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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1813. 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУ-
ВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 
ЈП ЗА ВОДОСТОПАНСТВО „ЛИСИЧЕ“ – ВЕЛЕС 

 
Во Решението за разрешување и именување члено-

ви на Управниот одбор на ЈП за водостопанство „Лиси-
че“ – Велес („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 78/2010) во точка 2 се вршат следните исправки: 

- во алинеја 1 пред „Шурбевска“ треба да стои „Ри-
стовска“ 

- во алинејата 2 наместо „Андоновски“ треба да 
стои „Андовски“ 

- во алинејата 3 наместо „Димитриевски“ треба да 
стои „Димитриески“ 

- во алинејата 4 наместо „Палашковски“ треба да 
стои „Паласковски“ 

- во алинејата 6 наместо „Абракова“ треба да стои 
„Амбракова“ 

 
                              Од Владата на Република  
                                     Македонија 

____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1814. 
Врз основа на член 84 став 3 од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 49/10), министерот за земјоделс-
тво,шумарство и водостопанство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА БАРАЊЕТО ЗА ВРШЕЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛ-
НА ДЕЈНОСТ, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ДОКАЖУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТ НА УСЛО-
ВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНА ДЕЈНОСТ 
И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈА 
ЗА ВРШИТЕЛИ НА ДОПОЛНИТЕЛНА ДЕЈНОСТ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на образецот на барањето за вршење дополни-
телна дејност на семејно земјоделско стопанство, по-
требната документација за докажување на исполнетост 
на условите за вршење на дополнителна дејност и на-
чинот на водење на евиденција на вршители на допол-
нителна дејност. 

Член 2 
Формата и содржината на образецот на барањето за 

вршење на дополнителна дејност е дадено во прилог  
кој е составен дел на овој правилник. 

  
Член 3 

Потребната документација за докажување на ис-
полнетост на условите за вршење на дополнителна деј-
ност е: 

- лична исправа на носителот на дополнителна деј-
ност (фотокопија). 

- трансакциона сметка на носителот на семејното 
земјоделско стопанство. 

- документ за просечен среден приход во последни-
те три години кои се остваруваат кај носителот на се-
мејно земјоделско стопанство издадено од Управата за 
јавни приходи. 

- потврда за статусот за вработување од Агенција за 
вработување. 

- потврда за стручна оспособеност (квалификува-
ност) на носителот на дополнителната дејност.  

- потврда за ветеринарно-санитарните услови за вр-
шење дополнителна дејност издадена од Управа за ве-
теринарство. 

- документ за прифатливост на дополнителната деј-
ност согласно стратегиите за локален економски развој 
издадена од општината, општините на Градот Скопје и 
Градот Скопје. 

- потврда за некористење на социјална помош изда-
дена од Министертсвото за труд и социјална политика. 

 
Член 4 

(1) За вршење на дополнителна дејност се води еви-
денција во книга за евиденција на семејно земјоделско 
стопанство. 

(2) Во книгата од став 1 од овој член се води посеб-
на евиденција за вршење на дополнителна дејност за 
физичко лице кое е носител на семејно земјоделско 
стопанство и посебна евиденција за член на семејно 
земјоделско стопанство кое го користи земјоделскиот 
имот и врши земјоделска дејност, а кое е овластен од 
носителот на семејно земјоделско стопанствo. 

 
Член 5 

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

 
    Бр. 02-5681/8 
15 јули 2010 година                             Министер, 

  Скопје                                   Љупчо Димовски, с.р. 
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1815. 
Врз основа на член 83 став 3 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 49/10) министерот за земјоделство,шумарство и водостопанство донесе  
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА ОСПОСОБЕНОСТ НА ВРШИТЕЛИТЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНА ДЕЈНОСТ И  
СООДВЕТНАТА ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНА ДЕЈНОСТ НА  

СЕМЕЈНО ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОПАНСТВО 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува стручната оспособеност на вршителите на дополнителна дејност и соод-

ветната техничка опрема за вршење на дополнителна дејност на семејно земјоделско стопанство.  
 

Член 2 
Вршителот на дополнителната  дејност на семејно земјоделско стопанство може да врши дополнителна деј-

ност доколку за:                
- преработувач  на месо и  млеко има тригодишно или четиригодишно стручно образование или стручно 

оспособување за месни и млечни преработки;   
- преработувач   на жито, брашно, шеќер, леб, бели пецива и кандиторски производи има тригодишно или 

четиригодишно стручно образование  или стручно оспособување од областа на производство на храна или  
угостителство;               

- преработувач на овошје и зеленчук има тригодишно или четиригодишно стручно образование или струч-
но оспособување  од областа на прехрамбената и угостителска насока;   

- столар, тапетар – декоратер, резбар има тригодишно или четиригодишно стручно образование или струч-
но оспособување на дрвната индустрија и шумарската насока преработувач на дрво-дрво преработувачка стру-
ка;                        

- ракувач со кетеринг активности на фарма има тригодишно или четиригодишно стручно образование или 
стручно оспособување од областа на угостителството, туризмот  или земјоделството;  

- ракувач со рурален туризам има тригодишно или четиригодишно стручно образование  или стручно оспо-
собување од областа на угостителството, туризмот, земјоделството и руралниот развој и   

- ракувач на услуги во шумарството и земјоделски машини и опрема има тригодишно стручно или четири-
годишно образование или стручно оспособување од областа на механизацијата во земјоделството и шумарс-
твото.  

                 
Член 3 

Соодветна техничка опрема  за вршење на дополнителна дејност е онаа опрема со која располага семејното 
земјоделско стопанство и кое е во рамките на максималниот обем на дополнителна дејност на семејно земјо-
делско стопанство утврден со актот со кој се пропишуваат видовите на дејности кои можат да се вршат како 
дополнителни дејности на семејните земјоделски стопанства и нивниот обем.                                                              

 
Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”. 
      
     Бр. 02-5681/11 
15 јули 2010 година                                               Министер, 
        Скопје                                             Љупчо Димовски, с.р. 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА БРОЈОТ И СОСТАВОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЕКИПАЖ НА БРОД СПОРЕД ВИДОТ И 

КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА БРОДОТ, НАМЕНАТА, ВИДОТ И ПОДРАЧЈЕТО НА ПЛОВИДБА 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
1816. 
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    Бр. 01-9790/1 
5 јули 2010 година                           Министер за транспорт и врски, 
       Скопје                       Миле Јанакиески, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
1817. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ” бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Вруток - Општина 
Гостивар. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 10-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Вруток, востановен според Законот за премер и ка-
тастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” бр. 
34/72 и 13/78). 

 
     Бр. 09-11274/1 
16 јули 2010 година                            Директор, 

    Скопје                        Љупчо Георгиевски, с.р. 
__________ 

 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1818. 

Врз основа на член 19, алинеjа 7 од Законот за 
енергетика  („Службен весник на РМ” бр. 63/06, 36/07 
и 106/08), 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 до-
дадена 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 
19.07.2010 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         30,866 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до         32,316 
   
б) Дизел гориво          ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)      до 31,263 
 
в) Масло за горење         ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)       до 30,866 
   
г) Мазут             ден/кг 
- М-1 НС           до 26,051 
  

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 68,00 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98        до 69,50 
 
б) Дизел гориво            ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)        до 56,00 
 
в) Масло за горење          ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)         до 45,00 
г) Мазут              ден/кг 
- М-1 НС                до 32,262 
 
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 ЦЕНИ), 
освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 
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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 
мазутот 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 задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Зако-
нот за задолжителни резерви на нафта и нафтени дери-
вати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при 
увоз и/или производство на нафтени 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 
 

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 22,091 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98        до 21,912 
 
б) Дизел гориво           ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)       до 12,164 
 
в) Масло за горење          ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)        до 3,230 
 
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 20.07.2010 
година. 

 
     Бр. 02-1270/1    
19 јули 2010 година              Претседател,  

  Скопје                  Димитар Петров, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
1819. 

Врз основа на член 75 став (2) од Законот за возду-
хопловство („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр.14/06, 24/07, 103/08 и 67/10), директорот на 
Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ 
НА ПОВРШИНИТЕ ЗА МАНЕВРИРАЊЕ, ПЛАТ-
ФОРМИТЕ И ДРУГИ ПОВРШИНИ НА АЕРОДРОМ  

ОДНОСНО ЛЕТАЛИШТЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на обележување на по-

вршините за маневрирање, платформите и други повр-
шини на аеродром односно леталиште („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 151/07) во членот 2 
по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:  

„(2) Обележувањето на забранетите површини и по-
вршините за маневрирање, платформите и другите по-
вршини со недоволна носивост на воздухопловното 
пристаниште се врши според стандардите и препорача-
ните практики на ICAO, Анекс 14, Волумен 1, Дел 7 - 
Визуелни средства за обележување на зони ограничени 
за користење (Visual Aids for denoting restricted use 
areas).“ 

Ставот (2) станува став (3). 
 

Член 2 
Во членот 3 по зборовите: „став 1“ се додаваат збо-

ровите: “ и 2“. 
 

Член 3 
Во членот 5 став (5) по зборовите: „на овој член“ се 

додаваат зборовите: „се поставуваат доколку тревната-
та ПСП се обележува со неподвижни ознаки и“. 

 
Член 4 

Во членот 6 став (5) по зборовите: „на овој член“ се 
додаваат зборовите: „се поставуваат доколку тревната-
та ПСП се обележува со подвижни ознаки и“.   

 
Член 5 

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

 
    Бр. 03-1049/3 
8 јули 2010 година                           в.д. Директор, 

  Скопје                            Зоран Крстевски, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО 
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

1820. 
Врз основа на член 66 став (5) и член 66а став (2) од 

Законот за задолжително капитално финансирано пен-
зиско осигурување („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 29/2002, 85/2003,  40/2004, 113/2005, 
29/2007, 88/2008, 48/2009 и 50/2010), Управниот одбор 
на Агенцијата за супервизија на капитално финансира-
но пензиско осигурување на седницата, одржана на 
25.06.2010 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И 
ПОСТАПКАТА НА ПРЕНОС НА СРЕДСТВАТА ВО 
СЛУЧАЈ НА ИНВАЛИДНОСТ ИЛИ СМРТ НА ЧЛЕН 
И ВРЕМЕНО РАСПРЕДЕЛЕН ОСИГУРЕНИК ВО 
ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД И ПРЕНОС 
НА СРЕДСТВАТА НА ЧЛЕН И ВРЕМЕНО РАС-
ПРЕДЕЛЕН ОСИГУРЕНИК КОЈ ГО ОТПОВИКАЛ  

УТВРДЕНИОТ СТАТУС 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот и постапката на пренос 

на средствата во случај на инвалидност или смрт на 
член и времено распределен осигуреник во задолжите-
лен пензиски фонд и пренос на средствата на член и 
времено распределен осигуреник кој го отповикал 
утврдениот статус („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 138/2008) во членот 5 зборовите: „Зако-
нот за наследување“ се заменуваат со зборот: „закон“. 

 
Член 2 

Во член 6 во ставот (1) зборовите: „правосилна суд-
ска одлука согласно Законот за наследување“ се заме-
нуваат со зборовите: „решение од надлежен орган “.  

Во ставот (2) зборовите: „врз основа на правосилна 
судска одлука“ се бришат. 

   
Член 3 

Во член 7 во ставот (1) зборовите: „правосилна суд-
ска одлука“ се заменуваат со зборовите: „решение од 
надлежен орган со кое е прогласен за наследник“. 

Ставот (2) се менува и гласи:  
„Друштвото доставува до Агенцијата барање за 

одобрување на исплата на средства на наследник и ре-
шение од надлежен орган со кое е прогласен наслед-
ник.“ 

 
Член 4 

Во член 8 во ставот (3) се додава нова реченица ко-
ја гласи: „Истовремено со известувањето Агенцијата 
доставува одобрување до друштвото кое го доставило 
барањето за исплата на наследникот.“ 

 
Член 5 

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

 
      Бр. 01-1274/5                                   Претседател 
19 јули 2010 година                       на Управниот одбор, 

  Скопје                            Анета Димовска, с.р. 
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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
1821. 

Во Одлуката за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на референтни цени на услуги во 
специјалистичко - консултативната здравствена заштита, објавена во „Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 92 од 2010 година, забележани се технички грешки, поради што се врши следната  

 
И С П Р А В К А 

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА  
РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА УСЛУГИ ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНАТА  

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 
 
Во членот 1 од Одлуката, наместо објавената табела,  треба да стои следната табела: 
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Стр. 12 - Бр. 96 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 јули 2010 
 

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1822. 
Врз основа на член  44, а во согласност со член 45, 

46 и 47 од Законот за радиодифузната дејност („Служ-
бен весник на РМ“ бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 
06/2010) и Заклучокот на Советот бр. 02-2161/2 од 
14.07.2010 година, Советот за радиодифузија на РМ на 
13-та седница одржана на 14.07.2010 година, ја донесе 
следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ  

(РАДИО) НА ЛОКАЛНО НИВО 
 
1. Се објавува конкурс за доделување 4 (четири) доз-

воли за вршење радиодифузна дејност за емитување и 
пренос на радио програмски сервиси на локално ниво за 
пренесување преку терестријален предавател, и тоа за: 

- Крива Паланка, 1 (една) дозвола, на македонски 
јазик; 

- Пробиштип, 1 (една) дозвола, на македонски јазик;  
- Кичево, 1 (една) дозвола, на македонски јазик и 
- Тетово, 1 (една) дозвола, на албански, македонски 

и на јазиците на други немнозински етнички заедници 
(мултиетничко радио). 

2. Радио програмските сервиси на локално ниво, на-
ведени во точка 1 на оваа Одлука, ќе се емитуваат и ќе 
се пренесуваат преку терестријални предаватели на 
фреквенции определени за секоја дозвола поединечно 
од страна на Агенцијата за електронски комуникации 
на РМ. 

3. Радио програмските сервиси на локално ниво, на-
ведени во точка 1 на оваа Одлука, според форматот ќе 
бидат музичко-говорно радио од општ формат.1  

4. Дозволите ќе се доделат за временски период од 
9 (девет) години и тие не можат да се пренесуваат на 
други лица. 

5. Условите и барањата што кандидатите треба да 
ги исполнуваат за вршење на дејноста, како и критери-
умите за споредување и вреднување на пријавите и 
нивната тежина при оценувањето, се содржани во кон-
                                                                 
1 Утврдувањето на природата, односно форматите на програмски-
те сервиси се врши согласно Законот за радиодифузната дејност 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.100/05, 19/07, 
103/08, 152/08, 06/2010), Правилникот за форматите на радио и 
телевизиските програмски сервиси („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 113/2006) и правилниците за изменување и 
дополнување на Правилникот за форматите на радио и телевизис-
ките програмски сервиси („Службен весник на Република Маке-
донија” бр. 130/06 и 61/07). 

курсната документација која содржи општи, технички, 
продукциски, програмски и други услови, чиј текст е 
составен дел на оваа Одлука (Прилог 1).2 

6. Основните технички услови, стандарди и параме-
три за емисиониот дел одредени во согласност со Зако-
нот за електронските комуникации („Службен весник 
на РМ“ бр. 13/05, 14/07, 55/07, 98/08, 83/10), се содржа-
ни во конкурсната документација и Одобрението за ко-
ристење радиофреквенција издадено од Агенцијата за 
електронски комуникации. 

7. За дозволите се плаќа годишен надоместок за се-
која тековна година, почнувајќи од датумот на доделу-
вањето на дозволата, на сметката на Советот за радио-
дифузија. 

Висината на годишниот надоместок за дозволите, 
Советот за радиодифузија ќе ја пресметува согласно 
член 60 од Законот за радиодифузната дејност на поче-
токот на секоја календарска година. 

8. За користење на радиофреквенциите за радиоди-
фузна и за фиксна служба се плаќа годишен надоме-
сток пресметан според Правилникот за начинот на 
пресметка на годишниот надоместок за користење на 
радиофреквенции, донесен од страна на Агенцијата за 
електронски комуникации („Службен весник на РМ“ 
бр. 02/08). 

Надоместокот за користење радиофреквенции се 
плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуни-
кации за секоја тековна година, почнувајќи од датумот 
на издавањето на Одобрението за користење радиофре-
квенции. 

9. За определување на предавателната фреквенција, 
микролокација, максималната ефективна иззрачена 
моќност (ЕРП), насоченоста на антенскиот систем, ка-
ко и за другите технички параметри што не се опреде-
лени со оваа Одлука и со конкурсната документација, 
кандидатите се должни (по подигањето на документа-
цијата од Советот и добивањето потврда од Советот за 
подигнатата документација) да се обратат во Агенција-
та за електронски комуникации, каде ќе ги добијат де-
талните технички параметри, кои се составен дел на 
конкурсната документација и според кои ќе треба да се 
изработи техничкиот елаборат за предавателниот дел. 

Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за 
електронски комуникации треба да биде со истиот на-
зив како и во Советот за радиодифузија. 

                                                                 
2 Прилог (1): Конкурсна документација која содржи општи, тех-
нички, продукциски, програмски и други услови, чиј текст е сос-
тавен дел на оваа Одлука, во целост е објавена на веб-страницата 
на Советот за радиодифузија на Република Македонија 
(www.srd.org.mk), и е составен дел на документацијата, која може 
да се подигне во Советот за радиодифузија на Република Македо-
нија, бул. “Маркс и Енгелс” бр.3, Скопје, согласно условите утвр-
дени во оваа Одлука.  
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10. Кандидатите на Конкурсот поднесуваат пријави 
на посебен образец чија форма и содржина ги пропи-
шува Советот за радиодифузија.  

Општите, техничките, продукциските, програмски-
те и другите услови кои се составен дел на конкурсната 
документација и образецот - Пријава, можат да се по-
дигнат во Советот за радиодифузија на Република Ма-
кедонија, бул. „Маркс и Енгелс” бр. 3, Скопје.  

За документацијата се плаќа надоместок во износ 
од 5.000,00 денари на жиро сметка: 300000000618023, 
Банка депонент: Комерцијална банка АД Скопје. 

11. Пријавата се поднесува до Советот за радиоди-
фузија на Република Македонија, на адреса: бул. 
„Маркс и Енгелс” бр. 3, Скопје, со назнака „Пријава за 
конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифуз-
на дејност - радио на локално ниво”.  

Пријавата, со придружната документација, се под-
несуваат во 2 (два) примерока. 

12. Пријавата може да се достави препорачано по 
пошта или со предавање во архивата на Советот за ра-
диодифузија. 

13. Пријавата за учество на Конкурсот се поднесува 
во рок од 30 (триесет) дена. 

Рокот за поднесување на пријавите тече од првиот 
нареден ден од денот на објавувањето на оваа Одлука 
во „Службен весник на РМ”. 

Пријавите се поднесуваат во рокот определен со 
оваа Одлука на начин, форма и со содржина предвиде-
на во конкурсната документација со Општите, технич-
ките, продукциските, програмските и другите услови. 

Пријавите што ќе бидат поднесени по истекот на 
рокот определен со оваа Одлука и нема да бидат подго-
твени и доставени според условите утврдени во кон-
курсната документација, односно со Општите, технич-
ките, продукциските, програмските и другите услови, 
нема да бидат разгледувани. 

14. Оваа одлука се објавува во „Службен весник на 
Република Македонија”, на веб-страницата на Советот 
за радиодифузија на Република Македонија и во нај-
малку 2 (два) дневни весника, а влегува во сила од пр-
виот нареден ден од денот на објавувањето во „Служ-
бен весник на Република Македонија”. 

 
       Бр. 07-177                            Совет за радиодифузија  
14 јули 2010 година                 на Република Македонија  
          Скопје                                      Претседател, 
                                                     Зоран Стефаноски, с.р.  

1823. 
Врз основа на член 52 од Законот за радиодифузна-

та дејност („Сл.весник на РМ“ бр. 100/05, 19/07, 103/08, 
152/08, 06/2010), а во согласност со членовите 46 и 51 
од истиот Закон, Советот за радиодифузија на Репуб-
лика Македонија, по спроведувањето на Конкурсот за 
доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност 
објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс 
бр.07-119 од 31.05.2010 година („Службен весник на 
РМ” бр.74/2010) и Заклучокот бр.02-2161/3 од 14.07.2010 
година, на 13-та седница, одржана на 14.07.2010 годи-
на, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИО-
ДИФУЗНА ДЕЈНОСТ (РАДИО) НА РЕГИОНАЛНО 
НИВО-ГРАДОТ СКОПЈЕ СО НЕГОВАТА ОКОЛИНА 

  
I. Се доделува 1 (една) дозвола за вршење радиоди-

фузна дејност за емитување и пренос на радио про-
грамски сервис, на регионално ниво, со опфат на слу-
шаност во Регионот Скопје (Градот Скопје со неговата 
околина), говорно – музичко радио од општ формат во 
кое застапените видови програми остваруваат најмалку 
две од трите медиумски функции, на македонски јазик, 
на Друштво за архитектура и инженеринг Арк Дизајн 
ДООЕЛ Скопје. 

II. Дозволата за вршење радиодифузна дејност, на-
ведена во точка I на оваа Одлука, е наменета за збога-
тување на повеќедецениската македонско – француска 
соработка на аудиовизуелен план, како составен дел на 
македонско – француските политички, културни, еко-
номски и други односи и врски и реализација на меѓу-
народните ангажмани на Република Македонија како 
полноправна членка на Меѓународната организација на 
франкофонијата, зголемување на уделот на европски 
радио програми во македонскиот радиодифузен про-
стор и задоволување на потребите на радио публиката 
од таков вид програми. 

III. Субјектот, наведен во точка I на оваа Одлука, е 
обврзан веднаш по донесувањето на оваа Одлука за до-
делување на дозвола, а пред нејзиното издавање, да до-
стави договор за меѓусебна соработка со Радио Франс 
– Интернационал, француско претпријатие со ограни-
чена одговорност, со седиште во Париз, Република 
Франција,  регистрирано во РФИ во Париз со бр. Б 326 
981 156, (на адреса: avenue President Kennedy  75016 – 
Paris, France), за користење на емисии на ова францу-
ско радио за потребите на неговата програма, како и да 
го почитува и исполнува тој договор за сето време на 
важење на дозволата. 

IV. Дозволата за вршење радиодифузна дејност за 
емитување и пренос на радио програмски сервис на ре-
гионално ниво, наведена во точка I на оваа Одлука, се 
доделува за временски период од 9 (девет) години и 
истата не може да се пренесува на друго лице. 
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V. Радио програмскиот сервис, од точка I на оваа 
Одлука, ќе се емитува и пренесува преку терестријален 
предавател на фреквенција од 91,30 Мхз, определена 
од страна на Агенцијата за електронски комуникации 
на РМ. 

VI. Советот за радиодифузија ќе издаде дозвола за 
вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос 
на радио програмски сервис на регионално ниво,  наве-
дена во точка I на оваа Одлука, врз основа на: прило-
жена регистрација во соодветниот регистар како тргов-
ско радиодифузно друштво, одобрението издадено од 
Агенцијата за електронски комуникации и договорот за 
меѓусебна соработка со РФИ. 

VII. Трговското радиодифузно друштво мора да от-
почне со вршење на радиодифузната дејност најдоцна 
во рок од 6 (шест) месеци, од денот на доделувањето 
на дозволата за вршење радиодифузна дејност за еми-
тување и пренос на радио програмски сервис на регио-
нално ниво.  

VIII. Субјектот, наведен во точка I на оваа Одлука, 
на кој му се доделува дозвола за вршење радиодифузна 
дејност, е должен во рок од 6 (шест) месеци од денот 
на доделувањето на дозволата,  во целост да ги испол-
ни условите и барањата на кои се обврзал во Пријавата 
при конкурирањето.  

Советот за радиодифузија ќе изврши увид кај ради-
одифузерот, пред истиот да започне со работа, со цел 
да го утврди степенот на исполнување на условите и 
барањата од конкурсната документација од негова 
страна.  

Доколку при увидот се констатира дека радиодифу-
зерот не ги исполнува потребните услови и барања, Со-
ветот, по изминувањето на рокот за започнување со вр-
шење на дејноста определен во точка VII од оваа Одлу-
ка, ќе ја одземе  дозволата за вршење радиодифузна 
дејност. 

Советот за радиодифузија ќе ја одземе дозволата, 
наведена во точка I на оваа Одлука, и доколку субје-
ктот не го почитува, исполнува или го раскине догово-
рот за меѓусебна соработка, наведен во точка III на 
оваа Одлука.  

IХ. За дозволата се плаќа годишен надоместок за 
секоја тековна година, почнувајќи од датумот на доде-
лувањето на дозволата за вршење радиодифузна деј-
ност, на сметката на Советот за радиодифузија (жиро 
сметка 300000000618023, Банка депонент: Комерцијал-
на банка А. Д. Скопје). 

Висината на годишниот надоместок за дозволата за 
наредните години Советот за радиодифузија ќе ја прес-
метува согласно член 60 од Законот за радиодифузната 
дејност. 

Х. Во дозволата за вршење радиодифузна дејност за 
емитување и пренесување радио програмски сервис на 
регионално ниво, која е наведена во точка I на оваа Од-
лука и која ќе ја издаде Советот за радиодифузија на 

трговското радиодифузно друштво, ќе бидат содржани 
податоците утврдени во член 56 од Законот за радио-
дифузната дејност („Службен весник на РМ”, 
бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010).  

ХI. Агенцијата за електронски комуникации, врз ос-
нова на оваа Одлука, ќе издаде одобрение за користење 
на радиофреквенцијата наведена во точка V на оваа 
Одлука.  

ХII. За користење на радиофреквенциите за радио-
дифузна и за фиксна служба трговското радиодифузно 
друштво е должно да плаќа годишен надоместок прес-
метан според Правилникот за начинот на пресметка на 
годишниот надоместок за користење на радиофреквен-
ции, донесен од страна на Агенцијата за електронски 
комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 01/06). 

XIII. За оваа Одлука писмено да се известат сите 
учесници на Конкурсот за доделување дозволи за вр-
шење радиодифузна дејност (радио), објавен врз осно-
ва на Одлуката за објавување конкурс бр.07-119 од 
31.05.2010 година („Службен весник на РМ” бр. 74/10), 
во рок од 7 (седум) дена од денот на донесувањето на 
Одлуката. 

XIV. Оваа Одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ”.  

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Врз основа на член 44, а во согласност со член 45, 

46 и 47 од Законот за радиодифузната дејност („Служ-
бен весник на РМ“ бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/06, 
06/2010), на 10-та седница одржана на 26.05.2010 годи-
на, Советот за радиодифузија донесе Одлука за објаву-
вање конкурс за доделување дозволи за вршење радио-
дифузна дејност  (радио)  на регионално ниво – градот 
Скопје со неговата околина бр.07-119 од 31.05.2010 го-
дина („Службен весник на РМ” бр. 74/10).  

Советот констатира дека во утврдениот рок беа до-
ставени 2 (две) пријави. 

Пријавите беа оценувани според критериумите за 
оценување на пријавите утврдени во Општите, технич-
ките, продукциските, програмските и други услови за 
доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност 
за радио програмски сервис на регионално ниво – Гра-
дот Скопје и неговата околина, за пренесување преку 
терестријален предавател (аналогна модулација).  

Пријавата бр. 07-174 од 08.07.2010 година, поднесе-
на од кандидатот Друштво за архитектура и инжене-
ринг Арк Дизајн ДООЕЛ Скопје, наведен во точка 1 на 
оваа Одлука, и придружната документација кон неа, 
целосно ги исполнија критериумите за оценување на 
пријавите утврдени во Општите, техничките, продук-
циските, програмските и други услови за доделување 
дозволи за вршење радиодифузна дејност за радио про-
грамски сервис на регионално ниво – Градот Скопје и 
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неговата околина, за пренесување преку терестријален 
предавател (аналогна модулација), а воедно беа во сог-
ласност со одредбите од Законот за радиодифузната 
дејност.  

Пријавата бр.07-173 од 08.07.2010 година, поднесе-
на од кандидатот Друштво за производство, трговија и 
услуги Интелект Протект ДООЕЛ експорт-импорт 
Скопје, и придружната документација кон неа, не беа 
подготвени во согласност со критериумите утврдени со 
Општите, техничките, продукциските, програмските и 
други услови за доделување дозволи за вршење радио-
дифузна дејност за радио програмски сервис на регио-
нално ниво – Градот Скопје и неговата околина, за пре-
несување преку терестријален предавател (аналогна 
модулација), со што тие не беа во согласност со одред-
бите од Законот за радиодифузната дејност, и тоа од 
следните причини: 

1. Придружната документација, доставена кон при-
јавата бр.07-173 од 08.07.2010 година, не беше уредна 
и не ги исполни критериумите утврдени со Општите, 
техничките, продукциските, програмските и други ус-
лови, во однос на точката 7.9. (Преддоговор за меѓу-
себна соработка со Радио Франс - Интернационал, 
француско претпријатие со ограничена одговорност, со 
седиште во Париз, Република Франција,  регистрирано 
во РФИ во Париз со бр. Б 326 981 156, на адреса: 
avenue President Kennedy 75016 – Paris France, односно  
пред-договор за користење на емисии на ова францу-
ско радио за потребите на програмата на радиодифузе-
рот кој ќе добие дозвола за вршење радиодифузна деј-
ност врз основа на овој конкурс).  

Имено, како прилог кон пријавата, беше доставен 
Преддоговор кој е потпишан само од страна на подно-
сителот на пријавата без параф и/или потпис од страна 
на Радио Франс - Интернационал, француско претпри-
јатие со ограничена одговорност како друга договорна 
страна, со седиште во Париз, Република Франција и до-
ставена е фотокопија од поштенска книга од која е вид-
но дека тој се доставува до РФИ во Париз, Република 
Франција. На тој начин не се добива несомнена потвр-
да и изјава на воља на Радио Франс – Интернационал 
дека со кандидатот Интелект Протект ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје има намера да склучи договор за кори-
стење на негови емисии за потребите на програмата на 
кандидатот. Секој преддоговор, за да произведува 
правно дејство, мора да биде потпишан од двете дого-
ворни, односно преддоговорни страни.  

Со доставувањето на ваков неуреден Преддоговор 
не може да се постигне целта, односно намената пора-
ди која се доделува оваа дозвола, а таа е збогатување 
на повеќедецениската македонско – француска сорабо-
тка на аудиовизуелен план, како составен дел на маке-
донско – француските политички, културни, економски 

и други односи и врски и реализација на меѓународни-
те ангажмани на Република Македонија како полно-
правна членка на Меѓународната организација на фран-
кофонијата, зголемување на уделот на европски радио 
програми во македонскиот радиодифузен простор и за-
доволување на потребите на радио публиката од таков 
вид програми; и   

2. Пријавата не ги исполнува условите од Глава III 
– Заштита на плурализмот, разновидноста и јавноста на 
работата на радиодифузерите, содржани во член 13 
став 3, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност.  

Имено, при оценката на пријавата, преку проверка 
на податоците во Дистрибутивниот систем на Централ-
ниот регистар на Република Македонија, Советот кон-
статираше дека физичкото лице Ванчо Костурски, ос-
новач и управител на кандидатот - подносител на при-
јавата, се јавува како основач и на Друштвото за произ-
водство, трговија, услуги, продукција, дистрибуција и 
прикажување филмови КИДС ФИЛМ ФЕСТ ДОО 
увоз-извоз од Скопје, чија претежна шифра на дејност 
е 59.13 – дејности за дистрибуција на филмска, видео и 
телевизиска програма.  

Согласно член 13 став 3 алинеја 4 од Законот за ра-
диодифузната дејност, недозволена медиумска концен-
трација се смета дека има и кога како основачи на ра-
диодифузери се јавуваат физички лица кои се истовре-
мено основачи и на друштво за дистрибуција на аудио-
визуелни дела. 

Врз основа на сето погоре наведено, Советот на 13-
та седница, одржана на 14.07.2010 година, одлучи како 
во диспозитивот на оваа Одлука.  

Одлуката да се достави до:  
- Сите учесници на Конкурсот за доделување дозво-

ли за вршење радиодифузна дејност (радио), објавен 
врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр. 07-
119 од 31.05.2010 година („Службен весник на РМ” бр. 
74/10), и 

- Агенцијата за електронски комуникации на Репуб-
лика Македонија. 

 
       Бр.07-178                             Совет за радиодифузија 
15 јули 2010 година                             Претседател, 
           Скопје                               Зоран Стефаноски, с.р. 

 
Правна поука: Учесниците на Конкурсот за доделу-

вање дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио), 
објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс 
бр. 07-119 од 31.05.2010 година („Службен весник на 
РМ” бр. 74/10), кои не се задоволни од Одлуката, имаат 
право во рок од 15 дена од денот на добивањето на из-
вестувањето и Одлуката да поднесат тужба до надлеж-
ниот суд. 
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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 2010 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 
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