 377.000.000 kWh. 

2. Во одобрениот регулиран максимален приход од точ-
ка 1 на оваа Одлука, е вклучен и планиран приход за обез-
бедување на системските услуги на операторот на електро-
енергетскиот систем во износ од 653.169.140 денари. 

3. Цената на електричната енергија (BEGP) за 2011 
година за вршење на регулираната енергетска дејност 
производство на електрична енергија на АД ЕЛЕКТРА-
НИ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје, утврдена согласно 
член 21 од Правилникот за цени на електрична енерги-
ја на тарифни потрошувачи, изнесува 2,1227 ден/kWh. 

4. Во согласност со цената на електрична енергија 
утврдена во точка 3 на оваа Одлука, како  и трошоците 
за пренос на електрична енергија, тарифните ставови за 
електрична енергија и моќност испорачана на тарифни-
те потрошувачи директно приклучени на преносната 
мрежа кои вршат дејност од јавен интерес се утврдени 
да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Со влегувањето во сила на оваа Одлука, преста-

нува да важи Одлуката за одобрување на регулиран ма-
ксимален приход и цена за вршење на регулираната 
енергетска дејност производство на електрична енерги-
ја на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА – Скопје за 
2010 година, бр. 02-2934/1 („Службен весник на Репуб-
лика Макеоднија“ бр. 157/09). 

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

7. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 март 2011 година. 

 
  УП1 бр. 08-56     

28 февруари 2011 година                   Претседател, 
      Скопје                                Димитар Петров, с.р. 

_________ 
638. 

Врз основа на член 22, став 1, алинеја 4 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11) и 
член 16 од Правилникот за цени на електрична енерги-
ја на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ 
бр. 21/11), Регулаторната комисија за енергетика на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 28 фе-
вруари 2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И ЦЕНА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИ-
РАНАТА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВА-
ЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ТАРИФНИ 
ПОТРОШУВАЧИ  ЗА АД ЕЛЕМ ПОДРУЖНИЦА  

„ЕНЕРГЕТИКА“ - СКОПЈЕ ЗА 2011 ГОДИНА 
 
1. Се одобрува регулираниот максимален приход 

(MAR)  за вршење на регулираната енергетска дејност 
снабдување со електрична енергија на тарифни потро-
шувачи за 2011 година да изнесува 126.579.595 денари, 
за испорачани 43.000.000 kWh електрична енергија на 
тарифните потрошувачи. 
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2. Просечната продажна цена на електричната енер-
гија по која АД ЕЛЕМ Подружница “Енергетика“-
Скопје ги снабдува тарифните потрошувачи за 2011 го-
дина, се утврдува да изнесува 2,9437 денари за киловат 
час електрична енергија. 

3. Во согласност со просечната продажна цена на 
електрична енергија утврдена во точка 2 на оваа Одлу-
ка, тарифните ставови за продажба на електрична енер-
гија и моќност изнесуваат: 

3.1. Тарифни ставови за потрошувачи на висок на-
пон: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Тарифни ставови за потрошувачи на низок на-

пон: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) основен придонес за пресметковната моќност. 

Во согласност со Тарифниот систем за електрична 
енергија („Службен весник на РМ“ бр. 13/10) основни-
от придонес за пресметковна моќност на потрошувачи-
те од категоријата на потрошувачи „домаќинства“ и ка-
тегоријата „останата потрошувачка II-тарифен степен“ 
учествува во вкупната вредност на електричната енер-
гија од 25 %, а се пресметува на таков начин што вред-
носта на превземената активна енергија (kWh) се зголе-
мува за 33,33% за секој потрошувач.  

 
4. Со влегувањето во сила на оваа Одлука, преста-

нуваат да важат точките 4, 5, 6 и 7 од Одлуката за одо-
брување на основен приход за 2009, 2010 и 2011 годи-
на, регулиран максимален приход за 2009 и 2010 годи-
на и цена за 2010 година за вршење на регулираната 
енергетска дејност управување со системот за дистри-
буција на електрична енергија и дистрибуција на еле-
ктрична енергија и  регулиран максимален приход и 
цена за 2010 година за вршење на енергетската дејност 
снабдување со електрична енергија на тарифни потро-
шувачи на мало за АД ЕЛЕМ Подружница “Енергети-
ка“ - Скопје, бр. 02 - 2938/1 („Службен весник на РМ“ 
бр. 157/09). 

 
5. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 март 2011 година. 

 
  УП1 бр. 08-57     

28 февруари 2011 година                    Претседател, 
      Скопје                                Димитар Петров, с.р. 

_________ 
639. 

Врз основа на член 22, став 1, алинеја 4 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11) и 
член 21 од Правилникот за начинот и условите за опре-
делување на регулиран максимален приход и регулира-
ни просечни тарифи за пренос на електрична енергија, 
организирање и управување со пазарот на електрична 
енергија и дистрибуција на електрична енергија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 21/11), Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 28 февруари 2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТА-
РИФА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕГУЛИРАНАТА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ЕВН ЕЛЕКТРО-
СТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА АД ЗА ДИ-
СТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА  

ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ ЗА 2011 ГОДИНА 
 
1. Се одобрува регулираниот максимален приход 

(MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност 
дистрибуција на електрична енергија за 2011 година да 
изнесува 7.454.773.655 денари. 

2. Регулираната просечна тарифа за дистрибуција 
на електрична енергија за 2011 година се утврдува да 
изнесува 1,4127 ден/kWh за планирана испорака на 
5.277.000.000 kWh електрична енергија за тарифните 
потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем. 

3. Со влегувањето во сила на оваа Одлука, преста-
нува да важи Одлуката бр. 02 - 2936/1 од 28.12.2009 го-
дина („Службен весник на РМ“ бр. 157/09) за одобру-
вање на регулиран максимален приход и цена за 2010 
година за вршење на регулираната енергетска дејност 
управување со системот за дистрибуција на електрична 
енергија и дистрибуција на електрична енергија за 
ЕВН Електростопанство на Македонија АД за дистри-
буција и снабдување со електрична енергија Скопје. 

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

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 март 2011 година. 

 
  УП1 бр. 08-68     

28 февруари 2011 година                    Претседател, 
      Скопје                                Димитар Петров, с.р. 

_________ 
640. 

Врз основа на член 22, став 1, алинеа 4 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11) и 
член 21 од Правилникот за начинот и условите за опре-
делување на регулиран максимален приход и регулира-
ни просечни тарифи за пренос на електрична енергија, 
организирање и управување со пазарот на електрична 
енергија и дистрибуција на електрична енергија 
(„Службен весник на РМ“ бр.21/11), Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 28 февруари 2011 година, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И ПРОСЕЧНА ТАРИФА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА РЕГУЛИРАНИТЕ ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНО-
СТИ ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И 
ОРГАНИЗИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ПАЗА-
РОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ОПЕРА-
ТОРОТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ 
НА МАКЕДОНИЈА, АД МЕПСО - СКОПЈЕ ЗА 2011  

ГОДИНА 
 
1. Се одобрува регулираниот максимален приход 

(MAR) за вршење на регулираните енергетски дејности 
пренос на електрична енергија и организирање и упра-
вување со пазарот на електрична енергија за 2011 годи-
на да изнесува 2.300.839.332 денари. 

2. Регулираната просечна тарифа за пренос на еле-
ктрична енергија за 2011 година се утврдува да изнесу-
ва 0,2571 ден/kWh, за планирана испорака на 
8.950.068.288 kWh електрична енергија. 

3. Со влегувањето во сила на оваа Одлука, преста-
нуваат да важат точките 2, 3, 4 и 5 од Одлуката бр. 02-
2935/1од 28.12.2009 година („Службен весник на РМ“, 
бр. 157/09) за одобрување на основен приход за 2009, 
2010 и 2011 година, регулиран максимален приход за 
2009 и 2010 година и цена за 2010 година за вршење на 
регулираните енергетски дејности пренос на електрич-
на енергија, управување со електроенергетскиот си-
стем и организација и управување со пазарот на еле-
ктрична енергија на Операторот на електропреносниот 
систем на Македонија, АД МЕПСО – Скопје. 

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

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 март 2011 година. 
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28 февруари 2011 година                    Претседател, 
      Скопје                                Димитар Петров, с.р. 

_________ 
641. 

Врз основа на член 22, став 1, алинеја 4 од Законот 
за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11) и 
член 21 од Правилникот за начинот и условите за опре-
делување на регулиран максимален приход и регулира-
ни просечни тарифи за пренос на електрична енергија, 
организирање и управување со пазарот на електрична 
енергија и дистрибуција на електрична енергија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 21/11), Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 28 февруари 2011 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И РЕГУЛИРАНА ПРОСЕЧНА ТА-
РИФА ЗА ДИСТРИБУЦИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РЕ-
ГУЛИРАНАТА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИ-
БУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА АД 
ЕЛЕМ ПОДРУЖНИЦА „ЕНЕРГЕТИКА“ - СКОПЈЕ  

ЗА 2011 ГОДИНА 
 
1. Се одобрува регулираниот максимален приход 

(MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност 
дистрибуција на електрична енергија за 2011 година да 
изнесува 104.166.901 денари. 

2. Регулираната просечна тарифа за дистрибуција 
на електрична енергија за 2011 година година се утвр-
дува да изнесува 0,1176 ден/kWh за планирана испора-
ка на 886.000.000 kWh електрична енергија за потро-
шувачите приклучени на дистрибутивниот систем. 

3. Со влегувањето во сила на оваа Одлука, преста-
нуваат да важат точките 4, 5, 6 и 7 од Одлуката за одо-
брување на основен приход за 2009, 2010 и 2011 годи-
на, регулиран максимален приход за 2009 и 2010 годи-
на и цена за 2010 година за вршење на регулираната 
енергетска дејност управување со системот за дистри-
буција на електрична енергија и дистрибуција на еле-
ктрична енергија и  регулиран максимален приход и 
цена за 2010 година за вршење на енергетската дејност 
снабдување со електрична енергија на тарифни потро-
шувачи на мало за АД ЕЛЕМ Подружница “Енергети-
ка“ - Скопје, бр. 02 - 2938/1 („Службен весник на РМ“ 
бр. 157/09). 

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

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 март 2011 година. 
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28 февруари 2011 година                    Претседател, 
      Скопје                                Димитар Петров, с.р. 

_________ 
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ 
КОМУНИКАЦИИ НА РМ 

642. 
Врз основа на член 17 став (1) точка ж) од Законот 

за електронските комуникации („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.13/2005, 14/2007, 55/2007, 
98/2008 и 83/2010), Директорот на Агенцијата за еле-
ктронски комуникации на ден 24.2.2011 година, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ 

НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ И ПОТРЕБНАТА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Член 1 

1. Со овој Правилник се утврдува формата и содржи-
ната на барањето за издавање на одобрение за користе-
ње на радиофреквенции и потребната документација. 

 
Член 2 

1. Барањето за издавање на одобрение за користење 
на радиофреквенции содржи податоци за: 

1.1. име, адреса и единствен матичен број на граѓа-
ните за физички лица; 

1.2. назив, седиште, даночен број, регистерски број, 
број на жиро сметка и изјава за законски застапник за 
правни лица; 

1.3. образложение за потребите и намената за кори-
стење на радиофреквенциите 

1.4. техничко решение 
1.5. датум на започнување на користење на радио-

фреквенциите. 
2. До Агенцијата за електронски комуникации, во 

зависност од видот на радиослужбата, се поднесуваат 
следните барања, и тоа: 
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2.1. барање за издавање на одобрение за користење 
на радиофреквенции во фиксна служба (Прилог 1); 

2.2. барање за издавање на одобрение за користење 
на радиофреквенции во копнена мобилна служба (При-
лог 2); 

2.3. барање за издавање на одобрение за користење 
на радиофреквенции во радиодифузна служба: 

2.3.1. аналогна РА/ТВ; (Прилог 3-1 и Прилог 3-3); 
2.3.2. дигитална телевизија (DVB-T); (Прилог 3-2 

и Прилог 3-3); 
2.4. барање за издавање на одобрение за користење 

на радиофреквенции во сателитска служба: 
2.4.1. земска сателитска станица (Прилог 4-1); 
2.4.2. VSAT/SNG (Прилог 4-2); 
2.5. барање за издавање на одобрение за користење 

на радиофреквенции во радиоаматерска служба (При-
лог 5);  

2.6. барање за издавање на одобрение за користење на 
радиофреквенции во воздухопловна мобилна служба: 

2.6.1. воздухоплов (Прилог 6-1); 
2.6.2. радиостаница на земја (Прилог 6-2); 
2.7. барање за издавање на одобрение за користење 

на радиофреквенции во воздухопловна радионавигаци-
ска служба (Прилог 7). 

2.8. барање за издавање на одобрение за користење 
на радиофреквенции во мобилна служба за станици на 
пловни објекти за внатрешна пловидба (Прилог 8); 

3. Обрасците на барањата од став 2 на овој член се 
дадени во Прилог 1, Прилог 2, Прилог 3-1, Прилог 3-2, 
Прилог 3-3, Прилог 4-1, Прилог 4-2, Прилог 5, Прилог 
6-1, Прилог 6-2, Прилог 7 и Прилог 8 на овој Правил-
ник и се негов составен дел. 

4. Барањата се пополнуваат според соодветните 
упатства дадени во Анекс А, Анекс 1, Анекс 2, Анекс 
3-1, Анекс 3-2, Анекс 4-1, Анекс 4-2, Анекс 5, Анекс 6-
1, Анекс 6-2, Анекс 7 и Анекс 8 на овој Правилник и се 
негов составен дел. 

 
Член 3 

1. Техничкото решение од член 2, став 1, точка 1.4 
од овој Правилник се поднесува со барањата за издава-
ње на одобрение за користење на радиофреквенции во 
фиксна, копнена мобилна и радиодифузна служба, кое 
покрај податоците за проектантот и за инвеститорот, 
содржи и податоци за: 

- географска област на користење; 
- метод на пресметка на пропагација и одредување 

на сервисна зона (на базна/предавателна станица), 
пресметка на квалитетот на линковската врска, означу-
вање на локациите на предавателните радиостаници и 
приказ на сервисната зона, односно трасата на линков-
ската врска на топографска карта во размер 1:25000 
или 1:50000, профили на теренот на секои 10 степени, 
ефективни височини во 36 насоки (за радиодифузна 
служба) и прва Френелова зона; 

- геодетски податоци за локацијата на предавателот 
(во државен координатен систем или WGS 84, со напо-
мена за кој координатен систем се однесува); 

- моќност (излезна моќност на уредот, засилување 
на антенскиот систем и  ефективно израчена моќност-
ERP); 

- вид на модулација; 
- вид на радиоемисија (според класификацијата од 

меѓународниот правилник за радиокомуникации и Пла-
нот за намена на радиофреквенциски опсези на РМ); 

- антенски систем (тип на антена/антени, произво-
дител на антените, податоци за антенскиот столб, виси-
на на антена над земјиштето, хоризонтална и вертикал-
на насоченост (азимут + елевација) на главниот сноп, 
широчина на главниот сноп, добивка на антената / ан-
тенскиот систем, однос напред-назад, поларизација, хо-
ризонтален и вертикален дијаграм на зрачење и др.);  

- за дигитална телевизија (DVB-T): зона на распре-
делба со референтна конфигурација на мрежата, мул-
типлекс и спектрална маска, 

- радиоопрема. 
2. Техничкото решение од член 2 став 1 точка 1.4 

од овој Правилник не се поднесува со барањата за из-
давање на одобрение за користење на радиофреквен-
ции во копнена мобилна служба ако се користи една 
фреквенција (симплекс). 

3. Техничкото решение се доставува во хартиена и 
електронска форма (преносен медиум или е-маил до 
раководителот на Сектор за радиокомуникации). 

 
Член 4 

1. Во копнено мобилна и фиксна служба, кога се 
доделува радиофреквенциски опсег кој се користи на 
целата територијата на Република Македонија или во 
определен регион, Агенцијата издава одобрение за до-
делениот радиофреквенциски опсег. Во овој случај не 
се издаваат поединечни одобренија за секоја базна ста-
ница во копнено мобилна ификсна станица во фиксна 
служба, односно не се поднесуваат поединечни барања 
предвидени во Прилог 1 и Прилог 2 од овој Правилник. 

2. Носителот на одобрението од став 1 на овој член 
е должен, на барање од Агенцијата, за секоја станица 
во копнено мобилна и станица во фиксна служба да ги 
достави податоците што се содржани во образецот на 
барањето за соодветната радио служба во формат што 
ќе го определи Агенцијата.  

3. За мрежи во копнена мобилна служба, за кои 
Агенцијата нема претходно издадено одобрение за ко-
ристење на радиофреквенции согласно точка 1,  се из-
дава одобрение за користење на радиофреквенции за 
секој репетитор и за секоја фиксна станица, додека за 
сите мобилни, односно рачни радиостаници се издава 
по едно одобрение. 

4. Во радиодифузна служба за изградба на јавна ко-
муникациска мрежа за пренос на дигитална телевизија, 
се издава одобрение за доделените канали за зоната на 
распределба или за целата територија на Република 
Македонија, како и поединечни одобренија за секоја 
предавателна локација. 

  
Член 5 

1. Овој Правилник влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“.  

2. Со донесувањето на овој Правилник престанува 
да важи Правилникот за формата и содржината на ба-
рањето за издавање на одобрение за користење на ра-
диофреквенции и потребната документација од декем-
ври 2007 година. 

3. По влегувањето во сила, овој Правилник ќе се об-
јави на WEB страната на Агенцијата. 

 
Бр. 02-1153/1   Агенција за електронски комуникации 

24 февруари 2011 година                     Директор, 
     Скопје                           Роберт Орданоски, с.р. 
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ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА 
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 

643. 
Врз основа на член 14 од Законот за републичките 

награди („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 40/87), Одборот за доделување на наградата „Гоце 
Делчев“, на седницата одржана  на 24.12.2010 година, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА РАБОТА НА ОДБОРОТ ЗА  ДОДЕЛУВАЊЕ  

НА НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 
 

Член 1 
Со овој Правилник се врши измена на Правилникот 

за работа на Одборот за доделување на наградата „Гоце 
Делчев“. 

 
Член 2 

Во член 24, ставот 3 се менува и гласи: „Право на 
конкурирање има автор или група творци на остварува-
ња што се објавени, рецензирани и каталогизирани“. 

 
Член 3 

Во член 24, во ставот 4 се брише зборот (ЦИП) и се 
додаваат зборовите: „односно датумот кога остварува-
ње-то е објавено на друг начин“.         

 
Член 4 

Во член 24 се додава нов став 6  кој  гласи: „Докол-
ку Одборот  оцени дека е потребно,  може да го про-
должи рокот  за пријавување на  Конкурсот за доделу-
вање на наградата „Гоце Делчев“.   

 
Член 5 

Во член 25  се додава нов став 2 кој гласи: „Одбо-
рот може рокот од став 1 на овој член да го продолжи 
до 10 април во годината во која се доделува наградата“. 

 
Член 6 

Овој Правилник влегува во сила со денот на него-
вото донесување, а ќе се применува од 1.1.2011 година. 

 
                     Претседател на Одборот  
          за доделување на наградата „Гоце Делчев“, 
                            акад. Владо Камбовски, с.р.  

ОДБОР ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ВИСОКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

644. 
Врз основа на член 99 став 4 од Законот за високото 

образование („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10 и 
17/11), член 18 став 3 од Правилникот за организација-
та, работата, начинот на одлучување, методологијата, 
постапката за акредитација, како и други прашања во 
врска со работата на Одборот за акредитација на висо-
кото образование („Службен весник на Република Ма-
кедонија”  бр.121/09) и член 15 и член 17 став 2 алинеја 
3 од Уредбата за нормативи и стандарди за основање 
на високообразовни установи и за вршење на високо-
образовна дејност („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.103/10 и 168/10), Одборот за акредитација 
на седницата одржана на 24.2.2011 година, донесе 

  
П Р А В И Л Н И К  

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ КОМПОНЕНТИ КОИ ТРЕБА 
ДА ГИ ПОСЕДУВААТ СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ОД 
ПРВИОТ, ВТОРИОТ И ТРЕТИОТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ 

  
Член 1 

Со овој правилник се уредуваат задолжителните ко-
мпоненти кои треба да ги поседуваат студиските прог-
рами од првиот, вториот и третиот циклус на студии.  

  
Член 2 

Студиските програми од првиот и вториот циклус 
на студии ги содржат следните задолжителни компо-
ненти: 1. Карта на високообразовната установа; 2. Од-
лука за усвојување на студиската програма од Настав-
но-научниот совет на единицата, односно Наставнич-
киот совет на самостојната висока стручна школа или 
Научниот совет на научната установа; 3. Одлука за ус-
војување на студиската програма од Ректорската упра-
ва или Универзитетскиот сенат односно Советот на на-
учната установа; 4. Научно-истражувачко подрачје, по-
ле и област, каде припаѓа студиската програма; 5.Вид 
на студиската програма (академски или стручни сту-
дии); 6. Степен на образование (прв односно втор цик-
лус); 7.Цел и оправданост за воведување на студиската 
програма; 8.Години и семестри на траење на студиска-
та програма; 9.ЕКТС кредити со кои се стекнува сту-
дентот; 10.Начин на финансирање, а за приватните ви-
сокообразовни и научни установи и доказ за обезбеде-
на квалитетна финансиска гаранција за студиската про-
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грама; 11.Услови за запишување; 12.Информација за 
продолжување на образованието; 13.Утврден сооднос 
помеѓу задолжителните и изборните предмети, со  ли-
ста на задолжителни предмети,  листа на изборни пред-
мети и дефиниран начин на избор на предметите; 
14.Податоци за просторот предвиден за реализација на 
студиската програма; 15.Листа на опрема предвидена 
за реализација на студиската програма; 16.Предметни 
програми со информации согласно со членот 4 од овој 
правилник (Прилог бр.3); 17.Список на наставен кадар 
со податоци наведени во членот 5 од овој правилник 
(Прилог бр.4); 18.Изјава од наставникот за давање сог-
ласност за учество во изведување на настава по одреде-
ни предмети од студиската програма; 19.Согласност од 
високообразовната установа за учество на наставникот 
во реализацијата на студиската програма; 20.Информа-
ција за бројот на студенти за запишување во првата го-
дина на студиската програма; 21.Информација за обез-
бедена задолжителна и дополнителна литература; 22. 
Информација за веб страница; 23.Стручниот односно 
научниот назив со кој се стекнува студентот по завр-
шување на студиската програма; 24.Активности и ме-
ханизми преку кои се развива и се одржува квалитетот 
на наставата.  

Со барањето за акредитација на студиска програма 
податоците од став 1 на овој член се поднесуваат на 
обрасци кои се дадени во прилозите бр.1, 3 и 4 и се со-
ставен дел на овој правилник. 

  
Член 3 

Студиските програми од третиот циклус на студии 
ги содржат следните задолжителни компоненти: 1.Кар-
та на високообразовната установа; 2.Одлука за усвоју-
вање на студиската програма од Наставно научниот со-
вет на единицата, односно Советот на научната устано-
ва; 3.Одлука за усвојување на студиската програма од 
Ректорската управа или Универзитетскиот сенат, од-
носно Советот на научната установа; 4.Научно-истра-
жувачко подрачје, поле и област, каде припаѓа студи-
ската програма; 5.Степен на образование (трет циклус); 
6.Цел и оправданост за воведување на студиската про-
грама; 7.Години и семестри на траење на студиската 
програма; 8.ЕКТС кредити со кои се стекнува студен-
тот; 9.Начин на финансирање, а за приватните високоо-
бразовни и научни установи и доказ за обезбедена ква-
литетна финансиска гаранција за студиската програма; 
10.Услови за запишување; 11.Структура на студиската 
програма согласно правилникот за организирање на до-

кторски студии на единицата, број на предвидени пред-
мети и стекнати кредити, како и број на кредити стек-
нати со изработката на докторскиот труд; 12.Податоци 
за просторот предвиден за реализација на студиската 
програма; 13.Листа на опрема предвидена за реализа-
ција на студиската програма; 14.Предметни програми 
со информации согласно со член 4 од овој правилник 
(Прилог бр.3); 15.Список на наставен кадар со подато-
ци наведени во член 5 од овој правилник (Прилог бр.4); 
16.Изјава од наставникот за давање согласност за учес-
тво во изведување на настава по одредени предмети од 
студиската програма; 17.Согласност од високообразов-
ната установа за учество на наставникот во реализаци-
јата на студиската програма; 18.Информација за бројот 
на ментори; 19.Информација за бројот на студенти за 
запишување во првата година на студиската програма; 
20.Информација за бројот на наставници во полето од-
носно областа од научноистражувачкото подрачје не-
опходни за организирање на докторски студии; 21.Ин-
формација за обезбедена задолжителна и дополнителна 
литература; 22.Информација за веб страница; 23.Ин-
формација за реализација на научноистражувачки про-
екти со кои се опфатени најмалку 20% од наставниот 
кадар; 24.Научниот назив со кој се стекнува студентот 
по завршување на студиската програма; 25.Обезбедена 
меѓународна мобилност на студентите; 26.Активности 
и механизми преку кои се развива и се одржува квали-
тетот на наставата.  

Со барањето за акредитација на студиска програма 
податоците од став 1 на овој член се поднесуваат на 
образсци кои се дадени во прилозите бр.2, 3 и 4 и се со-
ставен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

 Предметните програми од првиот, вториот и трети-
от циклус на студии ги содржат следните компоненти: 
1. Наслов на наставниот предмет; 2. Код; 3. Студиска 
програма; 4. Организатор на студиската програма (еди-
ница, односно институт, катедра, оддел); 5. Степен 
(прв, втор, трет циклус); 6. Академска година/семестар; 
7. Број на ЕКТС кредити; 8. Наставник; 9. Предуслови 
за запишување на предметот; 10. Цели на предметната 
програма (компетенции); 11. Содржина на предметната 
програма; 12.Методи на учење; 13. Вкупен расположив 
фонд на време; 14.Распределба на расположивото вре-
ме; 15.Форми на наставните активности: 15.1.Предава-
ња-теоретска настава: часови, 15.2.Вежби (лаборатори-
ски, аудиториски), семинари, тимска работа: часови; 
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16.Други форми на активности: 16.1.Проектни задачи: 
часови, 16.2.Самостојни задачи: часови; 16.3.Домашно 
учење: часови; 17.Начин на оценување: 17.1.Тестови: 
бодови; 17.2.Семинарска работа/проект, презентација 
писмена и усна: бодови; 17.3.Активност и учество: бо-
дови; 18.Критериуми за оценување (бодови/оценка): до 
х бода: 5 (пет) (F); од х до х бода: 6 (шест) (E); од х до 
х бода: 7 (седум) (D); од х до х бода: 8 (осум) (С); од х 
до х бода: 9 (девет) (В); од х до х бода: 10 (десет) (А); 
19.Услов за потпис и полагање на завршен испит; 
20.Јазик на кој се изведува наставата; 21. Метод на сле-
дење на квалитетот на наставата; 22. Литература: 22.1. 
Задолжителна литература (ред.број, автор, наслов, из-
давач, година); 22.2. Дополнителна литература (ред. 
број, автор, наслов, издавач, година).  

Со барањето за акредитација на студиска програма 
податоците од став 1 на овој член се поднесуваат на 
образец кој е даден во прилог бр.3 и е составен дел на 
овој правилник. 

  
Член 5 

Списокот на лицата планирани за изведување на 
студиската програма од прв, втор и трет циклус и на 
менторите на докторски трудови ги содржи следните 
податоци: 1.Име и презиме; 2.Дата на раѓање; 3.Степен 
на образование; 4.Наслов на научниот степен;  5.Каде и 
кога го завршил образованието односно се стекнал со 
научен степен: образование, година, институција; 6.По-
драчје, поле и област на научниот степен магистер: по-
драчје, поле, област; 7.Подрачје, поле и област на науч-
ниот степен доктор: подрачје, поле, област; 8.Доколку 
е во работен однос да се наведе институцијата каде ра-
боти и звањето во кое е избран и во која област: инсти-
туција, звање во кое е избран и област; 9.Список на 
предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, 
вториот и третиот циклус на студии: 9.1.Список на 
предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на 
студии: ред.број, наслов на предметот, студиска про-
грама/институција; 9.2.Список на предмети кои настав-
никот ги води на вториот циклус на студии: ред.број, 
наслов на предметот, студиска програма/институција;  
9.3.Список на предмети кои наставникот ги води на 
третиот циклус на студии: ред.број, наслов на предме-
тот, студиска програма/институција; 10.Селектирани 
резултати во последните пет години: 10.1.Релевантни 
печатени научни трудови (до пет): ред.број, автори, 
наслов, издавач/година; 10.2.Учество во научно-истра-
жувачки национални и меѓународни проекти (до пет): 

ред.број, автори, наслов, издавач/година; 10.3.Печате-
ни книги во последните пет години (до пет): ред.број, 
автори, наслов, издавач/година; 10.4.Печатени стручни 
трудови во последните пет години (до пет): ред.број, 
автори, наслов, издавач/година; 11.Менторства на до-
дипломски, магистерски и докторски студии: 11.1. Ди-
пломски работи, 11.2. Магистерски работи, 11.3. Док-
торски дисертации; 12. За ментори на докторски трудо-
ви селектирани резултати во последните четири/ пет 
години: 12.1. Доказ за печатени научноистражувачки 
трудови во меѓународни научни списанија или меѓуна-
родни научни публикации во даденото поле (до шест) 
во последните пет години: ред.број, автори, наслов, из-
давач/година; 12.2.Доказ за најмалку два печатени нау-
чноистражувачки трудови во меѓународни научни спи-
санија со импакт фактор во даденото поле во послед-
ните пет години: ред. број, автори, наслов, изда-
вач/година; 12.3. Доказ за најмалку три учества на ме-
ѓународни собири во последните четири години: ред. 
број, автори, наслов на трудот, меѓународен собир/кон-
ференција, година.  

Со барањето за акредитација на студиска програма 
податоците од став 1 на овој член се поднесуваат на 
образец кој е даден во прилог бр.4 и е составен дел на 
овој правилник. 

  
Член 6 

 Составен дел на овој правилник се одредбите од 
Законот за високо образование („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 
99/09, 115/10 и 17/11), Правилникот за организацијата, 
работата, начинот на одлучување, методологијата, по-
стапката за акредитација, како и други прашања во вр-
ска со работата на Одборот за акредитација на високо-
то образование („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.121/09) и Уредбата за нормативи и стандар-
ди за основање на високообразовни установи и за вр-
шење на високообразовна дејност („Службен весник на 
Република Македонија” бр.103/10 и 168/10) кои се од-
несуваат на студиските програми.  

 
Член 7 

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

  
                   Претседател на Одборот за акредитација 
                                на високото образование 
                        проф. д-р Михаил Петковски, с.р. 



Стр. 78 - Бр. 25 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 февруари 2011 
 



28 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 25 - Стр. 79 

 
  
  
  
  
  
  
  
  



Стр. 80 - Бр. 25 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 февруари 2011 
 



28 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 25 - Стр. 81 



Стр. 82 - Бр. 25 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 февруари 2011 
 



28 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 25 - Стр. 83 



Стр. 84 - Бр. 25 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 28 февруари 2011 
 

КОМИСИЈА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФАКТИ 
645. 

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.14/08 и бр.64/09), Комисијата за верификација на фактите, на 
седницата одржана на  21.2.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДАТУМОТ ОД КОЈ ПОЧНУВА ДА ТЕЧЕ РОКОТ  
ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА  ЗАВЕРЕНА ПИСМЕНА ИЗЈАВА 

 
I. Согласно член 6 став 2 од Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција, но-

тарски заверена писмена изјава до Комисијата за верификација на фактите, од 1.3.2011 година до 1.4.2011 го-
дина треба да достават следната категорија на носители на јавна функција:     

    
1. Членови на совет, управен одбор, извршен директор, вработени во јавен радиодифузен сервис и членови 

на совет за радиодифузија. 
 
II. Писмените изјави да се доставуваат на бул. „Гоце Делчев“ бб на 17-ти кат во зградата на МРТВ.  
         
 III. Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави  во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  
Текстот на изјавата бр.2 може да се симне од веб страната на Комисијата за верификација на фактите 

www.kvf.org.mk                                                                                                                                                                       
                                                                              
  Бр. 02-488/1                                                                                                   Комисија за верификација на фактите        

21 февруари 2011 година                               Претседател, 
       Скопје                                                         Томе Аџиев, с.р. 
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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

9. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседа-

телот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија 
издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ 
МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ЦРНА ГОРА ЗА СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ  
Се прогласува Законот за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и 

Црна Гора за социјално осигурување, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 

февруари 2011 година. 
 

        Бр. 07-991/1                                        Претседател 
21 февруари 2011 година            на Република Македонија,                       
           Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р. 

 
Претседател 

 на Собранието на Република 
 Македонија, 

  Трајко Вељаноски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОРОТ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И 

ЦРНА ГОРА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Се ратификува Договорот меѓу Република Македонија и Црна Гора за социјално 

осигурување, склучена во Скопје, на 22 октомври 2010 година. 
 

 
Член 2 

Договорот во оригинал на македонски и на црногорски јазик, гласи: 

С О Д Р Ж И Н А
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Стр. 26 - Бр. 25 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 28 февруари 2011 
 



28 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ Бр. 25 - Стр. 27  
 



Стр. 28 - Бр. 25 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 28 февруари 2011 
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28 февруари 2011 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ Бр. 25 - Стр. 45  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Министерството за труд и социјална политика се определува како орган на државната 

управа што ќе се грижи за извршување на овој договор. 
 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 



Стр. 46 - Бр. 25 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 28 февруари 2011 
 

L I G J 
PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET REPUBLIKËS SË 

MAQEDONISË DHE MALIT TË ZI PËR SIGURIM SOCIAL 
 

Neni 1 
Ratifikohet Marrëveshja ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Malit të Zi për sigurim 

social, e lidhur në Shkup më 22 tetor 2010. 
 

Neni 2 
Marrëveshja në origjinal në gjuhën maqedonase dhe malazeze, është si vijon:  
 

Neni 3 
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale caktohet si organ i administratës shtetërore, që do të 

kujdeset për zbatimin e kësaj marrëveshje.  
 

Neni 4 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së 

Maqedonisë". 
_______________ 

 
10. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседа-
телот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија 
издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА РАМКОВНАТА 
КОНВЕНЦИЈА НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА ЗА ЗНАЧЕЊЕТО НА КУЛТУРНОТО 

НАСЛЕДСТВО ВО ОПШТЕСТВОТО  
Се прогласува Законот за ратификација на Рамковната конвенција на Советот на 

Европа за значењето на културното наследство во општеството, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 

февруари 2011 година. 
 

        Бр. 07-992/1                                        Претседател 
21 февруари 2011 година            на Република Македонија,                       
           Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р. 

 
Претседател 

 на Собранието на Република 
 Македонија, 

  Трајко Вељаноски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА РАМКОВНАТА КОНВЕНЦИЈА НА СОВЕТОТ НА 

ЕВРОПА ЗА ЗНАЧЕЊЕТО НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО 
ОПШТЕСТВОТО 

 
Член 1 

Се ратификува Рамковната конвенција на Советот на Европа за значењето на 
културното наследство во општеството, донесена во Фаро, Португалија на 27 октомври 
2005 година. 

 
 

Член 2 
Договорот во оригинал на англиски, со превод на македонски јазик, гласи: 
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Член 3 
Министерството за култура се определува како надлежен орган на државната управа 

што ќе се грижи за извршување на оваа конвенција. 
 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 
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L I G J 
PËR RATIFIKIMIN E KONVENTËS KORNIZË TË KËSHILLIT EVROPIAN PËR 

RËNDËSINË E TRASHËGIMISË KULTURORE NË SHOQËRI 
 

Neni 1 
Ratifikohet Konventa Kornizë e Këshillit Evropian për rëndësinë e trashëgimisë kulturore në 

shoqëri e miratuar në Faro, Portugali më 27 tetor 2005. 
 

Neni 2 
Konventa në origjinal në gjuhën angleze me përkthim në gjuhën maqedonase, është si vijon:  
 

Neni 3 
Ministria e Kulturës, caktohet si organi i administratës shtetërore që do të kujdeset për 

zbatimin e kësaj konvente. 
 

Neni 4 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së 

Maqedonisë". 
_______________ 

11. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседа-

телот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија 
издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА 
МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 

ПОЛСКА ЗА СОРАБОТКА ВО ОБЛАСТА НА ОДБРАНАТА  
Се прогласува Законот за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република 

Македонија и Владата на Република Полска за соработка во областа на одбраната, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 

февруари 2011 година. 
 

        Бр. 07-993/1                                        Претседател 
21 февруари 2011 година            на Република Македонија,                       
           Скопје                                    Ѓорге Иванов, с.р. 

 
Претседател 

 на Собранието на Република 
 Македонија, 

  Трајко Вељаноски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА СПОГОДБАТА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА И ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА ПОЛСКА ЗА СОРАБОТКА ВО 

ОБЛАСТА НА ОДБРАНАТА 
 

Член 1 
Се ратификува Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на 

Република Полска за соработка во областа на одбраната, потпишана во Скопје, на 21 јуни 
2010 година. 

 
Член 2 

Договорот во оригинал на македонски, полски и англиски јазик, гласи: 
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Член 3 
Министерството за одбрана се определува како надлежен орган на државната управа што ќе се 

грижи за извршување на оваа спогодба. 
Член 4 

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

________________ 
 

L I G J 
PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË 

MAQEDONISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË POLONISË PËR BASHKËPUNIM NË 
SFERËN E MBROJTJES  

Neni 1 
Ratifikohet Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Qeverisë së Republikës 

së Polonisë për bashkëpunim në sferën e mbrojtjes, e nënshkruar në Shkup më 21 qershor 2010. 
 

Neni 2 
Marrëveshja në origjinal në gjuhën maqedonase, polake dhe angleze, është si vijon:  

 
Neni 3 

Ministria e Mbrojtjes caktohet si organ i administratës shtetërore, që do të kujdeset për zbatimin e 
kësaj marrëveshje.  

Neni 4 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së 

Maqedonisë". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефон:  +389-2-55 12 400.   
Телефакс: +389-2-55 12 401.    
Претплатата за 2011 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. 

 


