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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2453. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 7 октомври 2008 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА АНКЕТНАТА КО-
МИСИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОКОЛНОСТИТЕ 
НА ЗАГИНУВАЊЕТО НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БОРИС ТРАЈКОВСКИ 

 
I. За членови на  Анкетната комисија за утврдување 

на околностите на загинувањето на претседателот на 
Република Македонија Борис Трајковски, се избираат:  

1. Оливер Шамбевски, 
2. Илија Димовски, 
3. Зоран Петрески, 
4. Александар Николоски, 
5. Павле Трајанов, 
6. Никола Ќуркчиев, 
7. Емилијан Станковиќ и 
8. Блерим Беџети. 
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. 07-4390/1         Претседател на Собранието 
7 октомври 2008 година        на Република Македонија,  
         Скопје                       Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
2454. 

Врз основа на членовите 11 и 12 од Законот за еле-
ктронските комуникации ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" број 13/2005, 14/2007 и 55/2007), Со-
бранието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 7 октомври 2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 
ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ 

 
1. За членови на Комисијата за електронски кому-

никации, се именуваат: 
- Петар Есмеров, дипломиран економист од Скопје и  
- Славе Веловски, дипломиран економист од Скопје. 
2. Мандатот на членовите од точката 1 на оваа од-

лука е пет години. 
3. Со денот на влегувањето во сила на ова одлука 

им престанува мандатот на членовите Лилјана Митев-
ска и Тони Јаневски. 
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2474. Програма за полагање на стручен 

испит за добивање на сертификат за 
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сец септември 2008 година................... 32

 Огласен дел…......................................... 1-64
 

 
4. 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. 07-4391/1        Претседател на Собранието 
7 октомври 2008 година        на Република Македонија,  
             Скопје                 Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
2455. 

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и член 3 од Одлуката за основање на 
Совет на Собранискиот канал ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" број 17/2006, 107/2006 и 
80/2008), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7 октомври 2008 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 

НА СОБРАНИСКИОТ КАНАЛ 
 
I. Во Одлуката за избор на претседател и членови 

на Советот на Собранискиот канал ("Службен весник 
на Република Македонија" број 106/2008) во насловот 
на Одлуката по зборот "членови" се додаваат зборови-
те: "и нивни заменици". По точката I. се додава нова 
точка I-а, која гласи: 

"I-а: За заменици - членови на Советот на Собрани-
скиот канал се избираат пратениците: 

1) Васко Шутаров, 
2) Весела Честоева, 
3) Кенан Хасипи, 
4) Јован Лазарев, 
5) Марјанчо Николов, 
6) Славица Грковска-Лошкова, 
7) Томе Чинговски, 
8) Горан Сугарески и  
9) Вулнет Амети." 
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. 07-4392/1        Претседател на Собранието 
7 октомври 2008 година        на Република Македонија,  
            Скопје                       Трајко Вељаноски, с.р. 
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2456. 
Врз основа на член 37 став 4 и член 38 став 4 алине-

ја 1од Законот за заштита на личните податоци ("Служ-
бен весник на Република Македонија" број 7/2005 и 
103/2008), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7 октомври 2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 
НА ДИРЕКТОРОТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА 

НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 
 
1. Од функцијата заменик на директорот на Дирек-

цијата за заштита на личните податоци се разрешува 
Зоран Пандев, на негово барање. 

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. 07-4393/1         Претседател на Собранието 
7 октомври 2008 година         на Република Македонија,  
             Скопје                  Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
2457. 

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и членовите 2 и 5 од Одлуката за ос-
новање делегации, пратенички групи и други облици 
на остварување на меѓународна соработка на Собрани-
ето на Република Македонија ("Службен весник на Ре-
публика Македонија" број 85/2002, 97/2006, 117/2006 и 
77/2008), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7 октомври 2008 година,  донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА 
СОБРАНИЕТО НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ВО ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНАТА УНИЈА (ИПУ) 

 
1. Во  Одлуката за утврдување на составот на Деле-

гацијата на Собранието на  Република Македонија во 
Интерпарламентарната унија (ИПУ) ("Службен весник 
на Република Македонија" број 96/2008 и 106/2008), во 
точката 2 Членови на Делегацијата, по точката 3 се 
додава нова точка 4, која гласи: 

"4) Горан Мисовски".  
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. 07-4394/1         Претседател на Собранието 
7 октомври 2008 година        на Република Македонија,  
              Скопје                 Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
2458. 

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-
лика Македонија и член 3 од Одлуката за основање на 
Делегација на Собранието на Република Македонија во 
Парламентарниот комитет за стабилизација и асоција-
ција ("Службен весник на Република Македонија" број 
88/2004), Собранието на Република Македонија, на 
седницата одржана на 7 октомври 2008 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТП-
РЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕ-
НОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛА-
МЕНТАРНИОТ КОМИТЕТ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА 

И АСОЦИЈАЦИЈА 
 
1. Во Одлуката за избор на претседател, потпретсе-

датели, членови и заменици членови на Делегацијата 
на Собранието на Република Македонија во Парламен-
тарниот комитет за стабилизација и асоцијација 
("Службен весник на Република Македонија" број 
96/2008 и 106/2008), во точката 1 под в) за членови, 
потточка 8 зборовите: "Горан Сугарески" се заменуваат 
со зборовите: "Соња Мираковска". 

Во точката г) за заменици членови по точката 7 се 
додава следниов текст кој гласи: 

"8) Горан Сугарески 
  9) Станка Анастасова 
10) Маринела Тушева". 
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. 07-4395/1        Претседател на Собранието 
7 октомври 2008 година        на Република Македонија,  
             Скопје                Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
2459. 

Врз основа на член 65 став 1 од Деловникот на Со-
бранието на Република Македонија, Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 7 октом-
ври 2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ 
СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

1. За заменик на генералниот секретар на Собрание-
то на Република Македонија се именува  

м-р Сандре Нонкуловски, државен советник во Со-
бранието на Република Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави   во "Службен весник на Репуб-
лика Македонија". 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
        Бр. 07-4396/1         Претседател на Собранието 
7 октомври 2008 година        на Република Македонија,  
              Скопје                Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
2460. 

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 14 од Уставот 
на Република Македонија, Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 7 октомври 2008 
година,  донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА УСТАВНИОТ СУД 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I. За судии на Уставниот суд на Република Македо-

нија се избрани: 
- Наташа Габер-Дамјановска, доктор по политички 

науки од Скопје и 
- Гзиме Старова, доктор по правни науки од Скопје. 
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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. 07-4397/1         Претседател на Собранието 
7 октомври 2008 година        на Република Македонија,  
             Скопје                 Трајко Вељаноски, с.р. 

__________ 
 
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2461. 

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-
публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-
ликувања и признанија на Република Македонија ја до-
несувам следната  

 
О Д Л У К А 

 
I 

На Вилхелм Науснер му се доделува признанието 
 
ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
за особени заслуги во организирањето и спроведу-

вањето на активности на хуманитарен план и за него-
виот придонес за развивањето на пријателските односи 
и соработката меѓу Република Македонија и Република 
Австрија, како и за афирмацијата на нашата држава во 
светот, вршејќи ја должноста суперинтендант, застап-
ник на Евангелско-методистичката црква за Македони-
ја во периодот од 1996-2008 година. 

 
II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
     Бр. 10-845                          Претседател  

7 октомври 2008 година        на Република Македонија, 
             Скопје              Бранко Црвенковски, с.р. 

____________ 
 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2462. 
Врз основа на член 16, став 2 од  Законот за кори-

стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 29.09.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА 

МАКЕДОНСКИ БРОД 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Домот на 

култура – Македонски Брод, му престанува користење-
то на недвижната ствар – зграда 1 и тоа приземје од 
566 м2 и кат први од 191 м2, евидентирана во Имотен 

лист бр. 1900 кој што се наоѓа на Катастарска Парцела 
бр. 3916 во Катастарска општина Македонски Брод, на 
адреса: ул. „Партизанска“ – Македонски Брод, имот во 
сопственост на Република Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
на времено користење за време од 10 години, без надо-
месток, на општина Македонски Брод, за потребите на 
локалната установа Дом на култура – Македонски 
Брод. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар опишана 
во член 1 на оваа одлука, да се изврши помеѓу Домот 
на културата – Македонски Брод и општина Македон-
ски Брод, во рок од 30 дена од влегувањето во сила на 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
  Бр. 19-4745/1               Заменик на претседателот 

29 септември 2008 година      на Владата на Република 
             Скопје                          Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
2463. 

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за јавните 
патишта („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 84/2008), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 23 септември 2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА  

ДРЖАВНИ ПАТИШТА 
 
1. Насер Ајдини се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор на Агенцијата за државни патишта. 
2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за др-

жавни патишта се именува Насер Мухареми, од Мини-
стерството за локална самоуправа. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
   Бр. 33-4120/3                Претседател на Владата 

23 септември 2008 година     на Република Македонија, 
               Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
2464. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршу-
вање на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 23 септември 2008 го-
дина, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА КАЗНЕНО-
ПОПРАВЕН ДОМ ОД ОТВОРЕН ВИД СТРУГА 

 
1. За директор на Казнено-поправен дом од отворен 

вид Струга се именува Мурат Лумани. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
     Бр. 33-4861/1                 Претседател на Владата 

23 септември 2008 година    на Република Македонија, 
               Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
2465. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршу-
вање на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 23 септември 2008 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ЗАТВОР ОХРИД 

 
1. За заменик на директорот на Затвор Охрид се 

именува Аџибајрам Ризвани. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
     Бр. 33-4862/1                 Претседател на Владата 

23 септември 2008 година     на Република Македонија, 
               Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
2466. 

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за извршу-
вање на санкциите („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 2/2006), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 23 септември 2008 го-
дина, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА ВОСПИТНО-ПОПРАВЕН ДОМ ТЕТОВО 
 
1. За заменик на директорот на Воспитно-поправен 

дом Тетово се именува Бурим Максути. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

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

 
     Бр. 33-4868/1                 Претседател на Владата 

23 септември 2008 година     на Република Македонија, 
               Скопје              м-р Никола Груевски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
2467. 

Врз основа на член 58 од Законот за акцизите 
(„Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 
45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005 и 88/2008), 
министерот за финансии донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за спроведување на Законот за ак-
цизите („Службен весник на РМ” бр. 40/2001, 72/2001, 
89/2001, 50/2002,86/2002, 19/2003, 54/2003, 6/2004, 
6/2005, 44/2006, 137/2006, 25/2008 и 54/2008), членот 
40 и Oбрaсците на специјалните извозни марки за обе-
лежување на тутунски добра се бришaт.  

  
Член 2 

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

 
Бр. 11-35341/3 

2 октомври 2008 година            Министер за финансии, 
      Скопје                          д-р Трајко Славески, с.р. 

_____________ 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
2468. 

Врз основа на член 115 став 2 од Законот за лекови-
те и медицинските помагала („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 106/07), министерот за здрав-
ство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И НАЧИНОТ НА 
КЛАСИФИЦИРАЊЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ  

ПОМАГАЛА 
 

I. Општи одредби 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на класи-

фицирање на медицинските помагала. 
 

Член 2 
Условите за класификација на медицинските пома-

гала, зависат од намената на медицинското помагало.  
Во случај кога медицинското помагало е наменето 

за употреба во комбинација со друго медицинско пома-
гало, класифицирањето се однесуваат на секој произ-
вод посебно. 

Програмската поддршка која ја овозможува работа-
та на медицинското помагало или влијае на него, авто-
матски спаѓа во истата класа. 
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Во случај кога медицинското помагало не е намене-
то за употреба самостојно или воглавно на одреден дел 
од телото, се класифицира врз основа на наведената 
употреба со најголем ризик. 

Во случај кога за исто медицинско помагало може 
да се класифицира на повеќе начини, зависно од наме-
ната и начинот на делување кое го наведува произво-
дителот, медицинското помагало се класифицира во 
повисока класа, согласно член 110 од Законот за леко-
ви и медицински помагала.  

 
II. Инвазивни медицински помагала 

 
Член 3 

2.1. Инвазивни медицински помагала се: 
- оние кои продираат во телото потполно или де-

лумно, било да е продирањето низ кожа, природни или 
вештачки отвори (телесен отвор е секој природен отвор 
на телото како и надворешната површина на очното ја-
болко или секој траен вештачки отвор како што е на 
пример stoma);  

- хируршки инвазивни медицински помагала се ме-
дицински помагала кои продираат во внатрешноста на 
телото низ телесната површина со помош на хируршки 
зафат; 

- медицински помагала за вградување се производи 
кои со хируршки зафат се вградени во телото или заме-
нуваат епителна површина или површина на око. Сите 
хируршки инвазивни медицински помагала кои целос-
но или делумно остануваат во телото после хируршки-
от зафат барем 30 дена се сметаат за медицински пома-
гала за вградување; 

- хируршки инструменти за повеќекратна употреба 
се инструменти кои се користат при режење, бушење, 
пилење, гребење, стругање, спојување или слични по-
стапки кои не се поврзани со никакви активни медицин-
ски помагала кои е можно повторно да се употребат; 

- активни медицински помагала се оние помагала 
чие делување зависи од изворот на електрична енергија 
или било кој извор на сила кој директно се напојува од 
човековото тело или гравитација; 

- активни терапевтско-медицинско помагала се 
активни медицински помагала кои се употребуваат од-
воено или во комбинација со други медицински пома-
гала за потпора, менување, замена или повторно воспо-
ставување на биолошки функции или структура со цел 
лекување или ублажување на болест, повреда или теле-
сен недостаток; 

- активни медицински помагала за дијагностицирање 
се сите активни медицински помагала кои се употребу-
ваат одвоено или во комбинација со други медицински 
помагала и даваат податоци за откривање неправилно-
сти, дијагноза, следење или лекување на физиолошки 
состојби, болести или конгенитални аномалии; 

- средишен крвожилен состав ги означува следните 
крвни садови: arteriae pulmonales. Aorta ascendens, 
arteriae coronariae, arteria carotis communis, arteria carotis 
e.vterna, arteria carotis interna, arteriae cerebrales, truncus 
brachiocephalicus, venae cordis, venae pulmonales, vena 
cava superior I vena cava inferior; 

- средишен нервен состав ги означува мозокот, мо-
зочните обвивки и р`бетниот мозок. 

 
Член 4 

Сите инвазивни медицински помагала кои се упо-
требуваат во природните телесни отвори, а не оние кои 
настанале со сечење на површината на телото, освен 
хируршките инвазивни медицински помагала кои не се 
наменети за поврзување со активните медицински по-
магала:  

- ако се наменети за транзиторна употреба, спаѓаат 
во класа I, на пр: забарски огледалца, материјали за зе-
мање отисоци во стоматологијата, ракавици за преглед 
на болни; 

- ако се наменети за краткорочна употреба, спаѓаат 
во класа IIa, на пр: контактни леќи, уринарни катетри, 
трахијални тубуси, стентови; 

- ако се наменети за краткорочна употреба и ако се 
употребуваат во усната шуплина до ждрелото, во уш-
ната школка до ушното тапанче или во носната шупли-
на, спаѓаат во класа I, на пр: завои за крварење од нос и 
забни протетички надоместоци кои се вадат; 

- ако се наменети за долгорочна употреба спаѓаат 
во класа IIb, на пр: стентови за уринарна цевка; 

- ако се наменети за долгорочна употреба и ако се 
употребуваат во усната шуплина до ждрелото, во ушна 
школка до ушното тапанче или во носната шуплина, и 
ако не се апсорбираат во мукозната мембрана спаѓат во 
класа IIa, на пр: ортодонтска жица, фиксни протетички 
забни надоместоци, средства за пломби. 

Сите инвазивни медицински помагала кои се упо-
требуваат во телесните отвори, освен хируршките ин-
вазивни медицински производи кои се наменети за по-
врзување со активните медицински помагала од класа 
IIa, или од повисока класа, спаѓаат во класа IIa, на пр: 
трахијални тубуси, канили за трахеотомија, механички 
средства за испирање на нос, носно ждрелни тубуси, 
назокастрични сонди, аспирациски катетри. 

 
Член  5 

Во групата на хируршки инвазивни помагала спаѓа-
ат: помагала за изработка на прооден пат низ кожа, хи-
руршки инструменти и различни видови на катетри. 
Сите хируршки инструменти наменети за еднократна 
употреба спаѓаат во класа IIa, на пр: игли за шиење ра-
ни, инјекциони игли, планцети, скалпели за еднократна 
употреба, хируршки тампони, врвови на сврдли ако се 
поврзани со активни медицински помагала, хируршки 
ракавици, освен следните исклучоци:  

- ако медицинските помагала се наменети за дијаг-
ностицирање, надзор на срцевите пореметувања или 
средишниот крвоток, спаѓаат во класа III, на пр: карди-
оваскуларни катетри и со нив поврзани жици водилки, 
кардиоваскуларни хируршки инструменти за еднократ-
на употреба; 

- хируршки инструменти за повеќекратна или по-
вторна употреба спаѓаат во класа I, на пр: скалпели, пи-
ли, клешти за рефрација; 
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- медицински помагала наменети за доведување на 
енергија во облик на јонизирачки зрачење спаѓаат во 
класата IIb; 

- биоактивни медицински помагала кои по биоло-
шки пат активно предизвикуваат реакција на ткивата 
предизвикани на разни молекули спаѓаат во класа IIb; 

- медицински помагала наменети за давање лекови 
со помош на сетови за апликација кои би можеле да 
бидат опасни за болниот спаѓаат во класа IIb. Тоа се 
медицински помагала за самодозирање во кои има ле-
кови, на пр: инзулински инјектори. 

 
Член 6 

Во класа IIa, класифицирани се сите хируршки ин-
вазивни помагала кои се наменети за краткорочна упо-
треба, во хирургијата или  во склоп на постоперативна-
та нега на пр: спојници, инфузиски канили, производи 
за шиење рани, освен овие исклучоци:  

- медицински помагала за дијагностицирање, за 
надзор на срцеви пореметувања или средишниот крво-
ток и оние кои се во непосреден контакт со тие делови 
на телото, на пр: кардиоваскуларни катетри, сонди за 
утврдување на минутниот срцев волумен, електроди на 
привремениот срцев електростимулатор, се класифици-
раат во класа III; 

- медицински помагала кои се во непосреден кон-
такт со средишниот нервен систем на пр: неуролошки 
катетри, кортикални електроди, се класифицираат во 
класа III;  

- медицински помагала кои емитираат енергија во 
облик на јонизирачко зрачење се класифицираат во 
класа IIb, а тоа се на пр: производи за брахитерапија; 

- медицински помагала кои потполно или воглавно 
се ресорбираат во телото се класифицираат во класа III, 
на пр: ресорптивни конци и биолошки лепила; 

- медицински помагала кои ќе бидат подложни на 
хемиски промени во телото, освен ако помагалата се 
вградуваат во заби или служат за апликација на лекови, 
во тој случај спаѓаат во класа IIb, на пр: лепила. 

 
Член  7 

Хируршки инвазивни помагала за долгорочна упо-
треба и медицински помагала за вградување се меди-
цински помагала за вградување во ортопедија, стомато-
логија, офталмологија и кардиоваскуларна медицина 
како и медицински помагала за вградување на меко 
ткиво кои се употребуваат во класичната хирургија.  

Сите медицински помагала за вградување и инва-
зивни производи во хирургијата кои се употребуваат 
долгорочно, на пр: протези за зглобови, везови, шанто-
ви, стентови, плочици, интраокуларни леќи, додатоци 
за инфузија, трансплантанти за периферни садови, не-
ресорптивни конци, коскени цементи, максилофацијал-
ни трансплантанти се класифицираат во класа IIb, 
освен ако се:  

- наменети за вградување во заби, на пр: забни нав-
лаки, материјали за стоматологија, клинови, дентални 
легури, дентален порцелан и полимери, како и фиксни 
протетички забни надоместоци се класифицираат во 
класа IIa; 

- во непосреден контакт со срце, средишниот крво-
ток, средишниот нервен систем, на пр: вештачки срце-
ви залистоци, спојници за анеуризма,  протеза за крвен 
сад, за карлица, стентови, електроди за средишен нер-
вен систем, кардиоваскуларни шантови се класифици-
раат во класа III; 

- наменети за создавање на биолошка услуга или за 
потполна или претежна ресорпција, на пр: ресорптивни 
конци, лепила и медицински производи за вградување 
за кои се наведува дека се биоактивни заради додаде-
ните површински слоеви на пр: фосфорилколин. Тие 
медицински помагала се класифицираат во класа III;  

доколку ќе подлежат на хемиски промени во тело-
то, се класифицираат во класа III, на пр: неактивни со-
стави за апликација на лекови кои можат повторно да 
се наполнат. 

 
III Неинвазивни медицински помагала 

 
Член 8 

Сите неинвазивни медицински помагала спаѓаат во 
класа I, освен ако за нив важи некое од правилата наве-
дени понатаму:  во класа I се класифицираат: 

- медицински производи за собирање на телесни 
течности, на пример стаклени шишенца или кеси за 
урина, кеси за стомак, влошки за инконтиненција; 

- медицински помагала кои се употребуваат за имо-
билизација на делови на телото, на пр: гипс компресив-
ни чорапи; 

- медицински помагала кои се наменети за надво-
решна помош на болниот, на пр: болнички кревети, по-
магала за одење, инвалидски колички, носила, забарски 
столици; 

- очила за корекција на видот, рамки, стетоскопи, 
хируршки прекривки, контактни гелови, неинвазивни 
електроди, компјутерска опрема за обработка на слики. 

  
Член 9 

Медицинските помагала кои се употребуваат за на-
сочување и чување на крв, телесни течности или ткива, 
течност или гас во цел на инфузијата, давање или вове-
дување во тело и спаѓаат во класа IIa. 

Ако можеме да ги приклучиме на активните меди-
цински помагала од класа IIа или повеќе групи и тоа: 

- медицински помагала кои ќе се употребуваат како 
насочувачи на активни супстанции за давање на леко-
ви, на пр: состави кои се употребуваат со инфузиона 
пумпа; 

- медицински помагала кои се употребуваат за  на-
сочување на дишењето при анестезија, индикатори на 
притисокот, справи за ограничување на притисок; 

- прскалки и инфузиски пумпи.  
Помагала од став 2 на овој член можат да бидат по-

средно инвазивни.  
Ако медицинските помагала се наменети за употре-

ба при чување и насочување на крв, останати телесни 
течности или чување на органи, делови на органи или 
телесни ткива , спаѓаат во класа IIa, и тоа:  

- помагала за насочување на крв при трансфузија; 



Стр. 8 - Бр. 125 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 октомври 2008 
 

- помагала за привремено чување и превоз на орга-
ни за пресадување; 

- помагала за долгорочно чување на биолошки ма-
теријал и ткива како што се: рожница, сперма. 

Во сите други случаи медицинските помагала спа-
ѓат во класа I  и тоа:   

- помагала за насочување на кои сила за пренос на 
течности им дава тежината на пр: сетовите за давање 
инфузии и лекови; 

- помагала за привремено дозирање и чување и тоа  
лажички и чинии изработени посебно за давање на ле-
кови; 

- прскалки без инјекциски игли. 
 

Член 10 
Сите неинвазивни медицински помагала наменети 

за менување на биолошкиот или хемискиот состав на 
крвта, останатите телесни течности, помагала кои се 
наменети за парентерална употреба и кои можат да би-
дат посередно инвазивни спаѓаат во класата Iib и тоа: 

- помагала наменети за одстранување на несаканите 
ткива од крвта и тоа: сетови за хемодијализа, дијализа 
и аутотрансфузија; 

- помагала наменети за одвојување на клетки.  
Ако медицинските помагала се употребуваат за 

филтрација, центрифугирање или размена на гасови 
или топлина, спаѓаат во класа IIa, на пр:  

- помагала за филтрација на крвни честички; 
- производи за центрифугирање на крв  како дел од 

припрема на крвта за трансфузија или аутотрансфузија; 
- помагала за загревање или ладење на крв во склоп 

на вон телесен крвоток. 
 

Член 11 
Сите неинвазивни медицински помагала кои доаѓа-

ат во допис со оштетена кожа:  
- ако ќе се употребуваат како механичка препрека, 

за конпресија или впивање на исцедок од рана спаѓаат 
во класа I и тоа : завои за рани, фластери за рани; 

- ако ќе се употребуваат за рани, со оштетен епи-
дерм и каде е можно само секундарно заздравување на 
раната спаѓаат во класа IIb, и тоа:  

- завои за хронично загноени рани, за силни опеко-
тини кои опфаќаат голема површина на кожа; 

- завои за рани кои се настанати заради декубитис, 
завои кои содржат средства за подобро обновување на 
ткивата и осигурување на кожен трансплантант; 

- во сите останати случаи, вклучувајќи и медицин-
ски помагала кои делуваат на непосредната околина на 
раната и кои имаат посебни својства заради регулира-
ње на влажноста на раната, температурата или оние 
кои влијаат на процесот на заздравување заедно со не-
кои физикални средства, спаѓаат во класа IIa, и тоа: ле-
пила за локална употреба, завои со полимерен слој, за-
вои со хидрогел и натопени завои од газа кои не содр-
жат лекови.  

Сите помагала од тој вид кои содржат лекови или 
животински ткива спаѓат во класа III.  

IV Активни медицински помагала 
 

Член 12 
Во активни медицински помагала наменети за дове-

дување или изменување на енергија, во прв ред спаѓа 
електрична опрема која се употребува во хирургијата 
како што се ласери и генератори, производи за специја-
листичко лекување како што е зрачење и помагала за 
стимулација. Сите активни медицински пomagala кои 
се наменети за доведување или изменување на енергија 
спаѓаат во класа IIa, и тоа:  

- мускулни стимулатори, надворешни стимулатори 
за раст на коските, стимулатори за отклонување на 
болка, магнети за одстранување на страни тела од око-
то кои делуваат на основа на електрична магнетна и 
електромагнетна енергија; 

- греачи – перничиња, опрема за криохирургија која 
делува на основа на топлинска енергија; 

- моторни дерматоми, сврдли со стоматолошка др-
шка кои делуваат на основ на механичка енергија; 

- медицински помагала за спроведување на фототе-
рапија за лекување на кожни болести и нега на новоро-
дечиња по породувањето, кои делуваат на основа на 
светлосна енергија; 

- слушни помагала кои делуваат на основ на звук.  
Исклучок од став 1 на овој член прават медицински-

те помагала чија употреба може да значи ризик за бол-
ниот и кои спаѓаат во класа IIb и тоа на пример следните 
медицински помагала кои делуваат на основ на:  

- кинетичка енергија: белодробни вентилатори; 
- топлинска енергија: греачи на крв, инкубатори, 

греачи – перничиња за болните без свест; 
- електрична енергија: високо фрекфентни елек-

трични генератори во хирургија, опрема за електро-ка-
утеризација, надворешни срцеви стимулатори, надво-
решни дефибрилатори, опрема за електро-конвулзивно 
лекување (лекување со електрошок); 

- кохерентна светлост: ласери во хирургија; 
- ултразвук: литотриптори; 
- јонизирачко зрачење: радиоактивен извор за леку-

вање по оптеретување на организмот, терапевтски цик-
лотрони, линеани стимулатори, извор на рентгенски 
зраци. 

Сите активни медициски помагала наменети за над-
зор и следење на делувањето на активните медицински 
помагала спаѓаат во класа IIb, а тоа се на пример над-
ворешни состави на повратни информации за активни-
те медицински помагала или уреди за надзор по опте-
ретувањето на организмот. 

 
Член 13 

 Активни медицински помагала за дијагностика 
спаѓаат медицински помагала во полето на ултразвучна 
дијагностика, следење на физиолошки сигнали и во по-
лето на терапевтската и дијагностичката радиологија.  

Помагалатa од став 1 на овој член спаѓаат во класа 
IIa  ако: 
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- се наменети за доведување на енергија која ќе ја 
апсорбира човековото тело, на пр: опрема за испитува-
ње со помош на магнетна резонанца, помагала за прег-
лед на пулпа, дијагностички ултразвук; 

- се наменети за invivo прикажување на распореду-
вањето на радиофармаците, на пр: гама камери, пози-
тронска емитивна компјутерска томографија; 

- овозможуваат моментална дијагноза, на пр: еле-
ктрокардиографи, електроенцефалографи, кардиоскопи 
со покажувач на срцевите отчукувања.  

Исклучок од став 2 на овој член прават медицин-
ските помагала наменети за следење на важни животни 
функции при кои природата на промените е таква да 
можат да го загрозат животот на болниот, на пример 
промена во работата на срцето, дишењето, делувањето 
на средишниот нервен систем.  

Mедицинскитe помагала  од став 3 на овој член спа-
ѓаат во класа IIb,  тоа се: помагала за надзор на болниот 
на интензивна нега, анализатори на гасовите во крвта.  

Во класа IIb,  спаѓаат и медицински помагала неме-
нети за емитирање на јонизирачко зрачење, во дијагно-
стичката и терапевтската интервентна радиологија, и 
тоа:  извор на рентгенски зраци во склоп на дијагности-
ката.  

 
Член 14 

Сите активни медицински помагала за внесување 
лекови или течности во телото или нивно одстранува-
ње од телото спаѓаат во класа IIa, на пр: одводни и до-
водни пумпи.  

Ако постапките се спроведуваат на начин кој би 
значел опасност за болниот, во тој случај класификаци-
јата ќе биде во класа IIb, а тоа се на пр:  

- инфузиски пумпи, апарати за анестезија, опрема 
за дијализа, пумпи за крв во вештачко срце, хиперба-
рични комори, направи за регулирање на притисокот 
на медицинските гасови.  

 
Член 15 

Сите активни медицински помагала кои не се опфа-
тени во претходните начини на класификација, а се 
класифицираат во класа I, на пр:  

- активни медицински помагала наменети за освет-
лување на телото на болниот како што се светла за 
преглед на болниот или за оптички преглед на телото 
како што се хируршки микроскопи; 

- помагала наменети за надворешна помош на болни-
от како што се носила за болни, инвалидски колички; 

- активни дијагностички помагала за термографија; 
- активни помагала за бележење, обработка или 

преглед на дијагностички слики; 
- полимеризациски светла во стоматологија.  
 

Член 16 
Комбинирани медицински помагала кои како соста-

вен дел содржат лек за додатно делување на организ-
мот заедно со делувањето на самото медицинско пома-
гало се класифицираат во класа III, а тоа се  коскените 

цементи кои содржат антибиотик, завои кои содржат 
лек, кондоми со спермицид, хепарински катетри, ендо-
донтски материјали кои содржат антибиотици.  

 
Член 17 

Сите медицински помагала кои се користат за кон-
трола на зачнување (контрацепција) или спречување 
на ширење на заразни полови болести спаѓаат во 
класата IIb, а тоа се на пр: кондоми, вагинални 
дијафрагми. 

Медицинските помагала за вградување или инва-
зивни медицински помагала за долгорочна употреба 
како што се на пр: интраутерини влошки се класифи-
цираат во класа III.  

 
Член 18 

 Сите медицински помагала кои се употребуваат за 
дезинфицирање, чистење и инспирање како и оние за 
навлажнување на контактните леќи се класифицираат 
во класа IIb.  

Сите медицински помагала наменети за дезинфици-
рање на медицински помагала спаѓаат во класата IIa, на 
пр: дезинфициенси за ендокскопи, апаратура за стери-
лизација.  

Ова правило не важи за помагалата наменети за ме-
ханичко чистење на медицински помагала, освен за 
контактни леќи.  

 
Член 19 

Неактивни медицински помагала кои се употребу-
ваат за обележење на рентгенски снимки, како што се  
рентгенски филмови, фотостимулативни фосфорни 
плочи кои спаѓаат во класа IIa. 

Во таа група не спаѓаат средства кои се употребува-
ат за репродукција на рентгенски снимки.  

 
Член 20 

Сите медицински помагала кои содржат неживи 
животински ткива или оние кои се од нив изработени 
или оние кои содржат деривати на такви ткива се кла-
сифицираат во класа III. Тоа се: биолошки срцеви зали-
стоци, завои со свински хетеротрансплантанти, конци 
кетгут, импланти и завои од колагени влакна.  

Медицинските помагала произведени од неживо 
животинско ткиво кои се во контакт само со неоштете-
на кожа, како што се делови на ортопедски производи 
од кожа, се класифицираат во класа I. 

Дериватите на неживите животински ткива се по-
магала кои не содржат супстанции како што се: млеко, 
свила, пчелин восок, влакна, ланолин. 

  
Член 21 

Kесите за крв, вклучувајки ги и кесите кои со-
држат раствор за чување крв, се класифицираат во 
класа IIb. 

Ако кесите за крв имаат функција која не опфаќа 
само чување на крв со помош на раствор, можат да се 
применат и некои од останатите правила кои важат за 
медицински помагала кои содржат лек и се распореде-
ни во класа III. 
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Член 22 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавување во „Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
    Бр. 15-1279/1 

26 септември 2008 година                    Министер, 
        Скопје                      д-р Бујар Османи, с.р. 

___________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

2469. 
Врз основа на член 32 став (6) и 39 став (4) од Зако-

нот за железниците („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 64/05 и 24/07), министерот за транс-
порт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА 
ЗАШТИТА НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУК-

ТУРА И ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на врше-

ње на работите на заштита на железничката инфрастру-
ктура и водење на евиденцијата. 

 
Член 2 

Одредени изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење:    

1) „Железничка пруга“ е сувоземна шинска соо-
браќајница по која се одвива превоз на патници и стока 
со железнички возила. 

2) „Железничка инфраструктура“ е едниствен 
техничко технолошки систем од железничките пруги 
со горен и долен строј, објектите на пругите, железнич-
ките станици, објектите на електричната влеча на возо-
вите, сигналано сигурносните системи, телекомуника-
ционите и информационите системи во железничкиот 
сообраќај, зградите, депоата и други градежни објекти 
на железничките станици кои се во функција на орга-
низирање, регулирање на железничкиот сообраќај и 
одржување на инфраструктурата, земјиштето кое функ-
ционално и припаѓа на пругата, службените места и об-
јектите. 

3) „Железничко подрачје“  е земјишна површина 
определена со документацијата за експропријација и 
друга техничка документација на која се наоѓаат же-
лезничките пруги, објекти, постројки и уреди кои слу-
жат за организирање и вршење на железничкиот соо-
браќај. 

4) „Железнички пружен појас“ е земјен појас од 
двете страни на и под трупот на пругата определен со 
инвестиционо техничка и експропријациона докумен-
тација. Најмалата широчина на железничкиот пружен 
појас е по 1,0 метар од двете страни на земјениот труп 
на пругата. 

5) „Заштитен појас на железничка пруга“ е за-
мислен земјишен појас од двете страни на пругата, ши-
рок по 200 метра, сметајќи од краевите на пружниот 
појас. 

6) „Железничко зиратно земјиште“ е обработливо 
земјоделско земјиште од двете страни на пругата во рам-
ките на железничкото подрачје, кое го користи и управу-
ва Управителот на железничката инфраструктура. 

7) „Железнички земјишен простор“ е земјишен 
простор во рамките на железничкото подрачје, со кое 
стопанисува железничката инфраструктура. 

8) „Железнички земјишен катастар“ е катастар 
на земјиштето  на железничкото подрачје и пружниот 
појас кој го води Управителот на железничката инфра-
структура. 

   
Член 3 

За заштита на железничката инфраструктура Упра-
вителот на железничката инфраструктура спроведува:  

1) Правна заштита; 
2) Физичка заштита;  
3) Техничка заштита.  
  

Член 4 
(1) Правната заштита на железничката инфрастру-

ктура е превземање на потребни мерки и активности за 
спречување на недозволени дејствија за причинети 
штети во железничкото подрачје и заштитниот појас на 
пругите, пружните постројки, железничките објекти и 
железничкото земјиште во пружниот и заштитниот по-
јас, како и водење на евиденција на податоците за хо-
ризонталната и висинска димензија на железничкиот 
недвижен имот. 

(2) Правната заштита треба да овозможи, враќање 
на узурпирано земјиште од железничкиот појас, оту-
ѓениот материјал или елементи од пругата и пру-
жните постројки, бесправната градба, оштетувањето 
на пружните објекти и други противправни недозво-
лени дејствија, кои се случиле во железничката ин-
фраструктура. 

(3) Правната заштита од ставот (1) на овој член, се 
остварува преку надлежните државни институции, врз 
основа на доставените пријави и припремената доку-
ментација наведена во членовите 7 и 8 од овој пра-
вилник. 

 
Член 5 

(1) Физичката заштита и спречување на недозволе-
ни дејствија на пругите, пружните постројки и објекти-
те, земјиштето во железничкото подрачје, Управителот 
на железничката инфраструктура ги спроведува  со чу-
варски персонал. 

(2) Заштитата од ставот (1) на овој член, може да се 
обезбеди и со вградување на современи технички еле-
ктронски уреди, на одредени делови во железничката 
инфраструктура.   
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(3) Освен чуварскиот персонал од ставот (1) на овој 
член, во заштита на железничката инфраструктура, 
учествува и пружниот и сообраќаен персонал, персона-
лот кој врши одржување на пругите и пружните по-
стројки како и останатиот персонал во железничката 
инфраструктура. 

 
Член 6 

(1) Доколку чуварот за одредена делница или об-
јект, воочи недозволени дејствија на пругата, пружните 
постројки, објектите или пружното земјиште од правни 
или физички лица како што се безправна градба на об-
јекти, узурпација на пружно земјиште, кражби или 
уништување на елементи од пругата и пружните по-
стројки, го известува отправникот на возови, шефот на 
станицата или надлежниот раководител. 

(2) Пружниот и сообраќаен персонал и персоналот 
кој учествува во поправките и одржувањето на пругата 
и пружните постројки и останатиот персонал во желез-
ничката инфраструктура, за недозволени дејствија исто 
така постапуваат согласно постапката утврдена во ста-
вот (1) на овој член.               

 
Член 7 

(1) За инцидентни случаи на кражби на елементи од 
пругата и пружните постројки, со кои настанала мате-
ријална штета до 500 ЕУР во денарска противвредност, 
шефот на станицата, шефот на пружната делница или 
надлежниот раководител доставува пријава до надлеж-
ната полициска станица и го известува државниот инс-
пекторат за транспорт. 

(2) Формата и содржината на пријавата од ставот 
(1) на овој член е дадена во прилог бр. 1 кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 8 

(1) За настанати материјални штети и последици од 
недозволени дејствија,во вредност поголема од 500 ЕУР 
во денарска противвредност, шефот на станицата,шефот 
на пружната делница или надлежниот раководител, 
доставува пријава до надлежната комисија, формирана 
од Управителот на железничката инфраструктура и го 
известува државниот инспекторат за транспорт.  

(2) Комисијата од став (1) на овој член ја утврдува 
штетата за која изготвува записник и заедно со прија-
вата го доставува до надлежните органи за понатамош-
на правна заштита. 

(3) Формата и содржината на записникот од ставот 
(2) на овој член е даден во прилог бр. 2 кој е составен 
дел на овој правилник.  

 
Член  9 

(1) За настанатите штети од недозволени дејствија 
случени во железничката инфраструктура, Управите-
лот на железничката инфраструктура, води евиденција 
на Образец 3а. 

(2) Формата и содржината на образецот од ставот 
(1) на овој член е дадена во прилог бр.3 кој е составен 
дел на овој правилник. 

Член 10 
(1) Техничка заштита на железничката инфрастру-

ктура е утврдување на состојбата на објектите и по-
стројките на пругата и пружниот појас, на места со 
можна нестабилна состојба, заради превземање на по-
натамошни мерки за нивно санирање и стабилизирање, 
за да не би дошло до попречување и загрозување на 
железничкиот сообраќај. 

(2) Заштитата од ставот (1) на овој член, се превзе-
ма особено на следните објекти: 

1) Одводни и заштитни канали 
2) Мостови и пропусти 
3) Тунели и вијадукти 
4) Потпорни зидови и галерии 
5) Места на порои и суводолици 
6) Места изложени на речна ерозија 
7) Места изложени на завејување 
8) Шумски предели во близина на пруга со мож-

ност за пожари. 
 

Член 11 
(1) Управителот на железничката инфраструктура 

води евиденција за железничките пружни и станични 
објекти, објектите во пружниот појас, за железничкото 
земјиште и за зиратното обработливо земјоделско зем-
јиште.  

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член опфаќа:  
1) евиденција на објекти и железничко земјиште 

според железнички податоци која се води на Образец 
Ка-1, даден во прилог бр. 4 кој е составен дел на овој 
правилник. 

2) евиденција на железничко земјиште според ката-
старски општини која се води на Образец Ка-2, даден 
во прилог бр.5 кој е составен дел на овој правилник. 

3) евиденција на железничко земјиште според ката-
старски парцели по катастарски општини која се води 
на Образец Ка-3,  даден во прилог бр. 6 кој е составен 
дел на овој правилник. 

4) евиденција на железничко зиратно обработливо 
земјоделско земјиште која се води на Образец Ка-4, да-
ден во прилог бр. 7 кој е составен дел на овој правилник. 

5) евиденција на железнички отворен земјиштен 
простор која се води на Образец Ка-5, даден во прилог 
бр. 8 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 12 

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

 
   Бр. 01-11454                                 Министер 

29 септември 2008 година            за транспорт и врски, 
      Скопје                          Миле Јанакиески, с.р. 
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2470. 
Врз основа на член 15 став 6 од Законот за гроби-

шта и погребални услуги („Службен весник на РМ“ 
бр.86/08), министерот за транспорт и врски донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА БАРАЊЕТО, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ 
СО ГРОБИШТА, КАКО И НАЧИНОТ НА ИЗДАВА-
ЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА И ФОРМАТА, 
СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ 

ДОЗВОЛИ ЗА УПРАВИТЕЛ СО ГРОБИШТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот на барањето, формата и содржи-
ната на образецот на дозволата за управување со гро-
бишта, како и начинот на издавање и одземање на доз-
волата и формата, содржината на регистарот за издаде-
ни дозволи за управител со гробишта. 

 
Член 2 

Правното лице за добивање дозвола за управување 
со гробишта потребно е да поднесе писмено барање до 
надлежниот орган за издавање на дозвола. 

Барањето за издавање дозвола за управување со 
гробишта содржи:       

- назив и седиште на органот до кого се поднесува  
барањето; 

- назив и седиште на правното лице. 
Кон барањето ги приложувам следните докази: 
- доказ дека е регистриран во Централен регистар 

на Република Македонија за вршење на дејност на по-
гребални и придружни активности; 

- доказ дека не е поведена стечајна постапка или 
постапка за ликвидација; 

- доказ дека одговорното лице или член на органот 
на управување на правното лице не е правосилно осу-
дено за кривично дело во јавните финансии, платниот 
промет и стопанството, или кривично дело против ра-
ботните односи додека траат последиците од пресудата 
или не му е изречена прекршочна санкција привремена 
забрана за вршење на дејноста; 

- доказ за економска и финансиска способност из-
даден од Централниот регистар на Република Македо-
нија; 

- доказ дека е осигурен во осигурително друштво и 
дека е способен за надоместување на евентуална штета 
настаната по однос на одговорноста во вршење на не-
говата дејност; 

- доказ за број на вработени лица; 
- доказ за техничка опременост; 
- доказ дека исполнува минимално здравствено-са-

нитарни услови за вршење на дејноста; 
- доказ  дека не поседува дозвола за вршење на по-

гребални услуги; 
- име и презиме  и потпис на подносителот на бара-

њето; 
- број и датум на поднесеното барање.  
Образецот на барањето од став 1 на овој член е во 

формат А4 и е даден во прилог 1 кој е составен дел на 
овој правилник. 

Член 3 
Дозволата за управување со гробишта  се издава на 

образец во формат А4 со бела боја. 
Образецот од став 1 на овој член содржи: грб на Ре-

публика Македонија; натпис: "Република Македонија" 
"Министерство за транспорт и врски"; назив: Дозвола 
за управување со гробишта; назив и седиште на прав-
ното лице; број на издадена дозвола; рок на важење на 
дозволата; место и датум на издавање и место за печат 
и потпис на министерот. 

Образецот на дозволата од став 1 на овој член е да-
ден во прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

Дозволата за управување со гробишта се одзема  
ако управителот на гробиштата престане да ги испол-
нува условите пропишани со закон и ако во случај на 
констатирани недостатоци истите не ги отстрани во 
рок не подолг од шест месеци од денот на приемот на 
решението од органот кој ја издал дозволата. 

 
Член 5 

За издадените дозволи за управување со гробишта 
органот на државна управа надлежен за вршење на ра-
ботите од областа на комуналните работи води реги-
стар кој постојано се ажурира и објавува на неговата 
веб страница. 

 
Член 6 

Регистарот за издадени дозволи за управител со 
гробишта се води во форма на книга со димензии 
420х297 мм, изработена од тврди корици и нумерирани 
внатрешни страни во бела боја. 

На предната страна на регистарот отпечатен е на-
зив:„РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА УП-
РАВИТЕЛ СО ГРОБИШТА“. 

Внатрешната страна на регистарот содржи: реден 
број, датум на издавање на дозволата, назив на правно-
то лице, број на издадената дозвола, рок на важење на 
дозволата, датум на истекување на важноста на дозво-
лата и забелешки. 

Образецот на регистарот за издадени дозволи за 
управување со гробишта е даден во прилог 3 koj е со-
ставен дел на овој правилник. 

 
Член 7 

Регистарот за издадени дозволи за управител со 
гробишта се води во пишана форма, а може да се води 
и во електронска форма. 

 
Член 8 

Регистарот за издадени дозволи за управител со 
гробишта се води за секоја година посебно. 

 
Член 9 

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

 
   Бр. 01-11617 

3 октомври 2008 година                      Министер,  
        Скопје                             Миле Јанакиески, с.р. 
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2471. 
Врз основа на член 21 став 6 од Законот за гроби-

шта и погребални услуги („Службен весник на РМ“ бр. 
86/08), министерот за транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА БАРАЊЕТО, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА 
ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ, НАЧИНОТ НА ИЗДАВА-
ЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА КАКО И ФОР-
МАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗ-
ДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОГРЕБАЛНИ  

УСЛУГИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот на барањето, формата и содржи-
ната на образецот на дозволата за вршење  на погре-
бални услуги, начинот на издавање и одземање на доз-
волата како и формата и содржината на регистарот за 
издадени дозволи за вршење на погребални услуги. 

 
Член 2 

Правното односно физичкото  лице за добивање 
дозвола за вршење на погребални услуги потребно е да 
поднесе писмено барање до надлежниот орган за изда-
вање на дозвола. 

Барањето за издавање дозвола за вршење на погре-
бални услуги содржи:       

- назив и седиште на органот до кого се поднесува  
барањетo; 

- назив и седиште на правното лице / име, презиме, 
живеалиште и единствен матичен број на физичкото 
лице.    

Кон барањето ги приложувам следните докази :  
- доказ за живеалиште односно седиште на барате-

лот во Република Македонија; 
- доказ дека е регистриран во Централен регистар 

на Република Македонија за вршење на дејност на по-
гребални и придружни активности; 

- доказ дека не е поведена стечајна постапка или 
постапка за ликвидација; 

- доказ дека одговорното лице или член на органот 
на управување на правното лице, односно физичкото 
лице не е правосилно осудено за кривично дело во јав-
ните финансии, платниот промет и стопанството, или 
за кривично дело против работните односи додека тра-
ат последиците од пресудата или не му е изречена пре-
кршочна санкција привремена забрана за вршење на 
дејноста; 

- доказ за економска и финансиска способност из-
даден од Централниот регистар на Република Македо-
нија; 

- доказ  дека е осигуран во осигурително друштво и 
дека е способен за надоместување на евентуална штета 
настаната по однос на одговорноста во вршење на не-
говата дејност; 

- доказ за број на вработени лица; 
- доказ за техничка опременост; 
- доказ дека исполнува минимално здравствено-са-

нитарни услови за вршење на дејноста; 
- доказ дека не поседува дозвола за управување со 

гробишта; 
- име и презиме  и потпис на подносителот на бара-

њето; 
- број и датум на поднесеното барање.  

Образецот на барањето од став 1 на овој член е во 
формат А4 и е даден во прилог 1 кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 3 

Дозволата за вршење на погребални услуги  се из-
дава на образец во формат А4 со бела боја. 

Образецот од став 1 на овој член содржи: грб на Ре-
публика Македонија; натпис: "Република Македонија" 
"Министерство за транспорт и врски"; назив: Дозвола 
за вршење на погребални услуги; број на издадена доз-
вола; назив и седиште на правното лице / име,  прези-
ме, живеалиште и единствен матичен број на физичко-
то лице; рок на важење на дозволата; место и датум на 
издавање и место за печат и потпис на министерот. 

Образецот на дозволата од став 1 на овој член е да-
ден во прилог 2 кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

Дозволата за вршење  на погребални услуги се од-
зема  ако операторот на погребални услуги престане да 
ги исполнува условите пропишани со закон и ако во 
случај на констатирани недостатоци истите не ги от-
страни во рок не подолг од шест месеци од денот на 
приемот на решението со кое е констатиран недостато-
кот. 

 
Член 5 

За издадените дозволи за вршење на погребални ус-
луги органот на државна управа надлежен за вршење 
на работите од областа на комуналните работи  води 
регистар кој постојано се ажурира и објавува на него-
вата веб страница. 

 
Член 6 

Регистарот за издадени дозволи за вршење на по-
гребални услуги се води во форма на книга со димен-
зии 420х297 мм, изработена од тврди корици и нумери-
рани внатрешни страни во бела боја. 

На предната страна на регистарот отпечатен е на-
зив:„РЕГИСТАР НА ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ВР-
ШЕЊЕ НА ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ“. 

Внатрешната страна на регистарот содржи: реден 
број, датум на издавање на дозволата, назив и седиште  
на правното лице / име, презиме, живеалиште и единс-
твен матичен број на физичкото лице, број на издаде-
ната дозвола, рок на важење на дозволата, датум на 
истекување на важноста на дозволата и забелешки. 

Образецот на регистарот за издадени дозволи за вр-
шење на погребални услуги е даден во прилог 3 кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 7 

Регистарот за издадени дозволи за вршење на по-
гребални услуги се води во пишана форма а може да се 
води и во електронска форма. 

 
Член 8 

Регистарот за издадени дозволи за вршење на по-
гребални услуги се води за секоја година посебно. 

 
Член 9 

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

 
   Бр. 01-11618 

3 октомври 2008 година                     Министер, 
       Скопје                              Миле Јанакиески, с.р. 
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СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2472. 
Врз основа на член 52 од Законот за радиодифузна-

та дејност („Службен весник на РМ” бр. 100/05, 19/07 и 
103/08), а во согласност со членовите 46 и 51 од истиот 
Закон, и Заклучокот на Советот бр. 02 – 2835/20 од 
03.10.2008 година, 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.07-2037/1 од 26.06.2008 година („Службен весник на 
РМ” бр. 81/08 ), на својата 23-та седница, одржана на 
25.09.2008 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ  
РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ (ТЕЛЕВИЗИЈА) 
 
I. Се доделува 1 (една) дозвола за вршење радиоди-

фузна дејност за Кочани, на 46-ти канал, за емитување 
и пренос на телевизиски програмски сервис на локално 
ниво, со претежно забавен општ формат, на македон-
ски јазик, на Ангел Петров од Кочани.   

II. Дозволата за вршење радиодифузна дејност за 
емитување и пренесување на телевизиски програмски 
сервис на локално ниво се доделува за временски пери-
од од 9 (девет) години и истата не може да се пренесу-
ва на друго лице.  

III. Советот за радиодифузија ќе ја издаде дозволата 
за вршење радиодифузна дејност за емитување и пре-
несување  на телевизиски програмски сервис на локал-
но ниво врз основа на приложена регистрација во соод-
ветниот регистар како трговско радиодифузно друштво 
и одобрението издадено од Агенцијата за електронски 
комуникации. 

IV. Трговското радиодифузно друштво мора да от-
почне со вршење на радиодифузната дејност најдоцна 
во рок од 1 (една) година, од денот на издавањето на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност за емитува-
ње и пренесување на телевизискиот програмски сервис 
на локално ниво.  

V. Агенцијата за електронски комуникации врз ос-
нова на оваа Одлука ќе издаде одобрение за користење 
на радиофреквенција во согласност со податоците за 
доделената фреквенција.  

VI. Во дозволата за вршење радиодифузна дејност 
за емитување и пренесување на телевизиски програм-
ски сервис на локално ниво која ќе ја издаде Советот за 
радиодифузија на трговското радиодифузно друштво, 
ќе бидат содржани податоците утврдени во член 56 од 
Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник 
на РМ”, бр.100/05,19/07 и 103/08). 

VII. За дозволата се плаќа годишен надоместок за 
секоја тековна година, почнувајќи од датумот на изда-
вањето на дозволата, на сметката на Советот за радио-
дифузија (жиро сметка  300000000618023, Банка депо-
нент: Комерцијална банка АД - 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. 

VIII.  За користење на радиофренвенциите 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). 

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

X. За оваа Одлука писмено да се известат учесни-
ците на Конкурсот за доделување дозволи за вршење 
радиодифузна дејност, објавен врз основа на Одлуката 
за објавување конкурс бр. 07-2037/1 од 26.06.2008 го-
дина (“Службен весник на РМ” бр. 81/08), во рок од се-
дум дена од денот на донесувањето на Одлуката. 

XI. Одлуката да се достави до:  
- Сите учесници на Конкурсот за доделување дозволи 

за вршење радиодифузна дејност, објавен врз основа на 
Одлуката за објавување конкурс бр.07-2037/1 од 
26.06.2008 година („Службен весник на РМ” бр. 81/08), и 

- Агенцијата за електронски комуникации на Репуб-
лика Македонија. 

 
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 и 19/07), на 18 - та седни-
ца, одржана на ден 25.06.2008 година, Советот за ради-
одифузија донесе Одлука за објавување конкурс за до-
делување дозволи за вршење радиодифузна дејност 
(телевизија) бр.07-2037/1 од 26.06.2008 година („Служ-
бен весник на РМ” бр. 81/08 ). Советот утврди дека во 
рокот беа доставени две пријави за доделување на доз-
вола за вршење радиодифузна дејност за емитување и 
пренос на телевизиски програмски сервис на локално 
ниво за Кочани, на 46- ти канал, и тоа едната од Ангел 
Петров од Кочани, за телевизиски програмски сервис 
со претежно забавен општ формат, и Данчо Станојков 
од Кочани, за телевиски програмски сервис од општ 
формат во кој застапените видови програми ги оства-
руваат сите три медиумски функции. Пријавите беше 
оценувани според критериумите за оценување на при-
јавите утврдени во Општите, техничките, продукци-
ските, програмските и другите услови за доделување 
дозвола за вршење радиодифузна дејност за телевизи-
ски програмски сервис на локално ниво за пренос пре-
ку терестријален предавател (аналогна модулација), 
кои беа содржани во конкурсната документација и беа 
составен дел на Одлуката за објавување конкурс бр.07-
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2037/1 од 26.06.2008 година („Службен весник на РМ” 
бр. 81/08). Врз основа на сето погоре наведено, Сове-
тот, на 23-та седница, одржана на ден 25.09.2008 годи-
на, одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.  

 
       Бр. 07-2914/1             Совет за радиодифузија на РМ 
6 октомври 2008 година                Претседател, 

      Скопје                           Зоран Стефаноски, с.р.        
         
Правна поука: Учесникот на Конкурсот за доделу-

вање дозволи за вршење радиодифузна дејност (теле-
визија), објавен врз основа на Одлуката за објавување 
конкурс 07-2037/1 од 26.06.2008 година, кој не е задо-
волен од Одлуката, има право во рок од 15 дена од де-
нот на добивањето на известувањето и Одлуката да 
поднесе тужба до надлежниот суд. 

_____________ 
2473. 

Врз основа на член 52 од Законот за радиодифузна-
та дејност („Службен весник на РМ“ бр. 100/05, 19/07 и 
103/08), а во согласност со членовите 46 и 51 од истиот 
Закон, и Заклучокот на Советот бр. 02 – 2835/19 од 
03.10.2008 година, 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.07-2038/1 од 26.06.2008 година (“Службен весник на 
РМ” бр. 81/08), на својата 23-та седница, одржана на 
25.09.2008 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ 
РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ (РАДИО) 

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

фузна дејност за Македонска Каменица, на фреквенци-
ја 89,5 МHz, за емитување и пренос на радио програм-
ски сервис на локално ниво,  говорно - музичко радио 
од општ формат на македонски јазик, на Миран Ми-
тревски од Македонска Каменица.  

II. Дозволата за вршење радиодифузна дејност за 
емитување и пренесување на радио програмскиoт сер-
вис на локално ниво се доделува за временски период 
од 9 (девет) години и истата не може да се пренесува 
на друго лице.  

III. Советот за радиодифузија ќе ја издаде дозволата 
за вршење радиодифузна дејност за емитување и 
пренесување  на радио програмски сервис на локално 
ниво врз основа на приложена регистрација во соодвет-
ниот регистар како трговско радиодифузно друштво и 
одобрението издадено од Агенцијата за електронски 
комуникации.  

IV. Трговското радиодифузно друштво мора да от-
почне со вршење на радиодифузната дејност најдоцна 
во рок од 1 (една) година, од денот на издавањето на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност за емитува-
ње и пренесување на радио програмскиoт сервис на ло-
кално ниво.  

V. Агенцијата за електронски комуникации врз ос-
нова на оваа Одлука ќе издаде одобрение за користење 
на радиофреквенција во согласност со податоците за 
доделената фреквенција.  

VI. Во дозволата за вршење радиодифузна дејност 
за емитување и пренесување радио програмски сервис 
на локално ниво која ќе ја издаде Советот за радиоди-
фузија на трговското радиодифузно друштво, ќе бидат 
содржани податоците утврдени во член 56 од Законот 
за радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ” 
бр. 100/05,19/07 и 103/08). 

VII. За дозволата се плаќа годишен надоместок за 
секоја тековна година, почнувајќи од датумот на изда-
вањето на дозволата, на сметката на Советот за радио-
дифузија (жиро сметка  300000000618023, Банка депо-
нент: Комерцијална банка АД - 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. 

VIII.  За користење на радиофренвенциите 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). 

IX. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во “Службен весник на РМ”.  

X. За оваа одлука писмено да се извести учесникот 
на Конкурсот за доделување дозволи за вршење радио-
дифузна дејност, објавен врз основа на Одлуката за об-
јавување конкурс бр.07-2038/1 од 26.06.2008 година 
(“Службен весник на РМ” бр. 81/08), во рок од седум 
дена од денот на донесувањето на Одлуката. 

XI. Oдлуката да се достави до:  
- Учесникот на Конкурсот за доделување дозволи за 

вршење радиодифузна дејност, објавен врз основа на 
Одлуката за објавување конкурс бр.07-2038/1 од 
26.06.2008 година (“Службен весник на РМ” бр. 81/08), и 

- Агенцијата за електронски комуникации на Репуб-
лика Македонија. 

 
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 и 19/07), на 18 - та седни-
ца, одржана на ден 25.06.2008 година, Советот за ради-
одифузија донесе Одлука за објавување конкурс за до-
делување дозвола за вршење радиодифузна дејност (ра-
дио) бр.07-2038/1 од 26.06.2008 година (“Службен вес-
ник на РМ” бр. 81/08). Советот утврди дека во рокот 
беше доставена една пријава за доделување на дозвола 
за вршење радиодифузна дејност за емитување и пре-
нос на радио програмски сервис на локално ниво за 
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Македонска Каменица, на фреквенција 89,5 МHz, за го-
ворно - музичко радио од општ формат на македонски 
јазик, од учесникот Миран Митревски од Македонска 
Каменица. Пријавата беше оценувана според критериу-
мите за оценување на пријавите утврдени во Општите, 
техничките, продукциските, програмските и другите 
услови  за  доделување дозвола за вршење радиодифуз-
на дејност за радио програмски сервис на локално ниво 
за пренос преку терестријален предавател (аналогна 
модулација), кои беа содржани во конкурсната доку-
ментација и беа составен дел на Одлуката за објавува-
ње конкурс бр.07-2038/1 од 26.06.2008 година (“Служ-
бен весник на РМ” бр. 81/08). Врз основа на сето пого-
ре наведено, Советот, на 23-та седница, одржана на ден 
25.09.2008 година, одлучи како во диспозитивот на 
оваа одлука.  

 
   Бр. 07-2915/1           Совет за радиодифузија на РМ 

6 октомври 2008 година               Претседател, 
        Скопје                    Зоран Стефаноски, с.р. 
  
Правна поука: Учесникот на Конкурсот за доделу-

вање дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио), 
објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс 
бр.07-2038/1 од 26.06.2008 година (“Службен весник на 
РМ” бр. 81/08), кој не е задоволен од Одлуката, има 
право во рок од 15 дена од денот на добивањето на из-
вестувањето и Одлуката да поднесе тужба до надлеж-
ниот суд. 

_____________ 
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО - 

ОХРИД 
2474. 

Врз основа на Законот за туристичката дејност и 
Законот за изменување и дополнување на Законот за 
туристичката дејност („Службен весник на РМ“ бр. 
62/04 и 89/08), Факултетот за туризам и угостителство 
– Охрид, на седницата на Наставно-научниот совет 
одржана на 09.09.2008 година, ја донесе следнава 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ДОБИ-
ВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА РАКОВОДЕЊЕ СО 

ТУРИСТИЧКИ АГЕНЦИИ 
 
ТЕМАТСКИ ПОДРАЧЈА: 
1. Дефинирање, статус и поделба на туристичките 

агенции 
2. Менаџмент и менаџери во туристичките агенции 
3. Психолошки принципи на агенциското работење 
4. Маркетинг менаџмент во туристичките агенции 
5. Управување со културните туристички вредности 
6. Управување со природните туристички вредно-

сти 
7. Управување со промотивните активности 

8. Фискална политика во туризмот 
9. Истражување на туристичкиот пазар 
10. Формирање, пласман и реализација на тури-

стички аранжмани 
11. Деловни односи во работењето на туристичките 

агенции 
 
СОДРЖИНА НА ТЕМАТСКО ПОДРАЧЈЕ 1 
Тематските содржини на ова тематско подрачје ги 

опфаќаат јасните определби на оваа дејност, местото и 
улогата во организациските системи на туризмот, зада-
чите и функциите кои ги обавуваат и критериумските 
основи за диференцијација на туристичкото-агенциско 
работење. 

 
СОДРЖИНА НА ТЕМАТСКО ПОДРАЧЈЕ 2 
Во рамките на менаџментот и менаџерите во тури-

стичките агенции ќе бидат обработени поимот на ме-
наџмент, апликацијата на функциите на менаџментот 
во туристичките агенции, нивоата на менаџментот и во 
тој контекст способностите кои треба да ги поседуваат 
менаџерите на поодделните нивоа од организационата 
структура на агенцијата. Во ова тематско подрачје по-
себен акцент ќе се стави на улогите на менаџерите во 
туристичките агенции, личноста на менаџерот, нивните 
обврски и одговорности, како и можностите за развој 
на нивната кариера. 

 
СОДРЖИНА НА ТЕМАТСКО ПОДРАЧЈЕ 3 
Во третото тематско подрачје ќе бидат опфатени 

содржините за однесувањето на потрошувачите и мо-
тивациската констелација, психолошките столбови на 
туристичките потрошувачи, комуникациските канали и 
психолошките модели на туристичкиот пазар, психоло-
шките карактеристики на туристичките групи и граде-
њето на комуникациска стратегија. 

 
СОДРЖИНА НА ТЕМАТСКО ПОДРАЧЈЕ 4  
Пазарните предвидувања во услови на глобални па-

зарни системи и маркетиншкиот пристап во третманот 
на туристичките вредности на туристичката понуда и 
побарувачка, претставуваат основни тематски содржи-
ни на ова тематско подрачје. Тоа ќе ги опфати и марке-
тиншките инструменти и дистрибутивни мрежи. Гло-
балните информативни и дистрибутивни системи како 
АМАДЕУС и ГАЛИЛЕО се опфатени како современи 
можности за продажба на туристичките програми.  

 
СОДРЖИНА НА ТЕМАТСКО ПОДРАЧЈЕ 5 
Културното наследство, културниот туризам и ти-

пологијата на туристичките вредности претставуваат 
основни тематски содржини во ова тематско подрачје. 
Тие се во контекст на факторијалноста, функционално-
ста и диференцираноста на овој вид туристичка пону-
да. Низ начинот на функционирање на културното нас-
ледство и процесот на планирање на културниот тури-
зам се определува културниот туристички производ, 
како важна детерминанта на културниот туризам. 
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СОДРЖИНА НА ТЕМАТСКО ПОДРАЧЈЕ 6 
Ова тематско подрачје ги опфаќа содржинските 

елементи на туристичката понуда кои се однесуваат на 
природното богатство со кое располага определена ре-
гионална целина. Низ рељефните, климатогените, хи-
дрографските и био-географските елементи и фактори, 
се доаѓа до конзистентна туристичка вредност која на 
туристичкиот пазар има едно од доминантните места. 

 
СОДРЖИНА НА ТЕМАТСКО ПОДРАЧЈЕ 7 
Во тематското подрачје Управување со промотив-

ните активности ќе се опфатат значењето на промотив-
ните активности воопшто во туризмот и посебно во 
агенциското работење и основните форми преку кои 
овие промотивни активности се реализираат и тоа: ту-
ристичката пропагандата, унапредувањето на продаж-
бата, односите со јавноста, личната продажба во тури-
стичките агенции, директната комуникација и публи-
цитет. Нивното менаџирање ќе биде проследено преку 
нивно планирање, организирање и контролирање на 
нивната ефикасност. 

 
СОДРЖИНА НА ТЕМАТСКО ПОДРАЧЈЕ 8 
Во ова тематско подрачје ќе бидат обработени 

следниве содржини: карактеристиките на фискалниот 
систем во Р. Македонија, инструментите на фискалната 
политика во областа на туризмот, фискалните односи 
помеѓу различните нивоа на власта во туризмот како и 
проблемот на двојното оданочување и мерки за негово 
надминување. 

 
СОДРЖИНА НА ТЕМАТСКО ПОДРАЧЈЕ 9 
Истражувањето на туристичкиот пазар ќе ги опфати 

меѓународното маркетинг окружување, процесите на 
меѓународниот маркетинг, регионалната атрактивност и 
атрактивноста на определени земји и посебно анализата 
на понудата, побарувачката и конкуренцијата. 

 
СОДРЖИНА НА ТЕМАТСКО ПОДРАЧЈЕ 10 
Ова тематско подрачје е едно од најзначајните по-

драчја во туристичкото-агенциско работење. Тоа ги оп-
фаќа критериумите за диференцијација на аранжмани, 
подготовката, составувањето, калкулацијата и утврду-
вањето на условите на аранжманот, определување на 
агенциската мрежа, презентацијата на туристичките 
аранжмани за пишувањето и процесите на реализација 
низ фази и постапки во оваа сфера. 

 
СОДРЖИНА НА ТЕМАТСКО ПОДРАЧЈЕ 11 
Ова тематско подрачје ја опфаќа пред сè правната 

регулатива во односите меѓу туристичките агенции и 
корисниците и давателите на услуги, односно самите 
туристички агенции. 

 
Програмата влегува во сила со денот на објавува-

њето. 
 

          Бр.03-340/1         Факултет за туризам и угостителство  
6 октомври 2008 година                Охрид 
            Охрид 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

2475. 
Врз основа на член 5 од Законот за исплата на пла-

тите во Република Македонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05 и 
121/07), Министерството за труд и социјална политика 

 
О Б Ј А В У В А 

 
Просечната месечна нето плата по работник за ме-

сец септември 2008 година не може да изнесува помал-
ку од утврдената на ниво на оддел и тоа: 

 
Оддел Назив на одделот Износ 

01 Земјоделство, лов и соодветни ус-
лужни активности 

 
7.175 

02 Шумарство, искористување на шуми 
и соодветни услужни активности 

 
8.793 

05 Улов на риба, одгледување на риби 
и услужни активности во рибарс-
твото 

 
6.033 

10 Вадење на камен, јаглен и лигнит, 
вадење на тресет 

 
6.287 

11 Вадење на сурова нафта и приро-
ден гас и услужни активности во 
производството на нафта и гас, 
освен истражувања 

 
 

0 
12 Вадење на руда на уран и ториум 0 
13 Вадење на руди на метал 14.589 
14 Вадење на други руди и камен 10.344 
15 Производство на прехранбени  

производи и пијалаци 
 

9.768 
16 Производство на тутунски производи 

и ферментација на тутун 
 

8.126 
17 Производство на текстилни ткаенини 5.467 
18 Производство на облека; доработка 

и боење на крзно 4.866 
19 Штавење и доработка на кожа, про-

изводство на куфери, рачни торби, 
седла, сарачки производи и обувки 

 
 

5.611 
20 Преработка на дрво, производи од 

дрво и плута, освен мебел, произ-
водство на предмети од слама и 
плетарски материјал 

 
5.448 

21 Производство на целулоза, хартија  
и производи од хартија 

 
9.521 

22 Издавачка дејност, печатење и ре-
продукција на снимени медиуми 

 
9.911 

23 Производство на кокс, деривати и 
нафта и нуклеарно гориво 

 
17.413 

24 Производство на хемикалии и хе-
миски производи 

 
18.213 

25 Производство на производи од гума 
и производи од пластични маси 

 
5.275 

26 Производство на производи од други 
неметални минерали 

 
13.121 

27 Производство на основни метали 12.540 
28 Производство на метални произво-

ди во металопреработувачката фа-
за, освен машини и уреди 

 
 

6.341 
29 Производство на машини и уреди,  

неспомнати на друго место 
 

8.079 
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30 Производство на канцелариски ма-
шини и компјутери 

 
14.631 

31 Производство на електрични машини 
и апарати, неспомнати на друго место 

 
7.727 

32 Производство на радио, телевизиска 
и комуникациона опрема и апарати 

 
9.332 

33 Производство на прецизни меди-
цински и оптички инструменти и 
часовници 

 
13.578 

34 Производство на моторни возила,  
приколки и полуприколки 

 
7.565 

35 Производство на други сообраќајни  
средства 

 
9.483 

36 Производство на мебел и други 
разновидни производи, неспомна-
ти на друго место 

 
5.428 

37 Рециклажа 6.928 
40 Снабдување со електрична енергија, 

гас, пареа и топла вода 
 

15.121 
41 Собирање, пречистување и дистри-

буција на вода 
 

8.385 
45 Градежништво 7.904 
50 Продажба, одржување и поправка на 

моторни возила и мотоцикли, про-
дажба на мало на моторни горива 

 
 

12.294 
51 Трговија на големо и посредничка 

трговија, освен трговија со мотор-
ни возила и мотоцикли 

 
 

12.613 
52 Трговија на мало, освен трговија 

со моторни возила и мотоцикли; 
поправка на предмети за лична 
употреба и за домаќинствата 

 
 
 

6.967 
55 Хотели и ресторани 8.202 
60 Копнен сообраќај, цевоводен  

транспорт 9.573 
61 Воден сообраќај 0 
62 Воздушен сообраќај 20.759 
63 Придружни и помошни активности 

во сообраќајот; активности на пат-
ничките агенции 

 
 

14.851 
64 Поштенски активности и телеко-

муникации 15.922 
65 Финансиско посредување, освен  

осигурување и пензиски фондови 
 

19.854 
66 Осигурување и реосигурување, 

пензиски фондови, освен задолжи-
телна социјална заштита 

 
 

21.751 
67 Помошни активности во финанси-

ското посредување 30.801 
70 Активности во врска со недвижен 

имот 11.636 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 Изнајмување на машини и опрема 
без ракувач и изнајмување на пред-
мети за лична употреба и за дома-
ќинствата 

 
 

8.209 
72 Компјутерски и сродни активности 13.510 
73 Истражување и развој 10.375 
74 Други деловни активности 9.566 
75 Јавна управа и одбрана; задолжи-

телна социјална заштита 
 

12.227 
80 Образование 9.658 
85 Здравство и социјална работа 9.402 
90 Отстранување на отпадни води и ѓу-

бре, санитарни и слични активности 
 

8.079 
91 Дејност на организации врз база на 

зачленување 
 

12.362 
92 Рекреативни, спортски, културни и 

забавни активности 
 

8.956 
93 Други услужни дејности 7.571 
95 Дејност на домаќинствата како ра-

ботодавачи на домашен персонал 
 

0 
96 Неиздиференцирани дејности на 

приватните домаќинства за произ-
водство на стоки за сопствени по-
треби                                  

 
 

0 
97 Неиздиференцирани дејности на 

приватните домаќинства за извршу-
вање услуги за сопствени потреби        

 
 

0 
99 Екстериторијални организации и тела 0 

       
    Месечно даночно ослободување 3.294. 
   
                                                                   Министер, 
                                                          Џељаљ Бајрами, с.р. 

_________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
2476. 

Врз основа на член 63 од Законот за данокот на до-
бивка – пречистен текст („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 27/2006 година), Државниот завод 
за статистика го утврдува и објавува 
 

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ  

СЕПТЕМВРИ 2008 ГОДИНА 
 
Движењето на цените на мало во Република Маке-

донија во периодот јануари – септември 2008 година во 
однос на просечните цени на мало во 2007 година изне-
сува 6,8%. 

     
               Директор, 

                                  м-р Благица Новковска, с.р. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 
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Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


