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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНАТА СТАТИСТИКА  

Член 1 
Во Законот за државната статистика ("Службен вес-

ник на Република Македонија" број 54/97), во членот 3 
став 1 алинејата 9 се менува и гласи: 

"Под посебни категории на лични податоци се по-
дразбираат личните податоци кои го откриваат расното 
или етничкото потекло, политичкото, верското или дру-
го уверување, членството во синдикална организација и 
податоци кои се однесуваат на кривични дела, изречени 
казни за извршени кривични дела и податоци кои се од-
несуваат на здравјето или сексуалниот живот;". 

 По алинејата 10 се додаваат пет нови алинеи 11, 
12, 13, 14 и 15, кои гласат: 

"Под Програма за статистички истражувања се по-
дразбира акт со кој се утврдуваат статистичките истра-
жувања за повеќегодишен период во согласност со овој 
закон; 

 Под дисеминација на податоци се подразбираат 
активностите за презентирање на резултатите од стати-
стичката продукција и обезбедување пристап на корис-
ниците до статистичките податоци, во форма и на на-
чин соодветен за корисниците; 

Под статистички регистри се подразбираат номи-
нални листи на извештајни единици кои континуирано 
се ажурираат од сите достапни извори и се користат 
исклучиво за статистички цели; 

Под овластени носители се подразбираат: Државни-
от завод за статистика, Народната банка на Република 
Македонија и други субјекти наведени во Програмата 
за статистички истражувања, кои во прибирањето, 
обработката и дисеминацијата на податоците примену-
ваат статистички стандарди, методи и техники; 

 Под носители на административни збирки на пода-
тоци се подразбираат правни и физички лица кои ги 
водат врз основа на посебни закони и ги користат за 
утврдување на правата и обврските на правните и на 
физичките лица;". 

 
Член 2 

По членот 4 се додава нов член 4-а, кој гласи: 
 

"Член 4-а 
Начелата од членот 4 на овој закон го имаат следно-

во значење: 
- "неутралност" значи објективен начин на одреду-

вање на методите и дефинициите на прибирање, обра-
ботка и дисеминација на статистичките податоци, ос-
лободен од какво било влијание; 

- "објективност" значи обезбедување на објективни 
статистички информации со примена на статистички 
методологии и соодветна документација; 

- "стручна независност" значи дека работите на 
официјалната статистика мора да се вршат врз основа 
на стручни и научни методи и сознанија и мора да би-
дат заштитени од какво било влијание; 

- "доверливост" значи дека доверливоста на подато-
ците кои се прибираат од извештајните единици преку 
статистичките истражувања е апсолутно загарантирана 
и податоците се користат исклучиво за статистички це-
ли и 

- "рационалност" значи минимизирање на товарот 
на извештајните единици и оптимално користење на 
постоечките ресурси на начин што вложениот труд и 
трошоците кои се потребни за производство на офици-
јалната статистика треба да бидат пропорционални на 
важноста на резултатите." 

 
Член 3 

Во членот 5 став 1 зборовите: "Заводот за статисти-
ка на Република Македонија" се заменуваат со зборо-
вите: "Државниот завод за статистика". 

Ставот 2 се менува и гласи: 
"Одделни статистички истражувања спроведуваат и: 
- Народната банка на Република Македонија и 
- други субјекти наведени во Програмата за стати-

стички истражувања (во натамошниот текст: овластени 
носители).” 

 
Член 4 

По членот 6 во поднасловот 1 зборовите: "Завод за 
статистика на Република Македонија" се заменуваат со 
зборовите: "Државен завод за статистика". 

 
Член 5 

Во членот 8 став 1 по алинејата 17 се додава нова 
алинеја 18, која гласи: 

"- воспоставува, води и одржува статистички реги-
стри и бази на податоци;". 

Алинеите 18 и 19 стануваат алинеи 19 и 20. 
 

Член 6 
Членот 9 се менува и гласи: 
"Со Заводот раководи директор кој го именува и 

разрешува Владата на Република Македонија за време 
од четири години, со право повторно да биде имену-
ван. 

Директорот на Заводот има заменик кој го именува 
и разрешува Владата на Република Македонија за вре-
ме од четири години. 

За директор, односно заменик на директорот, може 
да биде именувано лице кое ги исполнува следниве ус-
лови: 

- да е државјанин на Република Македонија, 
- да е истакнат научен и стручен работник од обла-

ста на статистиката, економијата, општествените дејно-
сти и политичкиот систем со најмалку пет години ра-
ботно искуство во струката и 

- да не му е изречена казна забрана за вршење на 
професија, дејност или должност. 

На директорот или на заменикот на директорот 
функцијата може да му престане со негово разрешува-
ње или  во случај на смрт. 

Директорот, односно заменикот на директорот се 
разрешува, ако: 

- тоа сам го побара, 
- биде осуден за кривично дело на безусловна казна 

затвор во траење од најмалку шест месецa и 
- поради нестручно, пристрасно и несовесно врше-

ње на функцијата и надлежностите кои му се доверени 
со закон." 

 
Член 7 

По членот 9 се додава нов член 9-а, кој гласи: 
 

"Член 9-а 
Директорот на Заводот е одговорен за одлучување 

за прашања кои се однесуваат на стручно-методоло-
шките прашања на државната статистика, а особено на: 

- содржината и методологијата на статистичките 
активности и 

- опфатот и видот на податоците кои се прибираат и 
дисеминираат врз основа на Програмата. 

Директорот на Заводот има право на јавно сооп-
штување во случај на погрешно толкување или злоупо-
треба на статистичките податоци." 

 
Член 8 

Во членот 11 ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат: 
" Претседателот и другите членови  се претставни-

ци на: 
- Собранието на Република Македонија од редот на 

вработените, со звање најмалку до државен советник - 
еден член; 

- Министерството за финансии - еден член; 
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- Народната банка на Република Македонија - еден 
член; 

- Заедницата на единиците на локалната самоуправа 
- еден член; 

- економско социјалниот совет - еден член; 
- невладините организации - еден член; 
- овластените носители-два члена; 
- научните институции - три члена и 
- органите на државната управа - два члена. 
На седниците на Советот присуствува и директорот 

на Заводот." 
 

Член 9 
Во членот 21 став 1 по зборот "Македонија" се до-

даваат зборовите: "до 31 мај во тековната за претходна-
та година". 

Во ставот 2 по зборот "извештај" се додаваат зборо-
вите: "до 31 март во тековната за претходната година". 

 
Член 10 

Во членот 22 став 1 алинеја 4 зборовите: "или пери-
одична" се бришат. 

По алинеја 6 се додава нова алинеја 7, која гласи: 
"- релевантните меѓународни стандарди;". 
Алинеите 7, 8 и 9 стануваат алинеи 8, 9 и 10. 

Член 11 
Членот 23 се менува и гласи: 
"Спроведувањето на Пописот на населението, дома-

ќинствата и становите и Пописот на земјоделството се 
уредува со посебни закони." 

 
Член 12 

По членот 25 се додава нов наслов V-а со три нови 
члена 25-а, 25-б и 25-в, кои  гласат : 

 
“V-а СТАТИСТИЧКИ РЕГИСТРИ 

 
Член 25-а 

Заводот користи податоци од административни 
збирки на податоци, пописи, статистички истражувања 
и податоци собрани преку методот на набљудување и 
следење, заради организирање и водење на статистич-
ките регистри. 

Заводот има право да ги прилагоди податоците до-
биени од административните збирки на податоци зара-
ди нивно усогласување со дефинициите и стандардите 
кои се користат за статистичките регистри кои ги води. 

Содржината, формата, како и начинот на водењето 
и користењето на податоците од статистичките реги-
стри од ставот 1 на овој  член се уредуваат со Правил-
ник кој го донесува директорот на Заводот.  

 
Член 25-б 

Податоците од статистичките регистри не смеат да 
се даваат на корисници во облик и на начин кој овоз-
можува препознавање на извештајната единица на која 
се однесуваат тие податоци.  

 
Член 25-в 

Податоците од статистичките регистри исклучиво 
се користат за статистички цели. 

Под статистичка цел во смисла на ставот 1 од овој 
член се подразбира користење на податоците од стати-
стичките регистри заради селекција на извештајни еди-
ници за статистички истражувања и за  избор на при-
мерок." 

 
Член 13 

Во членот 26 по ставот 5 се додава нов став 6, кој 
гласи: 

"Податоците за статистичките истражувања, покрај 
на начинот утврден во ставот 5 на овој член, можат да 
се прибираат и во електронски облик." 

Член 14 
Во членот 37 став 1 зборовите: "Осетливите подато-

ци" се заменува со зборовите: "Посебните категории на 
лични податоци ". 

Во ставот 2 зборовите: "осетливите податоци" се за-
менува со зборовите: "посебните категории на лични 
податоци". 

По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои 
гласат: 

"Единствениот матичен број на граѓанинот за ста-
тистички цели може да се користи исклучиво во фазата 
на прибирањето на посебните категории на лични по-
датоци. 

По внесувањето во збирката на податоците, единс-
твениот матичен број на граѓанинот се одделува од со-
држината на варијаблите и може повторно да се при-
пои заради следење на истата содржина на варијаблите 
во одреден временски период, доколку во Програмата 
за статистички истражувања е утврдено негово кори-
стење за подготвување на лонгитудинални збирки на 
податоци." 

 
Член 15 

Во членот 38 став 1 броевите: "12/94" се заменуваат 
со броевите: "7/2005". 

Во ставот 2 зборовите: "21 став 2" се заменуваат со 
бројот "16". 

Член 16 
Во членот 39 став 1 зборовите: "службена тајна" се 

заменуваат со зборот "доверливи". 
 

Член 17 
Членот 41 се менува и гласи: 
“Заводот и овластените носители од членот 5 на 

овој закон можат, врз основа на писмено барање, да да-
ваат индивидуални податоци без идентификациони по-
датоци за извештајната единица, исклучиво на научни 
институции за научно-истражувачки цели, доколку ко-
рисникот ги обезбеди сите мерки на заштита утврдени 
со закон и со други прописи. 

Писменото барање од ставот 1 на овој член мора да 
ја содржи целта, законската основа за користење на ин-
дивидуалните податоци и категоријата на индивидуал-
ните податоци кои се бараат. 

За користење на податоците од ставот 1 на овој 
член се склучува посебен договор врз основа на кој ко-
рисникот се обврзува дека податоците ќе ги користи за 
целта која е наведена во барањето, дека нема да ги даде 
на увид и користење на неовластени лица и дека после 
употребата ќе ги уништи.  

Трошоците за подготовка на податоците ги сносат 
корисниците од ставот 1 на овој член.” 

 
Член 18 

Насловот на Делот VIII "КОРИСТЕЊЕ И ОБЈАВУ-
ВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ" се заменува со насловот 
"ДИСЕМИНАЦИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ". 

 
Член 19 

По членот 49 се додаваат два нови члена 49-а и 49-
б, кои гласат: 

 
"Член 49-а 

Доставувањето на заштитените податоци за кои не 
е дозволена директна идентификација меѓу Заводот и 
соодветните национални институции на членките на 
Европската унија и органите на Заедницата, може да се 
врши само ако тоа доставување е неопходно за проду-
цирање на специфичните статистики на Заедницата. 

Секое натамошно доставување мора да биде одо-
брено од страна на Заводот. 
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Член 49-б 
Заводот и другите овластени носители можат да 

пренесуваат индивидуални податоци во трети држави 
без идентификациони податоци за извештајната едини-
ца на која се однесуваат, по барање на статистички ор-
ганизации и статистички служби на меѓународни орга-
низации, за статистички цели и за научни истражува-
ња, доколку се обезбедени сите мерки за заштита и за 
пренос на податоците во согласност со овој закон и во 
согласност со постапката утврдена со Законот за за-
штита на личните податоци."    

 
Член 20 

Во насловот на Делот XI зборот "КАЗНЕНИ" се за-
менува со зборот "ПРЕКРШОЧНИ ". 

 
Член 21 

Во членот 54 став 1 зборовите: "Со парична казна 
од 100.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок" 
се заменуваат со зборовите: "Глоба од 2.500 до 5.000 
евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекр-
шок на".  

Во ставот 2 зборовите: "ќе се казни и" се заменува-
ат со зборовите: "ќе се изрече на", по зборовите: "прав-
ното лице" се додаваат зборовите: "или службеното ли-
це или трговец поединец", а зборовите: "со парична 
казна од 6.500 до 50.000 денари" се заменуваат со збо-
ровите: "глоба од 1.000 до 2.000 евра во денарска про-
тиввредност". 

 
Член 22 

Во членот 55 став 1 зборовите: "Со парична казна од 
200.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок " се за-
менуваат со зборовите: "Глоба од 2.500 до 5.000 евра во 
денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на".  

Во ставот 2 зборовите: "ќе се казни и" се заменуваат со 
зборовите: "ќе се изрече на", по зборовите: "правното лице" 
се додаваат зборовите: "или службеното лице или трговец 
поединец", а зборовите: "со парична казна од 12.000 до 
50.000 денари" се заменуваат со зборовите: "глоба од 1.000 
до 2.000 евра во денарска противвредност".  

Во ставот 3 зборовите: "ќе се казни и физичкото" се 
заменуваат со зборовите: "на полнолетно физичко", а 
зборовите: "со парична казна од 12.000 до 50.000 дена-
ри" се заменуваат со зборовите: "ќе се изрече глоба од 
500 до 1.000 евра во денарска противвредност". 

 
Член 23 

Во членот 56 став 1 зборовите: "Со парична казна од 
12.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок" се за-
менуваат со зборовите: "Глоба од 1.000 до 2.000 евра во 
денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на ". 

 
Член 24 

Во членот 57 став 1 зборовите: "Со парична казна од 
6.500 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок" се заме-
нуваат со зборовите: "Глоба од 1.000 до 2.000 евра во де-
нарска противвредност ќе се изрече за прекршок на". 

 
Член 25 

Во членот 58 став 1 зборовите: "Со парична казна од 
5.000 до 30.000 денари ќе се казни за прекршок" се заме-
нуваат со зборовите: "Глоба од 1.000 до 2.000 евра во де-
нарска противвредност ќе се изрече за прекршок на". 

 
Член 26 

Одредбите од членот 19 на овој закон ќе се приме-
нуваат до денот на стекнување полноправно членство 
на Република Македонија во Европската унија. 

 
Член 27 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

L I G J 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 

PËR STATISTIKËN SHTETËRORE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për statistikë shtetërore (“Gazeta zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër 54/97), në nenin 3 
paragrafi 1, alineja 9 ndryshon i vijon: 

“Me kategori të veçanta të të dhënave personale 
nënkuptohen të dhënat personale të cilat e zbulojnë 
prejardhjen raciale ose etnike, bindjen politike, fetare ose 
bindje tjetër, anëtarësinë në organizatë sindikale dhe të 
dhëna që kanë të bëjnë me veprat penale, dënimet e 
shqiptuara për vepra të kryera penale, dhe të dhëna që kanë 
të bëjnë me shëndetin ose me jetën seksuale. “ 

 Pas alinesë 10 shtohen pesë aline të reja, 11, 12, 13, 14 
dhe 15 si vijojnë: 

“Me Program për hulumtime statistikore nënkuptohet 
akti me të cilin përcaktohen hulumtimet statistikore për 
periudhë shumëvjeçare në pajtim me këtë ligj. 

Me diseminancë të të dhënave nënkuptohen aktivitetet 
për prezantimin e rezultateve të produksionit statistikor dhe 
të siguruarit e qasjes së shfrytëzuesve në të dhënat 
statistikore, në formë dhe në mënyrë adekuate për 
shfrytëzuesit. 

Me regjistër statistikor nënkuptohen listat nominale të 
njësive raportuese të cilat azhurnohen në kontinuitet nga të 
gjitha burimet e arritshme dhe shfrytëzohen kryesisht për 
qëllime statistikore. 

Me bartës të autorizuar nënkuptohen: Enti shtetëror i 
statistikës, Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë 
dhe subjektet e tjera të theksuara në Programin për 
hulumtime statistikore, që në grumbullimin, përpunimin 
dhe diseminacionin e të dhënave zbatojnë standarde, 
metoda dhe teknika statistikore. 

Me bartës të përmbledhjeve administrative të të 
dhënave nënkuptohen persona juridikë dhe fizikë që i 
mbajnë në bazë të ligjeve të veçanta dhe i shfrytëzojnë për 
përcaktimin e të drejtave dhe obligimeve të personave 
juridikë dhe fizikë”. 

 
Neni 2 

Pas nenit 4 shtohet nen i ri 4-a si vijon: 
 

“Neni 4-a 
Parimet nga neni 4 i këtij ligji e kanë kuptimin si vijon: 
-“Neutralitet” domethënë mënyrë objektive e të 

përcaktuarit të metodave dhe definicioneve të 
grumbullimit, përpunimit dhe diseminacionit të të dhënave 
statistikore, të liruar nga çfarëdo ndikimi;  

-“Objektivitet” domethënë sigurimi i informatave 
objektive statistikore me zbatimin e metodologjive 
statistikore dhe dokumentacionit adekuat; 

- “Pavarësi profesionale” domethënë se punët e 
statistikës zyrtare detyrimisht të bëhen në bazë të metodave 
dhe njohurive  profesionale dhe shkencore dhe doemos të 
jenë të mbrojtura nga çfarëdo ndikimi; 

-“Besueshmëri” domethënë që besueshmëria e të 
dhënave të cilat grumbullohen nga njësitë raportuese 
nëpërmjet hulumtimeve statistikore është absolutisht e 
garantuar dhe të dhënat shfrytëzohen kryesisht për qëllime 
statistikore dhe 

-“Racionalitet” domethënë minimizimi i ngarkesës së 
njësive raportuese dhe shfrytëzimi optimal i resurseve 
ekzistuese në mënyrë që puna e angazhuar dhe shpenzimet që 
janë të duhura për prodhimtarinë në statistikën zyrtare duhet të 
jenë proporcionale me vlefshmërinë e rezultateve”. 

 
Neni 3 

Në nenin 5, në paragrafin 1, fjalët: “Enti për statistikë i 
Republikës së Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Enti 
shtetëror për statistikë”. 

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:  
“Hulumtime të caktuara statistikore zbatojnë edhe: 
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- Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë dhe 
- subjektet tjera të theksuara në Programin për 

hulumtime statistikore (në tekstin e mëtejmë: bartësit e 
autorizuar).”  

Neni 4 
Pas nenit 6, në nëntitullin 1, fjalët: “Enti për statistikë i 

Republikës së Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Enti 
shtetëror për statistikë”. 

 
Neni 5 

Në nenin 8 paragrafi 1, pas alinesë 17 shtohet alineja 
18 si vijon: 

“vendos, mban dhe mirëmban regjistra statistikorë dhe 
baza të të dhënave;”. 

Alinetë 18 dhe 19 bëhen aline 19 dhe 20. 
 

Neni 6 
Neni 9 ndryshon si vijon: 
“Me Entin udhëheq drejtori të cilin e emëron dhe e 

shkarkon Qeveria e Republikës së Maqedonisë në periudhë 
prej katër vjetësh, me të drejtë të emërimit të serishëm. 

Drejtori i Entin ka zëvendës të cilin e emëron dhe e 
shkarkon Qeveria e Republikës së Maqedonisë në periudhë 
prej katër vjetësh. 

Për drejtor, respektivisht zëvendësdrejtor mund të 
emërohet personi i cili i plotëson kushtet si vijon: 

- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
- të jetë punëtor i dalluar shkencor dhe profesional nga 

lëmi i statistikës, ekonomisë, veprimtarive shoqërore dhe 
sistemit politik me më së paku pesë vjet përvojë pune në 
profesion dhe  

- të mos i jetë kumtuar dënimi ndalim për kryerjen e 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 

Drejtorit ose zëvendësdrejtorit funksioni mund t’i 
pushojë me shkarkimin e tij ose në rast të vdekjes. 

Drejtori, respektivisht zëvendësdrejtori, shkarkohet  
nëse: 

- atë vetë e kërkon, 
- dënohet për vepër penale me dënim me burg pa kusht 

në kohëzgjatje prej së paku gjashtë muaj dhe 
- për shkak të kryerjes së funksionit dhe kompetencave 

në mënyrë joprofesionale, të njëanshme dhe pa ndërgjegje 
të cilat i janë besuar me ligj. 

 
Neni 7 

Pas nenit 9 shtohet nen i ri 9-a si vijon: 
 

“Neni 9-a 
Drejtori i Entit është përgjegjës për vendimmarrje mbi 

çështjet që kanë të bëjnë me çështjet profesionale-
metodologjike të statistikës shtetërore, e veçmas me: 

- përmbajtjen dhe metodologjinë e aktiviteteve 
statistikore dhe 

- përfshirjen dhe llojin e të dhënave të cilat 
grumbullohen dhe diseminohen në bazë të Programit. 

Drejtori i Entit ka të drejtë në deklarim publik në rast të 
interpretimit të gabuar ose të keqpërdorimit të të dhënave 
statistikore.”  

Neni 8 
Në nenin 11, paragrafët 2 dhe 3 ndryshojnë si vijojnë: 
“Kryetari dhe anëtarët e tjerë janë përfaqësues të: 
- Kuvendit të Republikës së Maqedonisë nga radhët e 

punonjësve, me titull së paku deri në këshilltar shtetëror - 
një anëtar; 

- Ministrisë së financave - një anëtar; 
- Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë - një 

anëtar; 
- Bashkësisë së njësive të vetadministrimit lokal - një 

anëtar; 
- këshillit ekonomiko-social - një anëtar; 
- organizatave joqeveritare - një anëtar; 
- bartësve të autorizuar - dy anëtarë; 
- institucioneve shkencore - tre anëtarë dhe 
- organeve të administratës shtetërore - dy anëtarë. 
Në seancat e Këshillit merr pjesë edhe drejtori i Entit.” 

Neni 9 
Në nenin 21, paragrafi 1, pas fjalës “Maqedonisë” 

shtohen fjalët: “deri më 31 maj të vitit rrjedhës për vitin e 
kaluar”. 

Në nenin 2, pas fjalës “raportit” shtohen fjalët: “deri 
më 31 mars të vitit rrjedhës për vitin e kaluar”. 

 
Neni 10 

Në nenin 22, paragrafi 1 në alinenë 4, fjalët: “ose 
periodike” fshihen. 

Pas alinesë 6 shtohet alineja e re 7 si vijon: 
“- standardet relevante ndërkombëtare;”. 
Alinetë 7, 8 dhe 9 bëhen aline 8, 9 dhe 10. 
 

Neni 11 
Neni 23 ndryshon si vijon: 
“Realizimi i Regjistrimit të popullsisë, të amvisërive 

dhe banesave dhe Regjistrimi i bujqësisë rregullohet me 
ligje të veçanta.” 

 
Neni 12 

Pas nenit 25 shtohet titulli i ri V-a me tre nene të reja 
25-a, 25-b, dhe 25-v si vijon: 

 
“V-a REGJISTRAT STATISTIKORË 

 
Neni 25-a 

Enti shfrytëzon të dhëna nga përmbledhjet 
administrative të të dhënave, regjistrimeve, hulumtimeve 
statistikore dhe të dhënave të grumbulluara përmes 
metodës së vëzhgimit dhe ndjekjes, me qëllim të 
organizimit dhe mbajtjes së regjistrave statistikorë. 

Enti ka të drejtë t’i përshtatë të dhënat e marra nga 
përmbledhjet administrative të të dhënave me qëllim të 
harmonizimit të tyre me definicionet dhe standardet të cilat 
shfrytëzohen për regjistrat statistikorë që i mban. 

Përmbajtja, forma si dhe mënyra e mbajtjes dhe e 
shfrytëzimit të të dhënave nga regjistrat statistikorë nga 
paragrafi 1 i këtij neni rregullohen me Rregulloren të cilën 
e miraton drejtori i Entit.  

 
Neni 25-b 

Të dhënat nga regjistrat statistikorë nuk guxojnë t’u 
jepen shfrytëzuesve në formë dhe në mënyrë që mundëson 
identifikimin e njësisë raportuese për të cilat kanë të bëjnë 
ato të dhëna.  

 
Neni 25-v 

Të dhënat nga regjistrat statistikorë ekskluzivisht 
shfrytëzohen për qëllime statistikore. 

Me qëllim statistikor në kuptim të paragrafit 1 të këtij 
neni nënkuptohet shfrytëzimi i të dhënave nga regjistrat 
statistikorë me qëllim të seleksionimit të njësive raportuese 
për hulumtimet statistikore dhe për zgjedhjen e 
ekzemplarit”.  

Neni 13 
Në nenin 26, pas paragrafit 5, shtohet paragraf i ri 6 si 

vijon: 
“Të dhënat për hulumtimet statistikore, përveç mënyrës 

së përcaktuar në paragrafin 5 të këtij neni, mund të 
grumbullohen edhe në formë elektronike.” 

 
Neni 14 

Në nenin 37 paragrafi 1, fjalët: “Të dhënat e ndjeshme” 
zëvendësohen me fjalët: “Kategoritë e veçanta të të 
dhënave personale”. 

Në paragrafin 2, fjalët: “Të dhënat e ndjeshme” 
zëvendësohen me fjalët: “Kategoritë e veçanta të të 
dhënave personale”. 

Pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafë të rinj, 3 dhe 4 si 
vijojnë: 

“Numri unik amë i qytetarit për qëllime statistikore 
mund të shfrytëzohet kryesisht në fazën e grumbullimit të 
kategorive të veçanta të të dhënave personale. 
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Pas futjes në përmbledhjen e të dhënave, numri unik 
amë i qytetarit veçohet nga përmbajtja e variabileve dhe 
përsëri mund të bashkëngjitet për shkak të përcjelljes së 
përmbajtjes së njëjtë të variabileve në periudhë të caktuar 
kohore, nëse në Programin për hulumtime statistikore është 
përcaktuar shfrytëzimi i tij për përgatitjen e përmbledhjeve 
longitudinale të të dhënave.” 

 
Neni 15 

Në nenin 38 paragrafin 1, numrat: “12/94” 
zëvendësohen me numrat: “7/2005”. 

Në paragrafin 2, fjalët: “21 paragrafi 2” zëvendësohen 
me numrin “16”.  

Neni 16 
Në nenin 39 paragrafi 1, fjalët: “sekret zyrtar” 

zëvendësohen me fjalën “të besueshme”. 
 

Neni 17 
Neni 41 ndryshon si vijon: 
“Enti dhe bartësit e autorizuar nga neni 5 i këtij Ligji 

mund, në bazë të kërkesës me shkrim, të japin të dhëna 
individuale pa të dhëna identifikuese për njësinë raportuese, 
kryesisht institucioneve shkencore për qëllime shkencore-
hulumtuese, nëse shfrytëzuesi i siguron të gjitha masat e 
sigurisë të përcaktuara me ligj dhe me dispozita të tjera. 

Kërkesa me shkrim nga paragrafi 1 i këtij neni 
detyrimisht duhet ta përmbajë qëllimin, bazën ligjore për 
shfrytëzim e të dhënave individuale dhe kategorinë e të 
dhënave individuale të cilat kërkohen. 

Për shfrytëzimin e të dhënave nga paragrafi 1 i këtij 
neni lidhet marrëveshje e veçantë në bazë të së cilës 
shfrytëzuesi obligohet se të dhënat do t’i shfrytëzojë për 
qëllimin që është shënuar në kërkesë, se nuk do t’i japë për 
shikim dhe shfrytëzim personave të pa autorizuar dhe se 
pas përdorimit do t’i asgjësojë.  

Shpenzimet për përgatitjen e të dhënave i bartin 
shfrytëzuesit nga paragrafi 1 i këtij neni.” 

 
Neni 18 

Titulli i pjesës VIII. “SHFRYTËZIMI DHE 
PUBLIKIMI I TË DHËNAVE” zëvendësohet me titullin 
“DISEMINIMI I TË DHËNAVE”. 

 
Neni 19 

Pas nenit 49 shtohen dy nene të reja, 49-a dhe 49-b, si 
vijon:  

“Neni 49-a 
Dorëzimi i të dhënave të mbrojtura për të cilat nuk 

është i lejuar identifikim direkt midis Entit dhe 
institucioneve nacionale adekuate të anëtareve të Unionit 
Evropian dhe organeve të Bashkësisë, mund të bëhet vetëm 
nëse ai dorëzim është i domosdoshëm për prodhimin e 
statistikave specifike të Bashkësisë. 

Çdo dorëzim i mëtejmë detyrimisht duhet të jetë i 
lejuar nga ana e Entit.  

Neni 49-b 
Enti dhe bartësit e tjerë të autorizuar mund të dorëzojnë të 

dhëna individuale në shtete të treta pa të dhëna identifikuese 
për njësinë raportuese që ka të bëjë, me kërkesë të 
organizatave statistikore dhe shërbimeve statistikore të 
organizatave ndërkombëtare, për qëllime statistikore dhe për 
hulumtime shkencore, nëse janë siguruar të gjitha masat për 
mbrojtje dhe për dorëzimin e të dhënave në pajtim me këtë ligj 
dhe në pajtim me  procedurën e përcaktuar me Ligjin për 
mbrojtjen e të dhënave personale.”    

 
Neni 20 

Në titullin e Pjesës XI fjala “NDËSHKUESE” 
zëvendësohet me fjalën “PËR KUNDËRVAJTJE”.  

Neni 21 
Në nenin 54 paragrafi 1, fjalët: “Me dënim në para prej 

100 000 deri 300 000 denarë  do të dënohet për 
kundërvajtje” zëvendësohen me fjalët: “Gjobë prej 2 500 
deri 5 000 euro në kundërvlerë me denarë do të shqiptohet 
për kundërvajtje të”.  

Në paragrafin 2, fjalët: “do të dënohet edhe” 
zëvendësohen me fjalët: “do t’i shqiptohet”, pas fjalëve: 
“personit juridik” shtohen fjalët: “ose personi zyrtar apo 
tregtari individ”, ndërsa fjalët: “me dënim në para prej 6 
500 deri në 50 000 denarë” zëvendësohen me fjalët: “gjobë 
prej 1 000 deri 2 000 euro në kundërvlerë me denarë”. 

 
Neni 22 

Në nenin 55 paragrafi 1, fjalët: “Me dënim në para prej 
200 000 deri në 300 000 denarë do të dënohet për 
kundërvajtje“ zëvendësohen me fjalët: “Gjobë prej 2 500 
deri në 5 000 euro në kundërvlerë me denarë do të 
kumtohet për kundërvajtje të”.  

Në paragrafin 2, fjalët: “do të dënohet edhe” 
zëvendësohen me fjalët: “do t’i shqiptohet”, pas fjalëve: 
“personi juridik” shtohen fjalët: “ose personi zyrtar apo 
tregtari individ”, ndërsa fjalët: “me dënim në para prej 12 
000 deri 50 000 denarë” zëvendësohen me fjalët: “gjobë 
prej 1 000 deri 2 000 euro në kundërvlerë me denarë”.  

Në paragrafin 3, fjalët: “do të dënohet edhe personi 
fizik” zëvendësohen me fjalët: “personit fizik i moshës 
madhore”, ndërsa fjalët: “me dënim në para prej 12 000 
deri në 50 000 denarë” zëvendësohen me fjalët: “do t’i 
shqiptohet gjobë prej 500 deri në 1 000 euro në 
kundërvlerë me denarë”. 

 
Neni 23 

Në nenin 56 paragrafi 1, fjalët: “Me dënim në para prej 
12 000 deri në 50 000 denarë do të dënohet për 
kundërvajtje“ zëvendësohen me fjalët: “Gjobë prej 1 000 
deri 2 000 euro në kundërvlerë me denarë do të shqiptohet 
për kundërvajtje të”. 

Neni 24 
Në nenin 57 paragrafi 1, fjalët: “Me dënim në para prej 

6 500 deri 50 000 denarë  do të dënohet për kundërvajtje” 
zëvendësohen me fjalët: “Gjobë prej 1 000 deri në 2 000 
euro në kundërvlerë me denarë do të kumtohet për 
kundërvajtje të”. 

 
Neni 25 

Në nenin 58 paragrafi 1, fjalët: “Me dënim në para prej 
5 000 deri në 30 000 denarë do të dënohet për 
kundërvajtje” zëvendësohen me fjalët: “Gjobë prej 1 000 
deri në 2 000 euro në kundërvlerë me denarë do të 
shqiptohet për kundërvajtje të”. 

 
Neni 26 

Dispozitat e nenit 19 të këtij ligji do të zbatohen deri në 
ditën e marrjes së anëtarësimit të plotë të Republikës së 
Maqedonisë në Unionin Evropian. 

 
Neni 27 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

___________ 
342. 

Врз основа на член 127 став 3 алинеја 16 и член 129 
став 3 од Законот за радиодифузната дејност (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 100/2005), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 19 февруари 2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 
НА МАКЕДОНСКАТА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА 
 
I. За членови на Советот на Македонската радиоте-

левизија, се именуваат: 
1. д-р Владо Поповски, професор на Правниот фа-

култет во Скопје и 
2. Јовица Страшевски, дипломиран правник. 
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II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
          Бр. 07- 807/1                      Претседател 
19 февруари 2007 година   на Собранието на Република  

        Скопје                          Македонија, 
                                Љубиша Георгиевски, с.р. 

___________ 
343. 

Врз основа на член 3 од Законот за научно-култур-
ните средби “Десет дена Крушевска Република” 
(„Службен весник на СРМ” бр. 29/1998), Собранието 
на Република Македонија, на седницата одржана на 19 
февруари 2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА НАУЧНО-КУЛ-
ТУРНИТЕ СРЕДБИ “ДЕСЕТ ДЕНА КРУШЕВСКА 

РЕПУБЛИКА” 
 
1. Се разрешуваат досегашниот претседател и чле-

новите на Советот за научно-културните средби “Десет 
дена Крушевска Република”, поради истекот на време-
то за кое се избрани, и тоа: 

a) претседател 
д-р Таки Фити 
б) членови 
д-р Иван Катарџиев, 
д-р Вера Весковиќ-Вангели, 
д-р Тодор Чапраганов,  
Јорго Ќука, 
д-р Шукри Рахими, 
акад. Анте Поповски, 
д-р Јане Коџабашија, 
Ефтим Гашев, 
Јасминка Чакар, 
Михаил Ренџов, 
д-р Рамис Абдули и 
Ванчу Наумоски. 
2. За претседател и членови на Советот за научно-

културните средби “Десет дена Крушевска Република”,  
се избираат: 

a) за претседател 
проф. д-р Панде Лазаревски, професор на Институ-

тот за социолошко-политичко правни истражувања 
б) за членови 
проф. д-р Виолета Панзова, Филозофски факултет 

во Скопје, 
проф. д-р Весела Мукоска, Правен факултет во 

Скопје, 
проф. д-р Томислав Тодоровски, Филолошки фа-

култет во Скопје, 
проф. д-р Ѓорѓи Иванов, Правен факултет во Скопје, 
Коста Прешоски, професор од Крушево, 
Раде Силјан, писател, 
проф. д-р Тодор Каламатиев, Правен факултет во 

Скопје, 
проф. д-р Ванчо Стојчев, Воена Академија во Скопје, 
Љупчо Балковски, дип. инженер архитект, 
Кенан Хасани, новинар, 
Џевџет Фејзулаху, наставник и 
Лефкија Гажоска, градоначалник на општина Кру-

шево. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
          Бр. 07- 805/1                         Претседател 
19 февруари 2007 година   на Собранието на Република 

 Скопје                                    Македонија, 
                                Љубиша Георгиевски, с.р. 

344. 
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и член 114 став 1, а во врска со чле-
нот 116 став 1 од Деловникот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 19 февруари 2007 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА 
КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
 
1. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици 

на претседателите, членови и нивни заменици на коми-
сиите на Собранието на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 107/2006, 
131/2006 и 12/2007), во точката: 

2) Законодавно-правна комисија, под в) за членови: 
наместо “Јагнула Куновска” треба да стои “Благој За-
шов” и под г) за заменици на членовите: наместо “Бла-
гој Зашов” треба да стои “Веле Митаноски”. 

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

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
          Бр. 07- 804/1                   Претседател  
19 февруари 2007 година   на Собранието на Република       

        Скопје                           Македонија, 
                          Љубиша Георгиевски, с.р. 

___________ 
345. 

Врз основа на член 393 од Законот за безбедност на 
сообраќајот на патиштата (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 14/98 и 38/2002), Собранието на 
Република Македонија, на седницата одржана на 19 
февруари 2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТ-
СЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА 

ПАТИШТАТА 
 
1. За претседател, потпретседател и членови на Ре-

публичкиот совет за безбедност на сообраќајот на па-
тиштата, се именуваат: 

a) за претседател 
Никола Ангеловски, м-р по географски науки-ту-

ризмолог 
б) за потпретседател 
Благоја Деспотоски, дипл.инженер 
в) за членови: 
Мирослав Крстовски, секретар на АМСМ-АМД 

“Тетово”-Тетово, 
Слободан Атанасов, дипл. сообраќаен инженер, 
Тони Петрески, дипл. сообраќаен инженер, 
Александар Каракачанов, дипл. сообраќаен инже-

нер, 
Бранко Речковски, вработен во МВР, 
Костадин Јовановиќ, дипл. правник, 
Наум Симјановски, советник во АД “Транскоп” Би-

тола, 
Миле Димитровски, дипл. машински инженер, 
Вулнет Палоши, д-р по технички науки, 
Насуф Синани, дипл. машински инженер, 
Сулејман Сулејмани, дипл. земјоделски инженер, 
Беким Халими, дипл. правник, 



Стр. 8 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 22 февруари 2007 
 

Миле Климоски, дипл. криминолог, 
Анѓелко Василески, дипл.електроинженер, 
Тоше Јанев, средно образование, 
Љупчо Ставрески, вработен во МВР, 
Дарко Конески, економски техничар, 
Зоран Ѓуроски, дипл. правник, 
Јелена Павловска, дипл. правник, 
Сашо Симјановски, дипл. менаџер по царина и 
Зоран Шапуриќ, д-р по политичко-правни и социо-

лошки истражувања. 
2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им пре-

станува мандатот на досегашниот претседател и члено-
вите на Републичкиот совет за безбедност на сообраќа-
јот на патиштата. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
          Бр. 07- 806/1                 Претседател  
19 февруари 2007 година   на Собранието на Република  

        Скопје                         Македонија, 
                           Љубиша Георгиевски, с.р. 

___________ 
346. 

Врз основа на член 94 став 3 Уставот на  Република 
Македонија, Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20 февруари 2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА ВЛАДАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И МИНИСТЕР ЗА ЖИ-
ВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
I. Се разрешува Имер Алиу од функцијата член на 

Владата на Република Македонија и министер за жи-
вотна средина и просторно планирање. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави  во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
СОБРАНИЕ НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

         Бр. 07-823/1                             Претседател 
20 февруари 2007 година   на Собранието на Република 

      Скопје                                   Македонија, 
                                        Љубиша Георгиевски, с.р.  

___________ 
347. 

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 13 од Уставот 
на  Република Македонија и член 3 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (“Службен весник на 
Република Македонија” број 59/2000, 12/2003, 55/2005 
и 37/2006), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20 февруари 2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВЛАДАТА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I. За член на Владата на Република Македонија и 

министер кој ќе раководи со Министерството за живот-
на средина и просторно планирање се избира Џелил 
Бајрами. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави  во “Службен весник на Републи-
ка Македонија”. 

 
СОБРАНИЕ НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

         Бр. 07-824/1                            Претседател 
20 февруари 2007 година   на Собранието на Република 

      Скопје                                  Македонија, 
                                        Љубиша Георгиевски, с.р.  

348. 
Врз основа на член 68 став 1 алинеја 13 од Уставот 

на  Република Македонија и член 3 од Законот за Вла-
дата на Република Македонија (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005 и 
37/2006), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 20 февруари 2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВЛАДАТА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I. За член на Владата на Република Македонија и 

министер без ресор се избира Имер Алиу. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

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

 
СОБРАНИЕ НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

         Бр. 07-825/1                            Претседател 
20 февруари 2007 година   на Собранието на Република 

      Скопје                                  Македонија, 
                                        Љубиша Георгиевски, с.р.  

___________ 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
349. 

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесувам 

 
У К А З 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ОБЕДИНЕТОТО 
КРАЛСТВО НА ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И СЕВЕРНА  

ИРСКА, ИРСКА И РЕПУБЛИКА ИСЛАНД  
I 

Д-р Ѓорѓи Спасов, се отповикува од должноста вон-
реден и ополномоштен амбасадор на Република Маке-
донија во Обединетото Кралство на Велика Британија 
и Северна Ирска, Ирска и Република Исланд, со седи-
ште во Лондон.  

II 
Министерот за надворешни работи ќе го изврши 

овој указ.  
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
 
    Указ број 2                              Претседател 

20 февруари 2007 година      на Република Македонија, 
        Скопје                       Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

350. 
Врз основа на член 52 став 2 од Законот за надзор на 

државната граница („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.71/06), министерот за внатрешни работи во 
согласност со министерот за транспорт и врски, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБЛИКОТ, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ ЗА 
ПОСТАВУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИ ТАБЛИ, ОЗНАКИ  

И ДРУГА СИГНАЛИЗАЦИЈА 
 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува обликот, содржи-

ната и начинот за поставување на гранични табли, оз-
наки и друга сигнализација со кои се предупредува на 
приближувањето на граничната линија и со кои се оз-
начува граничниот премин и неговото подрачје. 



22 февруари 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 21 - Стр. 9 

II. ОБЛИК И СОДРЖИНА НА ГРАНИЧНИТЕ ТАБЛИ,  
ОЗНАКИ И ДРУГА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

 
1. Гранична табла за предупредување на приближу-

вањето на граничната линија 
 

Член 2 
Граничната табла со која се предупредува на прибли-

жувањето на граничната линија е изработена од метал со 
правоаголна форма со димензии 90 х 150 см. Подлогата 
на граничната табла е во бледо жолта рефлектирачка бо-
ја, со црна рамка на која податоците се испишани со цр-
ни букви. На горниот дел од таблата во средина, се наоѓа 
грбот на Република Македонија, а под грбот на Републи-
ка Македонија, во средниот дел на таблата на македон-
ски јазик и неговото кирилско писмо е испишан натпи-
сот „ВНИМАНИЕ! ГРАНИЧНА ЛИНИЈА” и под него 
превод на натписот на англиски јазик „ATTENTION! 
BORDER LINE” (Образец бр. 1). 

На граничната табла од став 1 на овој член може да 
се постави и дополнителна метална табла со димензии 
30 х 150 см. Подлогата на дополнителната табла е во 
бледо жолта рефлектирачка боја, со црна рамка на која 
со црни букви е испишана оддалеченоста до гранична-
та линија (Образец бр.1). 

 
2. Гранични табли за означување на граничен  

премин и подрачје на граничен премин 
 

Член 3 
Граничната табла за означување на граничниот пре-

мин е изработена од метал со правоаголна форма со ди-
мензии 90 х 150 см. Подлогата на граничната табла е во 
сина рефлектирачка боја, со црна рамка, на која подато-
ците се испишани со црни букви. На горниот дел на таб-
лата во средина, се наоѓа грбот на Република Македони-
ја, а под грбот на Република Македонија, во средниот 
дел на таблата, на македонски јазик и неговото кирилско 
писмо е испишан натписот „РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА” и под него превод на натписот на англиски јазик 
„REPUBLIC OF MACEDONIA” (Образец бр. 2). 

 
Член 4 

Граничната табла за означување на подрачјето на 
граничниот премин е изработена од метал со правоа-
голна форма со димензии 90 х 150 см. Подлогата на 
граничната табла е во сина рефлектирачка боја, со црна 
рамка, на која податоците се испишани со црни букви. 
На горниот дел на таблата во средина, се наоѓа грбот 
на Република Македонија. Под грбот на Република Ма-
кедонија, во средниот дел на таблата, на македонски ја-
зик и неговото кирилско писмо е испишан натписот 
„ПОДРАЧЈЕ НА ГРАНИЧЕН ПРЕМИН”, а под него 
називот на граничниот премин. Под називот на гранич-
ниот премин е испишан натписот „ОГРАНИЧЕНО 
ДВИЖЕЊЕ И ЗАДРЖУВАЊЕ” (Образец бр.3). 

За граничните премини што во текот на годината не 
се отворени 24 часа, под граничната табла од став 1 на 
овој член се поставува дополнителна метална табла со 
димензии 30 х 150 см на која на македонски јазик и не-
говото кирилско писмо е испишан натписот „ОТВО-
РЕН”. Во продолжение на натписот „ОТВОРЕН” е испи-
шано работното време на граничниот премин и на анг-
лиски јазик е испишан натписот „OPEN” (Образец бр.3). 

 
3. Ознаки за означување на сообраќајните ленти 
кои овозможуваат селективна гранична контрола 

 
Член 5 

На поголемите гранични премини за патен сообра-
ќај се означуваат сообраќајни ленти што овозможуваат 
селектирање на правецот на движење на моторните во-
зила кон одредена контролна точка за државјаните на 

Република Македонија; државјаните на државите-член-
ки на Европската унија, Европската економска заедни-
ца и Швајцарија, како и за државјаните на останатите 
држави. 

 
Член 6 

Ознаката за означување на сообраќајните ленти наме-
нети за гранична контрола на државјаните на Република 
Македонија се поставува на метална или електронска таб-
ла на која е испишан натписот „МК”. Под натписот „МК”, 
на македонски јазик и неговото кирилско писмо е испи-
шан натписот „ДРЖАВЈАНИ”, а под него превод на нат-
писот на англиски јазик „CITIZENS” (Образец бр.4). 

 
Член 7 

Ознаката за означување на сообраќајните ленти на-
менети за гранична контрола на државјаните на држа-
вите-членки на Европската унија, Европската економ-
ска заедница и Швајцарија се поставува на метална или 
електронска табла на која се испишани следните пода-
тоци: натпис „EU, EEA, CH” што се наоѓа во круг од 12 
златно жолти звезди. Под кругот, на македонски јазик 
и неговото кирилско писмо е испишан натписот „ДР-
ЖАВЈАНИ”, а под него превод на натписот на англи-
ски јазик „CITIZENS” (Образец бр.5). 

 
Член 8 

Ознаката за означување на сообраќајните ленти на-
менети за гранична контрола на државјаните на остана-
тите држави се поставува на метална или електронска 
табла на која на македонски јазик и неговото кирилско 
писмо е испишан натписот „СИТЕ ПАТНИЦИ”, а под 
него превод на натписот на англиски јазик „ALL PAS-
SENGERS” (Образец бр.6). 

  
Член 9 

Металните табли од членовите 6, 7 и 8 на овој пра-
вилник се со подлога во сина рефлектирачка боја на 
која податоците се испишани со бели букви. 

 
Член 10 

Во зависност од видот на превозното средство за кое 
е наменета сообраќајната лента, металните табли од чле-
новите 6, 7 и 8 на овој правилник содржат соодветна оз-
нака за автомобили, автобуси и товарни возила, со испи-
шан назив на превозното средство на македонски јазик и 
неговото кирилско писмо и на англиски јазик. 

 
4. Друга сигнализација за означување на гранични-

от премин и неговото подрачје 
 

Член 11 
Другата сигнализација за означување на граничниот 

премин и неговото подрачје ја опфаќа вертикалната свет-
лосна сигнализација и хоризонталната сигнализација.   

 
Член 12 

Вертикалната светлосна сигнализација се состои од 
две кружни сигнални светла поставени одделно едно 
до друго во кутија со големина 50х50 см,  од кои една-
та е во црвена боја и на неа е впишан знакот „X”, а дру-
гата во зелена боја и на неа е впишан знакот „↑”. 

Вертикалната светлосна сигнализација од став 1 на 
овој член се поставува непосредно покрај ознаките за 
означување на сообраќајните ленти, на челната кровна 
конструкција на граничниот премин. 

 
Член 13 

Хоризонталната сигнализација е во вид на права 
линија во бела боја која се впишува на асфалтната под-
лога на коловозот попреку на сообраќајната лента која 
завршува на крајот од кабината за пасошка контрола на 
граничниот премин, при што на еден метар пред белата 
права линија се впишува со бели букви на латиница 
зборот „STOP”.  
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III. НАЧИН ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИ 
ТАБЛИ, ОЗНАКИ И ДРУГА СИГНАЛИЗАЦИЈА 
 

Член 14 
Граничните табли од членовите 2 став 1, 3 и 4 став 

1 на овој правилник, се поставуваат на два метални 
столбови од 6/4 (цол), чија должина изнесува 280 см. 
Столбовите се поставуваат во висина од 130 см. од по-
вршината на земјата, а се вкопуваат во земја на бетон-
ска подлога на длабочина од 60 см.  

Дополнителните табли од членовите 2 став 2 и 4 
став 2 на овој правилник се поставуваат во висина од 
90 см. од површината на земјата.  

Димензиите на столбовите и начинот на поставува-
ње од ставовите 1 и 2 на овој член се утврдени во 
Образецот бр.7. 

 
Член 15 

Граничната табла од член 2 став 1 на овој правил-
ник, се поставува на оддалеченост од 150 до 250 метри 
од граничната линија на десната страна од приодните 
патни правци кои водат кон граничната линија, на на-
чин да биде лесно воочлива во текот на денот и ноќта. 

Дополнителната табла од член 2 став 2 на овој пра-
вилник се поставува 10 см. под граничната табла од 
член 2 став 1 на овој правилник. 

 
Член 16 

Граничната табла од член 3 на овој правилник се 
поставува на самата гранична линија, односно на одда-
леченост од најмногу 5 метри од граничната линија.  

На граничните премини за воздушен, железнички и 
воден сообраќај, граничната табла се поставува пред 
влезот во подрачјето на граничниот премин на начин 
што е видлива за сите што влегуваат на тоа подрачје. 

 
Член 17 

На граничен премин за патен сообраќај граничната 
табла од член 4 став 1 на овој правилник се поставува 
на влез и излез од подрачјето на граничниот премин. 

На граничен премин за железнички сообраќај, гра-
ничната табла се поставува на влез во железничката 
станица, на перонот и на дел од пругата што се наоѓа 
на  подрачјето на граничниот премин. 

На граничен премин за воздушен сообраќај, гранич-
ната табла се поставува пред влезот во подрачјето за 
вршење на гранична контрола и на влез во аеродром-
ската зграда. 

На граничен премин за воден сообраќај, граничната 
табла се поставува на влезот во физички ограничен дел 
од пристаништето, определен за вршење на гранична 
контрола. 

 
Член 18 

Металните табли од членовите 6, 7 и 8 на овој пра-
вилник се поставуваат и се прицврстуваат на челната 
кровна конструкција на граничниот премин во верти-
кална положба.  

Ако металните табли од став 1 на овој член не може 
да се постават на челната кровна конструкција на гра-
ничниот премин, тогаш се поставуваат во близина на 
сообраќајните ленти на метален држач во вертикална 
положба. 

 
Член 19 

Обрасците од број 1 до 7 се составен дел на овој 
правилник.  

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 20 

Граничните табли и ознаки поставени пред донесу-
вањето на овој правилник ќе се заменат со гранични 
табли и ознаки утврдени со овој правилник во рок од 
две години од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 21 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за ознаките за обеле-
жување на граничниот појас на копно („Службен вес-
ник на РМ” бр. 26/95).  

Член 22 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија”, а ќе се применува од 01.04.2007 година.  

   Бр. 02-1353                        Бр. 13.1-5272/1 
31 јануари 2007 година            25 јануари 2007 година 
             Скопје                                 Скопје  
         Министер                        Министер  
 за транспорт и врски,            за внатрешни работи, 
Миле Јанакиески, с.р.         Гордана Јанкулоска, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

351. 
Врз основа на член 26 став 2 и став 5 од Законот за 

тутун и тутунски производи („Службен весник на РМ” 
бр. 24/06), министерот за земјоделство, шумарство и 
водостопанство донесува 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛИЦЕНЦАТА 
ЗА ПРОЦЕНА НА ТУТУН И НАЧИНОТ И ПРОГ-
РАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ДОБИ-
ВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОЦЕНА НА ТУТУНОТ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на лиценцата за процена на тутун и начинот и 
програмата за полагање на испит за добивање на ли-
ценца за процена на тутунот.  

 
Член 2 

Лиценцата за процена на тутун се издава на пласти-
фицирана хартија со димензии 21Χ30 см. со златно-
жолта боја. 

Лиценцата за процена на тутун ги содржи следните 
податоци: 

- горе во средината на лиценцата се отпечатува гр-
бот на Република Македонија, Република Македонија, 
Министерство за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, 

- во средината се отпечатува со големи букви ЛИ-
ЦЕНЦА ЗА ПРОЦЕНА НА ТУТУН, 

- под називот се отпечатуваат податоци за лицето и 
тоа: име и презиме, единствен матичен број, го положи 
испитот за процена на тутун, број и датум на издавање 
на лиценцата, место за печат и потпис на министерот 
за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Лиценцата за процена на тутун е дадена во прилог 
бр.1 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член  3 

Со испитот за добивање на лиценца за процена на 
тутун се проверува знаењето на кандидатите за проце-
нување на тутун при откупот. 

Испитот за добивање на лиценца за процена на ту-
тун се полага пред испитна комисија. 

Испитот за добивање на лиценца за процена на ту-
тун се полага според Програма за полагање на испитот 
за добивање на лиценца за процена на тутун која е да-
дена во прилог бр.2 и е составен дел на овој правилник. 

  
Член  4 

Комисијата составува испитни прашања врз основа 
на Програмата, го изведува испитот и утврдува дали 
кандидатот го положил испитот. 

Со работата на испитната комисија раководи пре-
тседателот на комисијата. 

 
Член 5 

Кандидатот за полагање на испит за добивање на 
лиценца за процена на тутун поднесува пријава до Ми-
нистерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство во која се наведуваат: лични податоци (прези-
ме и име, единствен матичен број, адреса, телефон), за-
верен препис од дипломата односно свидетелството за 
стручната подготовка и доказ за работно искуство. 

Член 6 
Комисијата по разгледување на пријавата и утврду-

вањето за исполнетост на условите за полагање на ис-
питот го известува кандидатот за денот, часот, местото 
за полагање на испитот и за потребните трошоци за по-
лагање на испитот. 

 
Член 7 

Испитните рокови се определуваат по потреба во 
зависност од бројот на пријавените кандидати. 

Кандидатот кој нема да го положи испитот има пра-
во да го полага во наредниот испитен рок. 

 
Член 8 

Кандидатот кој нема да дојде да го полага испитот 
или дојде, а не го полага се смета дека испитот не го 
полагал. 

Ако во наредниот рок определен за полагање на ис-
питот кандидатот не пристапи кон полагање на испи-
тот или  изјави дека се откажува од испитот ќе се смета 
дека не го положил испитот. 

Комисијата може да му го одложи испитот на кан-
дидатот доколку достави писмен доказ дека поради бо-
лест, несреќен случај, или други оправдани случаи не 
може да присуствува на испитот. 

 
Член 9 

За текот на полагањето на испитот за добивање на 
лиценца за процена на тутун се води записник. 

 
Член 10 

Кандидатот кој го положил испитот се здобива со 
лиценца за процена на тутун. 

 
Член 11 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за начинот на полага-
њето и програмата за полагање на испит за добивање 
на лиценца за процена на тутун (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.38/97). 

 
Член 12 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
        Бр. 08-13204/2    
16 февруари 2007 година              Министер,   
              Скопје                               Ацо Спасеноски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

352. 
Врз основа на член 118- е став 2 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-
донија”  бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 
111/2005), министерот за труд и социјална политика 
донесе    

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБРАЗЕЦОТ И СОДРЖИНАТА НА СЛУЖБЕ-
НАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ИНСПЕКТОР  ЗА 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот и содр-

жината на службената легитимација на инспекторот за 
социјална заштита, како и начинот на издавањето, упо-
требата и евиденцијата на издадените и одземените 
службени легитимации (во натамошниот текст: “леги-
тимација”). 

 
Член 2 

Легитимацијата на инспекторот за социјална зашти-
та се издава од страна на  министерот за труд и соци-
јална политика според Образец број 1 кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Образецот на легитимацијата е со димензии 85 мм 
X 55 мм и е изработен на картон во сина боја, обвиен 
во проѕирна пластична обвивка. 

 
Член 4 

Образецот на легитимацијата на предната страна со-
држи: во најгорниот средишен дел грбот на Република 
Македонија, под него е испишан текстот: “Република 
Македонија”, а под него е испишан текстот: “Мини-
стерство за труд и социјална политика”. Во средината од 
десната страна е испишан текстот “Службена легитима-
ција”, а под него е испишан текстот: “Инспектор за со-
цијална заштита”. Од левата страна има место за фото-
графија со димензии 25мм X 30 мм. Под нив има место 
за впишување на податоци за името и презимето на инс-
пекторот за социјална заштита. Во долниот средишен 
дел се впишува серискиот број на легитимацијата. 

На задната страна на образецот е отпечатен текстот: 
,,Носителот на оваа легитимација ги има сите овласту-
вања од Законот за социјалната заштита („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 0/97, 16/2000, 
17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/2005), под текстот од 
левата страна има место за впишување на евиденци-
скиот број,  под него место за датум на издавање, место 
за печат и од десната страна место за потпис  на мини-
стерот за труд и социјална политика. 

 
Член 5 

За издадените и одземените легитимации се води 
евиденција во Министерството за труд и социјална по-
литика. 

Евиденцијата од став 2 на овој член содржи: име и 
презиме на инспекторот за социјална заштита, евиден-
цискиот број на издадената легитимација, датум на из-
давањето, врачувањето и враќањето на легитимацијата, 
потпис  на носителот на легитимацијата и забелешка. 

 
Член 6 

Легитимацијата има важност сé додека лицето на 
кое му е издадена има статус на инспектор за социјална 
заштита. 

Член 7 
Инспекторот за социјална заштита се легитимира со 

легитимацијата при вршење на инспекциски надзор  во 
согласност со Законот за социјалната заштита. 

 
Член 8 

Легитимацијата се заменува со нова во случај на гу-
бење, оштетување или дотраеност на легитимацијата, 
како и кога носителот на легитимацијата  ќе ги проме-
ни личните податоци.   

Во случај од став 1 на овој член, носителот на леги-
тимацијата го известува министерот за труд и социјал-
на политика, а откако легитимацијата ќе се огласи за 
неважечка во “ Службен весник на Република Македо-
нија”,  на носителот  му се издава нова легитимација.  

 
Член 9 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на неговото објавување во „Службен весник на Ре-
публика Македонија”. 

 
   Бр. 16-1623/1 

9 февруари 2007 година                         Министер, 
        Скопје                                 Љупчо Мешков, с.р. 
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СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

32. 
Врз основа на член 37 став 1 точка 5 и член 71 од 

Законот за радиодифузната дејност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 100/2005), Советот за 
радиодифузија на Република Македонија, на 3-та сед-
ница одржана на 09.02.2007 година, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЗАШТИТА НА МАЛОЛЕТНАТА ПУБЛИКА ОД 
ПРОГРАМИ ШТО МОЖАТ ШТЕТНО ДА ВЛИЈААТ 

ВРЗ НЕЈЗИНИОТ ФИЗИЧКИ, ПСИХИЧКИ 
И МОРАЛЕН РАЗВОЈ 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се определува начинот на кате-
горизација, облиците на акустично и визуелно преду-
предување, како и временските периоди во кои можат 
да се прикажуваат радио и телевизиски програми што 
можат штетно да влијаат врз физичкиот, психичкиот и 
моралниот развој на децата и младите. 

 
Член 2 

Како радио и телевизиски програми, што можат 
штетно да влијаат врз физичкиот, психичкиот и морал-
ниот развој на малолетната публика, се класифицираат 
аудио-визуелните и/или аудио целините или нивни со-
ставни делови што вклучуваат описи, сцени и/или гле-
тки на насилство, еротика, сексуално однесување за-
брането со закон, непристоен (вулгарен) говор, суге-
стибилни облици на однесување лесни за имитација, а 
опасни за здравјето и безбедноста, поведение навред-
ливо за човековото достоинство и слично.  

 
Член 3 

Категоризацијата е задолжителна за вкупната емиту-
вана програма на радио и телевизиските програмски сер-
виси, освен за вестите и за информативните програми.  

 
Член 4 

Кога вестите и информативните програми вклучу-
ваат описи, сцени и/или глетки што можат штетно да 
влијаат врз малолетната публика, нивното прикажува-
ње мора да се темели врз одговорна уредничка процен-
ка за неопходноста на деталите во таквиот материјал. 

Доколку прилозите или составните делови на при-
лозите во вестите и во информативните програми вклу-
чуваат содржини што можат да ја вознемират малолет-
ната и емоционално ранливата публика, тие треба да 
бидат најавени со предупредувачки коментар од води-
телот. 

 
Член 5 

Облиците на акустично и визуелно предупредување 
задолжително се аплицираат само на телевизиските 
програми, и тоа: 

- во сите видови играна програма и  
- во оние видови документарна, документарно-за-

бавна, забавна и спортска програма кои било како це-
лина, било преку некои нивни делови, можат штетно 
да влијаат врз физичкиот, психичкиот и моралниот раз-
вој на малолетната публика.  

Облиците на предупредување не се применуваат во 
радио програмите. 
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II. КАТЕГОРИИ ПРОГРАМА И ВРЕМЕНСКИ  
ПЕРИОДИ 

 
Член 6 

Програмите кои подлежат на категоризација се кла-
сифицираат во следните 5 категории: 

- Прва категорија - програми наменети за целата 
публика; 

- Втора категорија - програми кои содржат описи, 
сцени и/или глетки што можат да ја вознемират мало-
летната публика. За следење на овие програми се пре-
порачува надзор од родител или старател;   

- Трета категорија - програми што не се препорачу-
ваат за деца под 12 години, и за чие следење е неопхо-
ден надзор од родител или старател; 

- Четврта категорија - програми што не се препора-
чуваат за деца под 16 години, и за чие следење е неоп-
ходен надзор од родител или старател; 

- Петта категорија - програми што не се соодветни 
за публика под 18 години. 

 
Член 7 

Во зависност од очекуваниот состав на публиката, 
категориите програми можат да се емитуваат во след-
ните временски периоди: 

- Првата категорија се емитува во текот на целото 
деноноќие; 

- Втората категорија се емитува во периодот од 
17:00 до 05:00 часот; 

- Третата категорија се емитува во периодот од 
21:00 до 05:00 часот; 

- Четвртата категорија се емитува во периодот од 
22:00 до 05:00 часот; 

- Петтата категорија се емитува во периодот од 
00:00 до 05:00 часот. 

 
III. НАЧИН НА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМИТЕ 

       
Член 8 

Уредникот, врз основа на својата етичка свест и 
уредничка одговорност, мошне внимателно треба да 
процени дали е нужно емитувањето програми потенци-
јално штетни за малолетната публика. 

Проценката при категоризацијата на програмите се 
фокусира врз мотивите, врз функционалноста на ин-
формативниот капацитет и врз евентуалните етички и 
други општествени последици од емитувањето програ-
ми потенцијално штетни за малолетната публика. 

 
Член 9 

При категоризација на програмите, радиодифузери-
те треба да ги земаат предвид следниве аспекти:  

- бројот (зачестеноста) и природата на описите, на 
сцените и/или на глетките со насилство, со еротика, се-
ксуално однесување забрането со закон, непристоен 
(вулгарен) говор, сугестибилни облици на однесување 
лесни за имитација, а опасни за здравјето и безбедноста 
и поведение навредливо за човековото достоинство; 

- сликовитоста и детализираноста со кои се креира 
очигледна бруталност и/или вулгарност на описите, на 
сцените и/или на глетките;  

- проценката дали описите, сцените и/или глетките 
на насилство, еротика, сексуално однесување забрането 
со закон, непристоен (вулгарен) говор, сугестибилни об-
лици на однесување лесни за имитација, а опасни за 
здравјето и безбедноста и поведение навредливо за чове-
ковото достоинство, претставуваат комплементарни еле-
менти во драмски заплет, или пак во контекст на обра-
зовна, документарна и/или информативна програма;   

- насилството не треба да се сугерира како начин за 
разрешување конфликти; 

- зачестеноста и времетраењето на крупни планови 
и/или на детални вербални, графички и/или текстуални 
описи, сцени и/или глетки на бруталност и на вулгарност;  

- придружните естетски ефекти: музика, маски, 
шминка и други графички, сценографски и/или кости-
мографски елементи кои можат да предизвикаат возне-
миреност или да го засилат чувството на страв и на по-
нижување на човечкото достоинство;  

- психологијата зад карактерите, и проблематични, 
контроверзни заклучоци од екстровертните и од интро-
вертните аспекти на ликовите и нивните мотиви за на-
силно однесување, кои можат сугестивно да делуваат 
врз малолетната публика;  

- описите, сцените и/или глетките на малолетници 
втурнати во брутални и/или во вулгарни ситуации;  

- режисерскиот и сценаристичкиот третман на насилс-
твото и на еротиката: глорификација или неутрализација, 
конструирани преку описи и преку развој на цели сцени 
и/или глетки на бруталност и на вулгарност;  

- режисерскиот и сценаристичкиот пристап спрема 
контроверзни теми: поттикнување расна, верска, ет-
ничка и/или родова нетрпеливост, наркоманија, самоу-
биство, инцест, педофилија, силување, крвни деликти, 
и слични облици на закани и/или на последици од пси-
хо-физичка тортура. 

 
IV. ОБЛИЦИ НА АКУСТИЧНО И ВИЗУЕЛНО ПРЕДУП-
РЕДУВАЊЕ - ПРЕДУПРЕДУВАЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

 
Член 10 

Предупредувачкиот сигнал на телевизија е комби-
нација од текстуално, вербално, акустично и визуелно 
предупредување.  

Предупредувачките сигнали што се аплицираат во 
телевизиските програми опфатени со член 5 став 1 од 
овој Правилник, изгледаат вака: 
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Член 11 
Предупредувачкиот сигнал за програмите од Прва 

категорија е задолжителен само за сите видови играна 
програма.  

Предупредувачките сигнали за програмите од Вто-
ра, Трета, Четврта и Петта категорија се задолжителни 
за сите програми од член 5 став 1. 

Апликацијата на предупредувачките сигнали се вр-
ши согласно член 12 од овој правилник. 

 
Член 12 

Пред почетокот и за време на телевизиските про-
грами опфатени со член 5 став 1 од овој правилник, за-
должително е да се емитува предупредувачкиот сигнал 
што укажува на категоријата програма.  

Пред почетокот на програмата се емитува преду-
предувачкиот сигнал кој е комбинација од текстуално, 
вербално, акустично и визуелно предупредување, трае 
10 секунди, и зафаќа најмалку 1/4 од видливиот дел од 
екранот.  

Во текот на програмата, постојано се емитува само 
визуелното предупредување од предупредувачкиот 
сигнал, аплицирано со димензии од 1/32 во агол од ек-
ранот.  

  
Член 13 

Најавите и форшпаните за видовите телевизиски 
програми опфатени со член 5 став 1 од овој правилник, 
не смеат да содржат описи, сцени и/или глетки потен-
цијално штетни за малолетната публика, и задолжител-
но треба да бидат обележани со визуелниот знак што ја 
сигнализира категоријата програма што се најавува.  

Најавите за програмите од Петтата категорија не 
смеат да се емитуваат пред 22:00 часот. 

Визуелниот знак што ја сигнализира категоријата 
програма што се најавува, се аплицира и во прегледите 
на програмската шема што се објавуваат на телетек-
стот и во дневниот печат. 

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 14 

Измени и дополнувања на овој правилник се вршат 
во писмена форма. 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

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

 
         Бр. 02-267/2                  Совет за радиодифузија 
9 февруари 2007 година                  Претседател, 

      Скопје                           Мирче Адамчевски , с.р. 
___________ 

33. 
Врз основа на член 37 став 1 алинеја 5 од Законот 

за радиодифузната дејност („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр.100/2005), Советот за радиодифу-
зија на Република Македонија на 4-та седница одржана 
на 16.02.2007 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА РАДИО И НА  
ТЕЛЕВИЗИСКИТЕ ПРОГРАМИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се уредува начинот за класификаци-
ја на радио и на телевизиските програми на радиодифу-
зерите. 

Класификацијата на радио и на телевизиските про-
грами е составен дел на оваа одлука. 

 
Член 2 

Класификацијата на програмите е направена главно 
врз основа на еден или комбинација од следниве крите-
риуми: 

- медиумската функција, 
- содржината на програмата, 
- целната група. 
 

Член 3 
Со класификацијата се определуваат следниве ви-

дови програми: вести, информативна програма, инфор-
мативно-забавна програма, инфо-сервис, образовна, 
образовно-забавна, документарна, документарно-забав-
на, забавна, забавно-информативна, спортска, играна, 
музичка, програми од областа на уметноста/култура-
та/хуманитарните науки, игри, реални шоу програми, 
верски служби или проповеди и програми за физичка 
култура и рекреација. 

Видовите програми утврдени во став 1 од овој член 
се класифицираат и според целната група - деца, од-
носно малолетна публика (под 18 години). 

 
Член 4 

Дел од видовите програми определени во член 3 од 
оваа одлука во себе обединуваат повеќе подвидови, и 
тоа: 

- во рамките на информативната програма се класи-
фицираат: актуелно-информативна програма, актуел-
но-информативна програма со документаристички при-
стап, преноси или снимки од седниците на органите на 
власт, преноси или снимки од општествено-политички 
настани и друга информативна програма; 

- во рамките на забавната програма се класифици-
раат: говорни шоу програми, комедии кои се драматур-
шки целини снимени во студио, хумористични емисии 
и серијали снимени и/или во ентериер/екстериер, цир-
кус/вариете, програми со хороскоп/тарот/јасновидци 
или толкување (на) соништа и друга забавна програма; 

- во рамките на спортската програма се класифици-
раат: спортските настани и спортските магазини; 

- во рамките на играната програма се класифицира-
ат: телевизиски и кинематографски филмови, анимира-
ни филмови, серии и серијали, монодрами и драми, те-
атарски претстави, комедија на ситуации, теленовели и 
сапунски опери; 

- во рамките на музичката програма се класифици-
раат: музички спотови, концерти, музички фестивали, 
танци, балет, опера, и друго; 

- во рамките на игрите се класифицираат: игри на 
среќа, наградни игри, квизови, натпревари со ниска и 
натпревари со висока продукциска вредност, и друго. 

 
Член 5 

Изменување и дополнување на оваа одлука се врши 
во писмена форма. 

Член 6 
Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во “Службен весник на Република Ма-
кедонија”. 

 
         Бр. 02-355/4                      Совет за радиодифузија 
16 февруари 2007 година                Претседател, 

      Скопје                       Мирче Адамчевски , с.р. 
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К Л А С И Ф И К А Ц И Ј А 
НА ВИДОВИТЕ И НА ПОДВИДОВИТЕ  

ПРОГРАМИ 
 
1. Вести  
Програмски целини со примарно информативна 

функција, составени главно од вести и извештаи како 
сума од најважните тековни настани. 

 
2. Информативна програма 
Програма првенствено наменета да известува за 

и/или да анализира тековни или реактуелизирани на-
стани, ситуации, факти, теории или предвидувања. Ги 
опфаќа следниве подвидови: 

2.1. Актуелно-информативна програма составена од 
информации и од анализи на тековни настани и теми 
од политичкиот, од економскиот и воопшто од јавниот 
живот; 

2.2. Актуелно-информативна програма со докумен-
таристички пристап составена од информации и од 
анализи на тековни и/или на реактуелизирани настани 
и теми од политичкиот, од економскиот и воопшто од 
јавниот живот. Обработката става акцент врз актуелни-
те настани, а документарните материјали сочинуваат 
најмногу половина од вкупниот обем на новинарската 
целина, и можат да бидат осмислени и преку студиски 
врски, панел дискусии, интервјуа, разговори и изјави 
од соговорници вон студискиот дел, стручни анализи, 
анкети, податоци од истражувања, извештаи во врска 
со главната тема на емисијата, и слично;  

2.3. Преноси или снимки од седниците на органите 
на власт; 

2.4. Преноси или снимки од општествено-политич-
ки настани; 

2.5. Друга информативна програма: магазински из-
данија, информативни емисии специјализирани за 
одредена целна група и сл. 

 
3. Информативно-забавна програма 
Програма составена од информации и од анализи 

на тековни настани и теми од политичкиот, од економ-
скиот и воопшто од јавниот живот, при што како цели-
на, составена од разнородни и неретко меѓусебно неза-
висни прилози за различни настани и за различни теми, 
содржи и забавни елементи.  

 
4. Инфо- сервис 
Блок куси сервисни информации за секојдневието 

(временска прогноза, репертоар на кина и театри, со-
стојби во сообраќајот, комунални теми, и слично). 

 
5. Образовна програма 
Програма изработена на недвојбено дидактички/по-

учителен начин, пред се со намера да го зголеми знае-
њето на публиката во врска со теми кои обично немаат 
значење за тековен медиумски третман. 

 
6. Образовно-забавна програма 
Програма пред се со намера да го зголеми знаењето 

на публиката во врска со теми кои немаат значење за 
тековен медиумски третман, но како целина, не е нуж-

но обликувана на дидактички/поучителен начин, туку, 
според обработката на темите или според опфатот на 
разнородни прилози од една или од повеќе теми, едно-
времено исполнува и забавна медиумска функција. 

 
7. Документарна програма 
Програма заснована на факти, во чија аудио-визу-

елна целина документарните материјали сочинуваат 
повеќе од половина од вкупниот обем на презентира-
ните податоци.  

 
8. Документарно-забавна програма 
Програма заснована на факти, но по начинот на 

нивната обработка исполнува и забавна функција. Во 
аудио-визуелната целина документарните материјали 
сочинуваат повеќе од половина од вкупниот обем на 
презентираните податоци.  

 
9. Забавна програма 
Основна програмска функција и е да забавува, од-

носно да креира релаксирачки амбиент и чувства кои 
очекувано конотираат позитивно расположение. Ги оп-
фаќа следниве подвидови: 

9.1 Говорно шоу е програма со забавна функција, 
како целина организирана по дијалошки принцип, до-
минатно обележана со новинарските карактеристики 
на еден водител, а најчесто вклучува гостувања на јав-
ни личности, како и студиски или телефонски контакт 
со публика;  

9.2. Комедии кои се драматуршки целини снимени 
во студио; 

9.3. Хумористични емисии и серијали снимени 
и/или во ентериер/екстериер; 

9.4. Циркус/вариете; 
9.5. Програми со хороскоп/тарот/јасновидци или 

толкување соништа. 
 
10. Забавно-информативна програма 
Програма наменета пред се да исполни забавна 

функција, меѓутоа како целина, составена од разно-
родни и неретко меѓусебно независни прилози на раз-
лични теми, содржи и суштински информативни еле-
менти. 

 
11. Спортска програма 
11.1. Спортски настани - пренос или одложена 

снимка од спортски натпревар или од поважни делови 
на спортски настани. 

11.2. Спортски магазини - магазински изданија иск-
лучиво со спортска тематика што вклучуваат и делови 
од спортски настани. 

 
12. Играна програма 

12.1 Телевизиски филмови се филмови оригинално 
произведени за прикажување на телевизија. 

12.2. Кинематографски филмови се филмови ориги-
нално произведени за прикажување во кино. 
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12.3. Анимирани филмови се програми кои се со-
стојат од серија скици/цртежи, поставени играчки, 
скулптури или друго во одредени положби, фотографи-
рани во секвенци со цел да создадат илузија на движе-
ње или коишто користат компјутерски цртежи (или 
“фрејмови”) последователно прикажани.  

12.4. Серии се играни телевизиски програми при 
што, иако помеѓу епизодите  обично има континуитет 
(карактери, локации итн.) секоја епизода е засебна це-
лина, и не е неопходно гледачот да има претстава што 
се случувало во претходните епизоди.    

12.5. Серијали се играни телевизиски програми ка-
де што секоја епизода е продолжение на претходната, 
при што често епизодата завршува во моментот кога 
дејствието достигнува кулминација. 

12.6. Монодрами / Драми. 
12.7. Театарски претстави. 
12.8. Комедија на ситуации - програми кои се фоку-

сираат на хумористичната страна на ситуации од реал-
ниот живот или од светот на фантастиката. 

12.9. Теленовели/сапунски опери се сериски про-
грами со комплексен заплет, во коишто се опфатени 
претежно романтични и семејни врски. Обично се ка-
рактеризираат со ниска продукциска вредност и ниско 
ниво на актерска игра. 

 
13. Музичка програма 
Програмска целина која се состои од снимки или 

преноси од концерти; музички фестивали; танци; ба-
лет; опера, односно програмска целина која доминант-
но се состои од музички спотови и/или настапи на му-
зичари во живо.  

 
14. Програми од областа на уметноста/култура-

та/хуманитарните науки 
Програми пред сe наменети да го зголемат знаење-

то на публиката за области од уметноста/културата/ху-
манитарните науки кои немаат значење за тековен но-
винарски третман, при што медиумската обработка не 
мора исклучиво да ги следи принципите на дидактич-
киот/поучителен пристап. 

 
15. Игри 
Програми чиј доминантен мотив е натпреварување 

за награда. Ги има во следниве подвидови: 
15.1. Натпревари со ниска продукциска вредност 

се програми кои исполнуваат забавна функција, реа-
лизирани со ниски трошоци на продукција, а ги опфа-
ќаат сите интерактивни игри преку телефонска врска, 
како и оние натпревари во кои за освојување награда 
не е потребно да се покаже ниту посебна ниту општа 
информираност или вештина за различни сфери од 
животот. 

15.2. Натпревари со висока продукциска вредност 
се програми кои исполнуваат забавна функција, режи-
серски и сценаристички организирани како медиумски 
настани од екипно или од поединечно натпреварување 
пред публика, според утврдени правила, и на сцено-
графски осмислена арена. 

15.3. Квизови се програми со висока продукциска 
вредност, изразена преку режисерски, сценаристички и 
сценографски ангажман, пред се во прилог на забавно-
образовна функција. Вклучуваат најмалку две конку-
рентски страни чие соочување ја воведува во игра ин-
телигенцијата на натпреварувачите, некое нивно посеб-
но знаење, способност, вештина или нивната општа/де-
тална информираност за различни сфери од животот.  

15.4. Игри на среќа (лото, спортска прогноза, лота-
рија, инстант лотарија, томбола и бинго). 

15.5. Наградни игри. 
 
16. Реално шоу 
Реално шоу е телевизиски формат чија клучна ка-

рактеристика е аудио-визуелна граѓа добиена со ин-
диферентно аудио-визуелно регистрирање, медиум-
ски презентирана како целина најчесто неизменета 
преку ангажман на режисерски, сценаристички, гра-
фички, сценографски, монтажерски или друг вид ин-
тервенции. Ги опфаќа следниве подвидови: 

16.1. Динамични реални шоу програми - најчесто 
организирани како натпревар што следи претходна 
режисерска и сценаристичка замисла, и подразбира 
недвојбена уредничка интервенција на медиумот 
што ги емитува. Учесниците се соочени со една или 
со повеќе задачи за чие исполнување е потребно зна-
ење, способност, вештина, а улога играат и нивните 
лични, хумани доблести. Истакнувањето карактерни 
особини на учесниците, како и контролираното дра-
матизирање на меѓучовечките односи создава дина-
мични ситуации со непредвидлива разрешница, и 
треба да остави впечаток на натпреварувачка атмо-
сфера обележана со исчекување, како главни моти-
вациски елементи во медиумската атрактивност на 
снимениот/сниманиот материјал.  

16.2. Пасивни реални шоу програми - обележани 
со мотивациска контрадикторност на бесцелен нат-
превар, во кој најчесто освен трпеливоста во споделу-
вање простор кој заменува ТВ-студио, од учесниците 
не се бара никаков посебен ангажман, туку нивната 
популарност потполно зависи од симпатиите на ТВ-
публиката, така што дури и достоинството на нивната 
интима егзибиционистички деградира условено од де-
ноноќна воајерска присмотра. Главен медиумски адут 
им е стихијата во меѓучовечките односи. 

 
17. Верски служби или проповеди 
Преноси или снимки од церемонијални одбележу-

вања на верски празници. 
 
18. Програми за физичка култура и рекреација 
Програмите за физичка култура и рекреација вклу-

чуваат демонстрација и/или поучување на традицио-
нални вештини кои се комбинација на духовно-физич-
ка култура, или, пак, на сплет физички вежби со рекре-
ативна намена. 

 
Совет за радиодифузија 
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