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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2635. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА ВО  КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.1300/3 
за КО Гостивар-1 на ул. ,,Илинденска“ бр. 224 и тоа 
зграда 2, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 5, намена на зграда и друг објект А1-3, намена 
на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина 
од 25м2, во корист на Република Македонија во Катас-
тарот на недвижности. 

          
Член 2 

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

 
Бр. 42-4169/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2636. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  ВО  КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.3696/1 
за КО Гостивар-1 на ул. ,,Илинденска“ бр.184 и тоа, 
зграда 1, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-3, намена 
на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина 
од 37м2, во корист на Република Македонија во Катас-
тарот на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4172/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

2637. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП бр. 
1300/13 за КО Гостивар-1 на ул. ,,Илинденска“ бр. 248  
и тоа зграда 2, влез 1, кат приземје, број на посебен дел 
од зграда 7, намена на зграда и друг објект А1-3, наме-
на на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површи-
на од 12 м2, во корист на Република Македонија во Ка-
тастарот на недвижности. 

           
Член 2 

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

 
Бр. 42-4173/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2638. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижнa ствар - објект коj се наоѓа на KП бр.1101 
за КО Галате во с.Галате бб 2/3 и тоа: 

- зграда 1, влез 2, кат приземје, број на посебен дел 
од зграда 3, намена на зграда и друг објект А2-1, наме-
на на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површи-
на од 40 м2 и 

- зграда 1, влез 2, кат ПО, број на посебен дел од 
зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, намена 
на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 
10 м2, во корист на Република Македонија во Катаста-
рот на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4174/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2639. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 

и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 

О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на  КП.бр.4573 

за КО Гостивар-2 на ул. ,,Борис Кидрич“ бр.35-1/5 и 

тоа:              

- зграда 1, влез 1, кат 2, број на посебен дел од згра-

да 5, намена на зграда и друг објект А2-1, намена на 

посебен дел од зграда  СТ, со внатрешна површина од 

48 м2 и  

- зграда 1, влез 1, кат 2, број на посебен дел од згра-

да 5, намена на зграда и друг објект А2-1, намена на 

посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 3 

м2, во корист на Република Македонија во Катастарот 

на недвижности. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4176/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

2640. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 

и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  ВО  КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.914 за 

КО Врбен,во с.Врбен бб, општина Маврово и Ростуше 

и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 

1, кат к1, број на посебен дел од зграда 2, намена на по-

себен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 

56м2 и  

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 

1, кат ПО, број на посебен дел од зграда 2, намена на 

посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 

24м2, во корист на Република Македонија во Катаста-

рот на недвижности. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4180/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

2641. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 

и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  ВО  КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.904 за 

КО Врбен, во с.Врбен бб, општина Маврово и Ростуше 

и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 

1, кат к1, број на посебен дел од зграда 2, намена на по-

себен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 

48м2 и 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 

1, кат ПО, број на посебен дел од зграда 2, намена на 

посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 

20м2, во корист на Република Македонија во Катаста-

рот на недвижности. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4182/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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2642. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 

и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 

О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП. бр. 

3696/1 за КО Гостивар-1, ул.,,Илинденска“, бр. 208 и 

тоа зграда 3, намена на зграда и друг објект  А1-3, влез 

1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 2, намена на 

посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од           

30 м2, во корист на Република Македонија во Катаста-

рот на недвижности. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4185/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

2643. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 

и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА  ВО  КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.3696/1 

на ул. ,,Илинденска“ бр.192 за КО-Гостивар-1, зграда 5, 

влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, 

намена на зграда и друг објект А1-3, намена на посебен 

дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 25м2, во 

корист на Република Македонија во Катастарот на нед-

вижности.           

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-4190/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2644. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на ул. ,,Илин-
денска“ бр.252 на КП бр.1300/13 за КО Гостивар-1, 
зграда 1, намена на зградата и друг објект А1-3, влез 1, 
кат ПР, број на посебен дел од  зграда 1, намена на по-
себен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 56 
м2, во корист на Република Македонија во Катастарот 
на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4191/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2645. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП бр.3696/1 
за КО Гостивар-1, ул. ,,Илинденска“ бр.196 и тоа згра-
да 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 2, кат 
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ПР, број на посебен дел од зграда 4, намена на посебен 
дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 30 м2, во 
корист на Република Македонија во Катастарот на нед-
вижности. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4193/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

2646. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 

и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.3696/1 

за КО Гостивар-1, на ул. „Илинденска“ бр.198, зграда 

1, намена на зграда и друг објект А1-3, влез 1, кат ПР, 

број на посебен дел од зграда 6, намена на посебен дел 

од зграда СТ, со внатрешна површина од 18 м2, во ко-

рист на Република Македонија во Катастарот на нед-

вижности. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4225/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

2647. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 

и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.3696/1 

за КО Гостивар-1,  на ул. „Илинденска“ бр.194, зграда 

5, намена на зграда и друг објект А1-3, влез 1, кат ПР, 

број на посебен дел од зграда 2, намена на посебен дел 

од зграда СТ, со внатрешна површина од 27 м2, во ко-

рист на Република Македонија во Катастарот на нед-

вижности. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4226/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

2648. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 

и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.3696/1 

за КО Гостивар-1, на ул. „Илинденска“ бр.202 и тоа: 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А1-3, влез 

1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 3, намена на 

посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 

44 м2 и 

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А1-3, влез 

2, кат ПР, број на посебен дел од зграда 3, намена на 

посебен дел од зграда  П , со внатрешна  површина од 

6 м2,  во корист на Република Македонија во Катаста-

рот на недвижности. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-4227/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2649. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 
и 153/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 
НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 
на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП. бр. 
1300/3 за КО Гостивар-1 на ул.,,Илинденска“ бр.182 и 
тоа, зграда 1, влез 1, кат приземје, број на посебен дел 
од зграда 2, намена на зграда и друг објект А1-3, наме-
на на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површи-
на од 42 м2, во корист на Република Македонија во Ка-
тастарот на недвижности. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-4228/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

2650. 
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 
НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 
на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на  КП. бр. 
1300/3 за КО Гостивар-1 на ул.,,Илинденска“ бр.220 и 

тоа, зграда 1, влез 1, кат приземје, број на посебен дел 
од зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-3, наме-
на на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површи-
на од 66 м2, во корист на Република Македонија во Ка-
тастарот на недвижности. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4230/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

2651. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 

и 153/15) Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 

О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП. бр. 

1300/13 за КО Гостивар-1, на ул.,,Илинденска“ бр.248 и 

тоа, зграда 2, влез 1, кат приземје, број на посебен дел 

од зграда 5, намена на зграда и друг објект А1-3, наме-

на на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површи-

на од 20 м2, во корист на Република Македонија во Ка-

тастарот на недвижности. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4232/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

2652. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 

и 153/15) Владата на Република Македонија, на седни-

цата, одржана на 1.6.2016 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП. бр. 

1300/13 за КО Гостивар-1 на ул.,,Илинденска“ бр.250, 

зграда 2, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од 

зграда 2, намена на зграда и друг објект А1-3, намена 

на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина 

од 25 м2, во корист на Република Македонија во Катас-

тарот на недвижности. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4236/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

_________ 

2653. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 

и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 1.6.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ 

НА НЕДВИЖНОСТИ 

                                                             

Член 1 

Со оваа одлука се запишува право на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на КП.бр.3696/1 

за КО Гостивар-1 на ул. „Илинденска“ бр.186, зграда 1, 

влез 1,  кат приземје, број на посебен дел од зграда 2, 

намена на зграда и друг објект А1-3, намена на посебен 

дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 33 м2, во 

корист на Република Македонија во Катастарот на нед-

вижности. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-4237/1 Заменик на претседателот 

1 јуни 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

2654. 

Врз основа на член 394 алинеја 29 од Законот за 

безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15  и 

55/16), министерот за внатрешни работи, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА  

ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува висината на надо-

местокот за полагање на стручен испит за оспособе-

ност за работа на кандидатите за вршење работи на 

предавач и возач - инструктор во автошколата, контро-

лор, испитувач по наставна програма од сообраќајните 

правила и прописи (теоретски дел) и испитувач по нас-

тавна програма од управување со возило (практичен 

дел) во испитен центар. 

 

Член 2 

Висината на надоместокот од членот 1 од овој пра-

вилник, изнесува 6.000,00 денари. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 131-34016/1 Министер 

30 мај 2016 година за внатрешни работи, 

Скопје м-р Митко Чавков, с.р. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

2655. 

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за застапу-

вање на Република Македонија пред Европскиот суд за 

човекови права („Службен весник на Република Маке-

донија” бр. 67/09 и 43/14), министерот за правда донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА 

СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА И НАЧИНОТ НА  

ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на службената легитимација  и начинот на 

издавање и одземање на легитимацијата на директо-
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рот (во понатамошниот текст: владиниот агент) на Би-

рото за застапување на Република  Македонија пред 

Европскиот суд за човекови права - владиниот агент 

(во понатамошниот текст: Бирото) и вработените во 

Бирото. 

 

Член 2 

Службената легитимација е во правоаголна форма, 

изработена на хамер хартија со светло сива боја во ди-

мензии 163мм. x 105мм., а кога ќе се превитка 80мм. x 

105мм. 

На првата внатрешна страна на службената легити-

мација во горниот дел, на средина е отпечатен грбот на 

Република Македонија во златна боја. Под него  е отпе-

чатен текстот „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА”. Под 

овој текст на левата страна се наоѓа место за фотогра-

фија со димензии 25мм. x 35мм., а од десната страна 

регистарски број, датум  на  издавање,  потпис  на  Ми-

нистерот за правда и место на печат. Во долниот дел се 

впишуваат податоци за име и презиме, функција, од-

носно звање, единствен матичен број на граѓанинот и 

адреса на живеење на носителот на службената легити-

мација.  

На втората внатрешна страна на службената леги-

тимација во горниот дел, на средина е отпечатен грбот 

на Република Македонија во златна боја. Под него е от-

печатен текстот „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИ-

НИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА - БИРО ЗА ЗАСТАПУВА-

ЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРЕД ЕВРОП-

СКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА. Под овој текст 

е отпечатен во златна боја симболот на божицата на 

правдата која во десната рака држи терезија високо 

крената, а во левата рака, која е спуштена, меч чиј врв 

го допира телото.  

Образецот на службената легитимација е даден во 

Прилог бр. 1 и е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Службената легитимација е сместена во десната и 

левата внатрешна страна од кожниот повез (во поната-

мошниот текст: корицата на службената легитимација), 

под прозирна пластична фолија.  

Корицата на службената легитимација е изработена 

од кожа во црна боја и е со димензии 165мм. x 110мм. 

На предната страна на корицата, во горниот дел, на 

средина во златна боја е отпечатен грбот на Република 

Македонија. Под него е отпечатен текстот „РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА - 

БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ 

ПРАВА”. Под овој текст е отпечатен текстот „СЛУЖ-

БЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА”.  

Образецот на корицата на службената легитимација 

е даден во Прилог бр.2 и е составен дел на овој правил-

ник.  

 

Член 4 

Носителот на службената легитимација кој ќе ја 

загуби службената легитимација или  на  друг  начин  

ќе остане без неа, најдоцна 24  часа од настанот го 

известува министерот за правда и доставува изјава 

за времето, местото и околностите под кои службе-

ната легитимација  е изгубена или исчезната на друг 

начин.  

 

Член 5 

Лицето на кое ќе му престане функцијата или ра-

ботниот однос во Бирото, ја враќа службената легити-

мација на овластеното лице во Министерството за 

правда најдоцна 24 часа од престанокот на функцијата 

односно работниот однос.  

 

Член 6 

Службената легитимација се заменува со нова кога 

поради оштетување или дотраеност ќе стане неупот-

реблива, доколку носителот  на кого му е издадена  ја  

изгуби и кога носителот на службената легитимација 

ќе ги промени личните податоци.  

Кога службената легитимација се заменува со нова 

поради оштетување или дотраеност, односно заради 

промена на личните податоци, носителот на службена-

та легитимација треба истата да ја врати при издавање-

то на нова легитимација.  

Во случаите од став 2 на овој член, старата службе-

на легитимација се огласува за неважечка. 

 

Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”.  

 

Бр. 01-2429/1  

31 мај 2016 година Министер за правда, 

Скопје м-р Валдет Џафери, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2656. 
Врз основа на член 18 став (5) од Законот за консолидација на земјоделско земјиште („Службен весник 

на Република Македонија” бр.187/13 и 61/16), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
донесе 

  
М Е Т О Д О Л O Г И Ј А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА ПРОЦЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗЕМЈИШНИТЕ 
ПАРЦЕЛИ ОД КОНСОЛИДАЦИОНАТА МАСА 

 
 

Член 1 
Во Методологијата за процена на вредноста на земјишните парцели од консолидационата маса  („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.55/14)  во членот 3 став 1 табелата се заменува со нова табела која 
гласи: 

Член 2 
Оваа методологија влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија”. 
 
Бр. 18-1770/4                                                                                                               Министер за земјоделство,  

  3 јуни 2016 година                                                                                                       шумарство и водостопанство,  
     Скопје                                                                                                                    м-р Михаил Цветков, с.р 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 

2657. 
Врз основа на член 49-a од Законот за библиотеките 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 66/04, 
89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15 и 39/16), министерот 
за култура донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СООДВЕТНОСТА НА ВИДОТ НА ОБРАЗОВА-
НИЕТО И ОПИСОТ НА СТРУЧНИТЕ ЗВАЊА ВО 
ОБЛАСТА НА БИБЛИОТЕЧНАТА ДЕЈНОСТ, ПРОГ-
РАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ, 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА 
БАРАЊАТА ЗА ИЗБОР И РЕИЗБОР ВО СТРУЧНИ 
ЗВАЊА, НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИ-
ОТ ИСПИТ, НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ИЗБОР, ОД-
НОСНО РЕИЗБОР ВО СТРУЧНИ ЗВАЊА И НАЧИ-
НОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА БОДОВИТЕ ЗА ИЗБОР, 

ОДНОСНО РЕИЗБОР ВО СТРУЧНИТЕ ЗВАЊА 
 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува соодветноста на 

видот на образованието и описот на стручните звања 
во областа на библиотечната дејност, програмата за по-
лагање на стручниот испит, формата и содржината на 
обрасците на барањата за избор и реизбор во стручни 
звања, начинот на полагање на стручниот испит, начи-
нот  на вршење избор, односно реизбор во стручни зва-
ња и начинот на утврдување на бодовите за избор, од-
носно реизбор во стручните звања. 
 
II. СООДВЕТНОСТ НА ВИДОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

ПОТРЕБНО ЗА СТЕКНУВАЊЕ СТРУЧНИ ЗВАЊА 
ВО ОБЛАСТА НА БИБЛИОТЕЧНАТА ДЕЈНОСТ 

 
Член 2 

(1) За стекнување на неизборни  стручни звања во 
областа на библиотечната дејност, потребно е вработе-
ните во јавните библиотеки да имаат соодветно образо-
вание, и тоа: 

1. Библиотекарски помошник - средно образование 
од областа на општествените и хуманистичките науки; 

2. Самостоен библиотекарски помошник - више об-
разование или стекнати најмалку 180 кредити според 
ЕКТС од областа на општествените и хуманистичките 
науки и 

3. Библиотекар – високо образование или стекнати 
најмалку 240 кредити според ЕКТС од областа на оп-
штествените, хуманистичките, природно-математич-
ките, техничко-технолошките, биотехничките и ме-
дицинските науки. 

(2) За стекнување на изборни  стручни звања во об-
ласта на библиотечната дејност, потребно е вработени-
те во јавните библиотеки да имаат соодветно образова-
ние, и тоа: 

1. Виш библиотекар - најмалку пет години работно 
искуство како библиотекар или најмалку три години 
работно искуство како библиотекар и завршено магис-
терски, односно докторски студии од областа на оп-
штествените, хуманистичките, природно-математич-
ките, техничко-технолошките, биотехничките и ме-
дицинските науки на тема која е во функција на развој 
и унапредување на библиотечното работење и положе-
но стручен испит за виш библиотекар и 

2. Библиотекар - советник - пет години работно ис-
куство како виш библиотекар и стручен придонес за 
развој и унапредување во библиотечната дејност  кој 
може да се изрази со најмалку 250 бодови  согласно 
овој правилник. 

 
III. ОПИС НА СТРУЧНИТЕ ЗВАЊА ВО ОБЛАСТА 

НА БИБЛИОТЕЧНАТА ДЕЈНОСТ 
 

Член 3 
Вработените лица во јавните библиотеки, со струч-

ни звања од областа на библиотечната дејност, ги вр-
шат следните работи: 

1. Библиотекарски помошник врши: оперативно-
технички и помошни стручни работи во процесите на 
набавка, прием, комплетирање и размена на библиоте-
чен материјал; обработка на библиотечената граѓа и 
библиотечното добро; заштита и дигитализација на 
библиотечното добро; услуги на корисниците; учеству-
ва во изработка и одржување на библиотечни каталози; 
ракува со библиотечниот фонд и води евиденција и 
статистика за користење на истиот; се грижи за правил-
но сместување и чување на книжниот фонд; ја следи 
состојбата на библиотечниот фонд и спроведува мерки 
за негова заштита и правилно чување и користење и 
врши други работи; 

2. Самостоен библиотекарски помошник  врши: по-
сложени оперативно-технички и помошни стручни ра-
боти во процесите на набавка, прием, комплетирање и 
размена на библиотечен материјал; обработка на биб-
лиотечната граѓа и библиотечното добро; заштита и 
дигитализација на библиотечното добро; услуги на ко-
рисниците; учествува во изработка и одржување на 
библиотечни каталози; ракува со библиотечниот фонд 
и води евиденција и статистика за користење на ис-
тиот; се грижи за правилно сместување и чување на 
книжниот фонд; ја следи состојбата на библиотечниот 
фонд и спроведува мерки за негова заштита и правилно 
чување и користење; се грижи за примена на меѓуна-
родни стадарди за обработка, чување и заштита на биб-
лиотечен материјал од доменот на тековното работење; 
врши посложени оперативно-технички и помошни 
стручни работи во процесите на континуирано образо-
вание на библиотекарите и се грижи за функционира-
њето на библиотечно-информацискиот систем и ин-
формацискиот систем за истражувачка дејност; 

3. Библиотекар врши: сложени задачи од областа на 
библиотечната и информациската дејност; учествува во 
дефинирањето и реализацијата на набавната политика; 
врши сложени задачи во процесите на набавка, стручна 
обработка, обезбедување пристап, чување, заштита и 
дигитализација на библиотечната граѓа и библиотечни-
те добра; учествува во истражувања во областа на биб-
лиотечната дејност и подготовка на елаборати за кате-
горизација, валоризација и ревалоризација на библио-
течните добра; следи, проучува и применува меѓуна-
родни и национални стандарди и нормативи од пред-
метната област; учествува во национални и меѓународ-
ни проекти од предметната област, во маркетинг на 
библиотеката и соработката со библиотеки и сродни 
институции од земјата и од странство; учествува во 
подготовка на стручни и методолошки материјали и 
програми за едукација од предметната област; учеству-
ва во едукација на библиотечниот кадар и учествува во 
развојот на библиотечно-информацискиот систем и ин-
формацискиот систем за истражувачката дејност; 
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4. Виш библиотекар врши: посложени задачи од 
областа на библиотечната и информациската дејност; 
учествува во дефинирањето и реализацијата на набав-
ната политика и во изработувањето стратегии и мето-
дологии за развој на библиотечната и информациска-
та дејност; врши самостојни истражувања во доменот 
на заштита на библиотечните добра и подготвува ела-

борати за валоризација, категоризација и ревалориза-
ција на збирки библиотечни добра; учествува во под-
готовка на предлози за измена, дополнување и унап-
редување на меѓународните и националните стандар-
ди и нормативи од предметната област; учествува во 
подготовка на стручни и методолошки материјали од 
доменот на предметната област; учествува во работа-

та на стручни тела во библиотеката, како и во домаш-
ни и меѓународни стручни тела и организации; учес-
твува во национални и меѓународни проекти од пред-
метната област, во маркетинг на библиотеката и сора-
ботката со библиотеки и сродни институции од земја-
та и од странство; учествува во едукација и стручно 
усовршување на библиотечниот кадар; учествува во 

планирањето на развојот на библиотечно-информа-
цискиот систем и информацискиот систем за истра-
жувачката дејност; 

5. Библиотекар-советник покрај работите од точ-
ката 4 на овој став врши  и: најсложени задачи од об-
ласта на библиотечната и информациската дејност; ја 
креира набавната политика; изработува стратегии и 

методологии за развој на библиотечната и информа-
циската дејност; раководи со истражувањата во доме-
нот на заштита на библиотечните добра и постапките 
на валоризација, категоризација и ревалоризација на 
збирки библиотечни добра; подготвува предлози за 
измена, дополнување и унапредување на меѓународ-
ните и националните стандарди и нормативи од пред-
метната област; изработува програми и го организира 

и води процесот на едукација и стручно усовршување 
на библиотечниот кадар; подготвува програми и учес-
твува во спроведувањето стручен библиотекарски ис-
пит; го планира развојот на библиотечно-информа-
цискиот систем и информацискиот систем на истра-
жувачката дејност; учествува во работата на стручни 
тела на библиотеката, како и во домашни и меѓуна-

родни стручни тела и организации; изработува страте-
гија за маркетинг на библиотеката, соработка со дру-
ги библиотеки и сродни институции од земјата и 
странство; врши стручни истражувања и подготвува 
стручни и методолошки материјали од доменот на 
предметната област и истражува и дава предлози за 
вклучување во домашни и странски проекти од стра-

тешка и функционална важност. 
 

IV. НАЧИН НА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА 
ИЗБОР ВО ИЗБОРНОТО СТРУЧНО ЗВАЊЕ ВИШ 

БИБЛИОТЕКАР 
 

Член 4 
(1) Стручниот испит за избор во изборното стручно 

звање виш библиотекар (во натамошниот текст: струч-
ниот испит) се полага во два дела според Програмата 
за полагање стручен испит за избор во изборното 
стручно звање виш библиотекар, која е дадена во При-
лог број 1 и е составен дел на овој правилник. 

(2) Првиот дел од стручниот испит се полага со од-

говарање на прашања од областа на прописите за биб-

лиотечната дејност, во вид на писмен тест.  

(3) Вториот дел од стручниот испит се состои од 

одбрана на писмено изработен стручен труд пред ре-

цензионата комисија, на тема по предлог на кандидатот 

и по препорака од непосредниот раководител на канди-

датот и/или по препорака од раководителот на проек-

тот во кој учествувал кандидатот, а кој е во врска со те-

мата на стручниот труд. 

(4) Стручниот труд се изработува на тема избрана 

од областите и подобластите од Програмата од став (1) 

на овој член. 

 

Член 5 

(1) Барањето за избор во изборното стручно звање 

виш библиотекар се поднесува на образец, кој е даден 

во Прилог број 2 и е составен дел на овој правилник.  

(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член 

содржи: 

- податоци за кандидатот (име и презиме, адреса на 

живеење, назив на установата каде што е вработен, ра-

ботно место, завршена стручна подготовка – вид на об-

разование, работно искуство како библиотекар и кон-

такт податоци); 

- назив на стручниот труд; 

- податоци за приложените документи и докази кон 

барањето; 

- место и датум на поднесување на барањето и 

- потпис на кандидатот. 

(3) Во прилог кон барањето од став (1) на овој член 

кандидатот доставува:  

- биографија (CV); 

- решение за распоредување на работно место биб-

лиотекар; 

- доказ за завршено образование (во оригинал или 

во копија заверена на нотар);  

- стручен труд во осум примероци; 

- препораки; 

- библиографија на објавени трудови и 

- дипломи, сертификати и учества на конференции 

(во оригинал или во копија заверена на нотар). 

 

Член 6 

(1) Првиот дел на стручниот испит е одговар на 

писмен тест составен од 60 прашања од Програмата од 

член 4 став (1) од овој правилник, со три можни одго-

вори од кои еден е точен и два се неточни одговори.  

(2) Првиот дел од стручниот испит го положил кан-

дидатот кој точно одговорил на 60% од поставените 

прашања.  

 

Член 7 

(1) Од страна на рецензионата комисија се известу-

ва кандидатот кој го положил првиот дел на стручниот 

испит за датумот, времето и местото за одбрана на 

стручниот труд. Одбраната на стручниот труд се врши 

пред рецензионата комисија. 

(2) Кандидатот кој на вториот дел од стручниот ис-

пит добил оценка „одбранил“ се смета дека го положил 

стручниот испит за стекнување на стручното звање 

виш библиотекар.  
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V. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ ИЗБОР ВО ИЗБОРНОТО 
СТРУЧНО ЗВАЊЕ БИБЛИОТЕКАР-СОВЕТНИК 

 
Член 8 

 (1) Барањето за избор во изборното стручно звање 
библиотекар – советник се поднесува на образец, кој е 
даден во Прилог број 3 и е составен дел на овој правил-
ник.  

(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член 
содржи: 

- податоци за кандидатот (име и презиме, адреса на 
живеење, назив на установата каде што е вработен, ра-
ботно место, завршена стручна подготовка – вид на об-
разование, работно искуство како виш библиотекар и 
контакт податоци); 

- податоци за приложените документи и докази кон 
барањето; 

- место и датум на поднесување на барањето и  
- потпис на кандидатот. 
(3) Во прилог кон барањето од став (1) на овој член 

кандидатот доставува: 
- биографија (CV); 
- решение за стекнатото стручно звање виш библио-

текар; 
- докази за стручниот придонес во библиотечната 

дејност (учество и реализација на проекти, стручно ис-
тражување, објавување на стручни трудови и публика-
ции и учество на стручни собири од областа на библио-
течната дејност), кој што се утврдува со бодови; 

- библиографија на објавени трудови и 
- дипломи, сертификати и учества на конференции 

(во оригинал или во копија заверена на нотар). 
 

Член 9 
(1) Од страна на рецензионата комисија се врши бо-

дирање на стручниот придонес на кандидатот во биб-
лиотечната дејност согласно Бодовната листа за  ут-
врдување на стручниот придонес на кандидатите за из-
бор и за реизбор во изборните стручни звања виш биб-
лиотекар и библиотекар – советник (во натамошниот 
текст: Бодовната листа), која е дадена во Прилог број 4 
и е составен дел од овој правилник. 

(2) Вкупниот број на бодовите со кои се утврдува 
стручниот придонес на кандидатот, претставува  збир 
на одделните бодови од Бодовната листа, кој  се ут-
врдува од страна на рецензионата комисија врз основа 
на доставените докази од кандидатот, при што се боди-
раат само активности кои се однесуваат на библиотеч-
ната дејност и за кои постојат потврди или писмени до-
кази, при што една истородна активност може да биде 
бодирана само еднаш. 

(3) При утврдување на вкупниот број на бодовите 
за утврдување на стручниот придонес, потребно е бо-
довите да се соберат од најмалку три групи на актив-
ности од  Бодовната листа. 

 
VI. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ РЕИЗБОР ВО ИЗБОРНИТЕ 
СТРУЧНИ ЗВАЊА ВИШ БИБЛИОТЕКАР И  БИБЛИ-

ОТЕКАР-СОВЕТНИК  
 

Член 10 
(1) Барањето за реизбор во изборно стручно звање 

во областа на библиотечната дејност се поднесува на 
образец, кој е даден во Прилог број 5 и е составен дел 
на овој правилник. 

(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член 
содржи: 

- податоци за кандидатот (име и презиме, адреса на 

живеење, назив на установата каде што е вработен, ра-

ботно место, завршена стручна подготовка – вид на об-

разование, работното искуство во соодветното стручно 

звање во областа на библиотечната дејност и контакт 

податоци); 

- назив на стручното звање за реизбор; 

- податоци за приложените документи и докази кон 

барањето; 

- место и датум на поднесување на барањето и 

- потпис на директорот на установата. 

(3) Во прилог кон барањето од став (1) на овој член 

се доставуваат следните документи и податоци за кан-

дидатот: 

- биографија (CV); 

- решение за претходно стекнатото соодветно 

стручно звање во кое кандидатот се реизбира; 

- решение за распоредување на соодветно работно 

место предметно за звањето во кое кандидатот се реиз-

бира; 

- докази за стручниот придонес во библиотечната 

дејност (учество и реализација на проекти, стручно ис-

тражување, објавување на стручни трудови и публика-

ции и учество на стручни собири од областа на библио-

течната дејност), кој што се утврдува со бодови; 

- библиографија на објавени трудови и 

- дипломи, сертификати и учества на конференции 

(во оригинал или во копија заверена на нотар). 

 

Член 11 

(1) Од страна на рецензионата комисија се врши бо-

дирање на стручниот придонес на кандидатот во биб-

лиотечната дејност согласно Бодовната листа. 

(2) Вкупниот број на бодовите со кои се утврдува 

стручниот придонес на кандидатот, претставува  збир 

на одделните бодови од Бодовната листа, кој се утврду-

ва од страна на рецензионата комисија врз основа на 

доставените докази од кандидатот, при што се бодира-

ат само активности кои се однесуваат на библиотечна-

та дејност и за кои постојат потврди или писмени до-

кази, при што една истородна активност може да биде 

бодирана само еднаш. 

(3) При утврдување на вкупниот број на бодовите 

за утврдување на стручниот придонес, потребно е бо-

довите да се соберат од најмалку три групи на актив-

ности од  Бодовната листа. 

 

VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Член 12 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр.52-6644/1  

31 мај 2016 година Министер за култура, 

Скопје д-р Елизабета Канческа-Милевска, с.р. 



 Стр. 34 - Бр. 108                                                                                             7 јуни 2016 
 

 



7 јуни 2016  Бр. 108 - Стр. 35 

 
 
 



 Стр. 36 - Бр. 108                                                                                             7 јуни 2016 
 

 



7 јуни 2016  Бр. 108 - Стр. 37 

 
 
 



 Стр. 38 - Бр. 108                                                                                             7 јуни 2016 
 

 



7 јуни 2016  Бр. 108 - Стр. 39 

 
 
 



 Стр. 40 - Бр. 108                                                                                             7 јуни 2016 
 

 



7 јуни 2016  Бр. 108 - Стр. 41 

 
 
 



 Стр. 42 - Бр. 108                                                                                             7 јуни 2016 
 

2658. 
Врз основа на член 40-а од Законот за аудиовизуел-

ните добра („Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 103/08, 47/11, 51/11, 154/15 и 39/16), министе-

рот за култура, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА СООДВЕТНОСТА НА ВИДОТ НА ОБРАЗОВА-

НИЕТО И ОПИСОТ НА СТРУЧНИТЕ ЗВАЊА ВО 

ДЕЈНОСТА ЗА ЗАШТИТА НА АУДИОВИЗУЕЛ-

НИТЕ ДОБРА, ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА 

СТРУЧНИОТ ИСПИТ, ФОРМАТА И СОДРЖИ-

НАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА ЗА ИЗ-

БОР И РЕИЗБОР ВО СТРУЧНИ ЗВАЊА, НАЧИ-

НОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ, 

НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ИЗБОР, ОДНОСНО РЕИЗ-

БОР ВО СТРУЧНИ ЗВАЊА И НАЧИНОТ НА УТ-

ВРДУВАЊЕ НА БОДОВИТЕ ЗА ИЗБОР, ОДНОСНО  

РЕИЗБОР ВО СТРУЧНИТЕ ЗВАЊА 

 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува соодветноста на 

видот на образованието и описот на стручните звања 

во дејноста за заштита на аудиовизуелните добра, прог-

рамата за полагање на стручниот испит, формата и сод-

ржината на обрасците на барањата за избор и реизбор 

во стручни звања, начинот на полагање на стручниот 

испит, начинот на вршење избор, односно реизбор во 

стручни звања и начинот на утврдување на бодовите за 

избор, односно реизбор во стручните звања. 

 

II. СООДВЕТНОСТ НА ВИДОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

ПОТРЕБНО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТРУЧНИ ЗВАЊА 

 

Член 2 

(1) За стекнување на неизборни  стручни звања во 

дејноста за заштитата на аудиовизуелните добра, пот-

ребно е вработените во јавната кинотека да имаат соод-

ветно образование, и тоа: 

1. Филмски техничар - гимназиско образование, 

средно уметничко образование или средно стручно об-

разование; 

2. Виш филмски техничар - вишо образование или 

високо образование со стекнати најмалку 180 кредити 

според ЕКТС од научното подрачје на хуманистичките 

науки, од научните полиња на информатиката, компју-

терската техника и информатика, електротехниката 

или хемијата и 

3. Филмолог - високо образование или стекнати нај-

малку 240 кредити според ЕКТС, од научното подрачје 

на хуманистичките науки. 

(2) За стекнување на изборни  стручни звања во деј-

носта за заштитата на аудиовизуелните добра, потреб-

но е вработените во јавната кинотека да имаат соодвет-

но образование, и тоа:  

1. Виш филмолог - најмалку пет години работа како 

филмолог или најмалку три години работа како филмо-

лог и завршено магистерски, односно докторски сту-

дии во областа на филмот и положен стручен испит за 

виш филмолог и 

2. Филмолог-советник - пет години работно искус-
тво како виш филмолог и стручен придонес во работи-
те на дејноста за заштита на аудиовизуелните добра 
кои можат да се изразат со најмалку 250 бодови соглас-
но овој правилник. 

 
III. ОПИС НА СТРУЧНИТЕ ЗВАЊА ВО ДЕЈНОСТА 
ЗА ЗАШТИТАТА НА АУДИОВИЗУЕЛНИТЕ ДОБРА 

 
Член 3 

 Вработените лица во јавните кинотеки, со стручни 
звања во дејноста за заштитата на аудиовизуелните 
добра, ги вршат следните работи: 

1. Филмски техничар врши: преглед на изворните 

материјали, отстранување на физичките оштетувања на 

филмските копии и запаливите материјали; ги мие и 

дезинфицира депонираните филмови; пополнува пи-

керски листи и технички картони; се грижи за уредно 

сместување на филмовите во депоата; врши технички 

преглед на копиите наменети за интерно и јавно прика-

жување; внесува податоци во инвентарна книга и ком-

пјутерската база; по потреба врши проекција на фил-

мови; врши технички преглед и ги санира физичките 

оштетувања (пикирање) на филмските копии; проекти-

ра филмови и аудиовизуелни записи на сите формати; 

води дневник за работата во кино-кабината; филмовите 

по проекцијата ги враќа во првобитната состојба; води 

грижа за состојбата во кино-кабината и исправноста на 

електричните уреди, кино-проекторите, аудио опрема-

та и вентилациски системи. 

2. Виш филмски техничар врши: преземање и кла-

сифицирање на филмовите, на филмската граѓа, на ви-

део записите, на другите носачи на слика и тон; ги от-

странува физичките оштетувања на депонираните фил-

мови (пикирање); изготвува пикерски листи; врши сиг-

нирање на граѓата, сместување, издавање и проверка на 

материјалите; води интерна картотека, дава каталошки 

информации; издава филмови; води евиденција за ко-

ристењето и корисниците на филмовите и филмската 

граѓа; врши одбирање на граѓа за заштита и реставра-

ција; дава предлози и учествува во конзервација и рес-

таврација на филмовите и филмските материјали; рабо-

ти на проекти за заштита и реставрација на филмови; 

се грижи за филмските фондови; врши технички прег-

лед на изворните материјали и тон копиите на видео 

записите и другите видови на носачи на слика и тон и 

дава техничка оценка на копиите; врши техничка иден-

тификација на материјалот; работи со запаливи матери-

јали; се грижи за безбедноста и правилното ракување 

со филмовите, со видео записите и со другите видови 

на носачи на слика и тон; внесува податоци во книгите 

за евиденција, техничка картотека и доставници; се 

грижи за исправноста на техничката опрема; дава тех-

нички и други информации; предлага набавка на тех-

ничка литература и каталози за техничката опрема; 

поднесува извештаи за издадените копии што не се на 

време вратени; внесува податоци во копјутерската 

база; се грижи за условите во депото. 

3. Филмолог врши: континуирано следење на акту-

елната домашна филмска и аудиовизуелна продукција; 

систематско прибирање и дополнување на филмскиот 

фонд преку задолжителен и доброволен примерок и ре-
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визија на аудиовизуелните добра во фондот; се грижи и 

одговара за збирките за кои е задолжен; обработува и 

каталогизира филмови; работи на примарна филмо-

лошка обработка; предлага проекти и учествува во реа-

лизација на проектите; дава предлози и врши  валори-

зација на материјалите; дава предлози и учествува во 

проекти за конзервација и реставрација; работи на 

стручни активности (подготвување текстови за зборни-

ци и стручни и научни списанија, популаризација на 

проектите и материјалите во средствата за јавно ин-

формирање); соработува и остварува контакти со до-

машни и странски институции и поединци; внесува по-

датоци во компјутерската база; учествува во концепи-

рањето на издавачката дејност на кинотеката; дава ин-

формации и услуги на домашни и странски корисници 

од областа на истражувачката дејност на кинотеката; 

работи на изготвување на библиографии и филмогра-

фии; изготвува месечна програма за прикажување фил-

мови во кинотечното кино; организира изработка на 

пропаганден материјал за месечната програма и рекла-

мирањето на филмската програма; организира вонред-

ни (дневни и вечерни) проекции за ученици и сту-

денти; подготвува и организира излагања за поедни 

циклуси и јавни трибини на зададени теми и ги води 

колективните посети на постојана поставка на киноте-

ката за историјата на кинематографијата во Македони-

ја и во светот.  
4. Виш филмолог покрај работите од точка 3 врши: 

стручни истражувачки активности во рамките на про-
ектите што се изведуваат во кинотеката; собира и обра-
ботува емпириска граѓа од други институции и физич-
ки лица и ги истражува фондовите и збирките на кино-
теката; соработува и остварува контакти со домашни и 
странски институции и поединци; дава предлози и 
врши валоризација на материјалите; врши самостојни 
стручни истражувања и примарна кинотечна обработка 
на филмови и филмски материјали; внесува податоци 
во компјутерската база; дава предлози и учествува во 
проекти за конзервација и реставрација; изготвува 
стручни трудови и учествува во рецензија на трудови 
изработени од другите соработници; учествува во 
концепирањето на истражувачката дејност на киноте-
ката; дава информации и услуги на домашни и стран-
ски корисници од областа на истражувачката дејност 
на кинотеката; по потреба работи на изготвување на 
библиографии и филмографии; изготвува месечна 
програма за прикажување филмови во кинотечното 
кино; организира изработка на пропаганден материјал 
за месечната програма и рекламирањето на филмската 
програма. 

5. Филмолог-советник покрај работите од точките 3 
и 4 на овој став, ги врши и следните работи: израбо-
тува, предлага, учествува и раководи со стручни и на-
учно истражувачки  проекти; врши истражување и со-
бирање на материјали и граѓа од други институции и 
физички лица и ги истражува фондовите и збирките 
депонирани во кинотеката; врши валоризација на мате-
ријалите и граѓата; ги дополнува и обновува кинотеч-
ните збирки, ги презентира материјалите и граѓата; 
подготвува изложби (концепција, аранжирање и ката-
лог; евидентирање и избор на материјалот); ги подгот-
вува и уредува зборниците и издавањето на други 
стручни и научни материјали од конгреси, симпозиуми 

и советувања од национален и меѓународен карактер; 
рецензира проекти изработени од вработените; следи, 
предлага и учествува во реализација на проекти од по-
широк јавен интерес; иницира и раководи со рекогнос-
цирања. 

 

IV. НАЧИН НА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА 

СТРУЧНОТО ЗВАЊЕ ВИШ ФИЛМОЛОГ 

 

Член 4 

(1) Стручниот испит за избор во изборното стручно 

звање виш филмолог (во натамошниот текст: стручни-

от испит) се полага во два дела според Програмата за 

полагање стручен испит за виш филмолог, која е даде-

на во Прилог број 1 и е составен дел на овој правилник.  

(2) Првиот дел од стручниот испит се полага со од-

говарање на прашања од прописите за заштита на ауди-

овизуелните добра, во вид на писмен тест. 

(3) Вториот дел на стручниот испит се состои од 

одбрана на писмено изработен стручен труд пред ре-

цензионата комисија, на тема по предлог на кандидатот 

и по препорака на непосредниот раководител на канди-

датот и/или по препорака од раководителот на проек-

тот во кој учествувал кандидатот, а кој е во врска со те-

мата на стручниот труд.  

(4) Стручниот труд се изработува по Методолошки 

пристап за изработка на теми за вториот дел од струч-

ниот испит, кој е составен дел на Програмата за пола-

гање стручен испит за виш филмолог. 

 

Член 5 

(1) Барањето за избор во стручното звање виш фил-

молог се поднесува на образец, кој е даден во Прилог 

број 2 и  е составен дел на овој правилник.  

(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член 

содржи: 

- податоци за кандидатот (име и презиме, адреса на 

живеење, установата каде што е вработен, работно 

место, завршена стручна подготовка – вид на образова-

ние, работното искуство како филмолог и контакт по-

датоци); 

- назив на стручниот труд; 

- податоци за приложените документи и докази кон 

барањето;  

- датум на поднесување на барањето и  

-потпис на кандидатот. 

(3) Во прилог кон барањето од ставот (1) на овој 

член кандидатот доставува: 

- биографија (CV); 

- решение за распоредување на работно место фил-

молог; 

-доказ за завршено образование (оригинал или ко-

пија заверена на нотар); 

- стручен труд во 4 (четири) примероци;  

- препораки и 

- библиографија на објавени трудови. 

 

Член 6 

(1) Првиот дел на стручниот испит е одговор на 

тест од 30 прашања од Програмата за полагање стру-

чен испит, со три можни одговори од кои еден е точен 

и два се неточни одговори.  
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(2) Првиот дел од стручниот испит го положил кан-
дидатот кој точно одговорил на 70% од поставените 
прашања.  

 
Член 7 

(1) Од страна на рецензионата комисија се известу-
ва кандидатот кој го положил првиот дел на стручниот 
испит за датумот, времето и местото за одбрана на 
стручниот труд. Одбраната на стручниот труд се врши 
пред рецензионата комисија. 

 (2) Кандидатот кој на вториот дел од стручниот ис-
пит добил оценка „одбранил“ се смета дека го положил 
стручниот испит за стекнување на стручното звање 
виш филмолог. 

 
V. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ ИЗБОР ВО СТРУЧНО  

ЗВАЊЕ ФИЛМОЛОГ-СОВЕТНИК 
 

Член 8 
(1) Барањето за избор во стручно звање филмолог-

советник се поднесува на образец кој е даден во При-
лог број 3 и е составен дел на овој правилник.  

(2) Образецот на барањето од ставот (1) на овој 
член содржи: 

- податоци за кандидатот (име и презиме, адреса на 
живеење, установата каде што е вработен, работно 
место, завршена стручна подготовка – вид на образова-
ние, работното искуство како виш филмолог и контакт 
податоци); 

- податоци за приложените документи и докази кон 
барањето;  

- датум на поднесување на барањето и  
- потпис на кандидатот. 
(3) Во прилог кон барањето од ставот (1) на овој 

член кандидатот доставува:  
- биографија (CV),  
- решение за стекнатото стручно звање виш филмо-

лог; 
- докази за изведени стручни работи во дејноста за 

заштита на аудиовизуелните добра со соодветна доку-
ментација, со кои се докажува стручниот придонес во 
дејноста за заштита на аудиовизуелните добра, кој што 
се утврдува со бодови и 

- библиографија на објавени трудови. 
  

Член 9 
(1) Од страна на рецензионата комисија се врши бо-

дување на стручниот придонес на кандидатот во деј-
носта за заштита на аудиовизуелните добра, согласно 
Бодовната листа за утврдување на стручниот придонес 
на кандидатите за избор и реизбор во стручно звање 
(во натамошниот текст: Бодовната листа), која е дадена 
во Прилог број 4 и е составен дел на овој правилник. 

(2) Вкупниот број на бодовите со кои се утврдува 
стручниот придонес на кандидатот, претставува збир 
на одделните бодови добиени во зависност од обемот и 
од значењето на извршените одделни работи согласно 
Бодовната листа, кој се утврдува од страна на рецензи-
оната комисија врз основа на доставените докази од 
кандидатот. 

(3) При утврдување на стручниот придонес, потребно 
е најмалку 50% од вкупниот збир на бодови кандидатот 
да ги има стекнато за извршување на стручни работи на-
ведени во Бодовната листа во точките од 1 до 20. 

VI. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ РЕИЗБОР ВО СТРУЧНИТЕ 
ЗВАЊА ВИШ ФИЛМОЛОГ И ФИЛМОЛОГ-СОВЕТНИК 

 
Член 10 

(1) Барањето за реизбор во стручните звања виш 
филмолог и филмолог-советник, се поднесува на обра-
зец кој е даден во Прилог број 5 и е составен дел на 
овој правилник.  

(2) Образецот на барањето од ставот (1) на овој 
член содржи: 

- податоци за кандидатот (име и презиме, адреса на 

живеење, установата каде што е вработен, работно 
место, завршена стручна подготовка – вид на образова-
ние, работното искуство во соодветното стручно звање 
и контакт податоци); 

- назив на стручното звање за реизбор; 
- податоци за приложените документи и докази кон 

барањето;  

- датум на поднесување на барањето и  
- потпис на директорот на јавната кинотека. 
(3) Во прилог кон барањето од ставот (1) на овој 

член се доставуваат следните документи и податоци за 
кандидатот:  

- биографија (CV);  
- решение за претходно стекнатото соодветното 

стручно звање во кое кандидатот се реизбира;  

- решение за распоредување на соодветно работно 
место предметно за звањето во кое кандидатот се реиз-
бира; 

- докази за изведени стручни работи во дејноста за 
заштита на аудиовизуелните добра со соодветна доку-
ментација, со кои се докажува стручниот придонес во 
дејноста за заштита на аудиовизуелните добра, кој што 

се утврдува со бодови и 
- библиографија на објавени трудови. 
 

Член 11 
(1) Од страна на рецензионата комисија се врши бо-

дување на стручниот придонес на кандидатот во деј-
носта за заштита на аудиовизуелните добра, согласно 

Бодовната листа. 
(2) Вкупниот број на бодовите со кои се утврдува 

стручниот придонес на кандидатот, претставува  збир 
на одделните бодови добиени во зависност од обемот и 
од значењето на извршените одделни работи согласно 
Бодовната листа, кој се утврдува од страна на рецензи-
оната комисија врз основа на доставените докази од 

кандидатот. 
(3) При утврдување на стручниот придонес, потребно 

е најмалку 50% од вкупниот збир на бодови кандидатот 
да ги има стекнато за извршување на стручни работи на-
ведени во Бодовната листа во точките од 1 до 20. 

 
VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
Бр.52-6645/1  

31 мај 2016 година Министер за култура, 
Скопје д-р Елизабета Канческа-Милевска, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ 
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

2659. 
Врз основа на член 144 став 3 и став 4 од Законот за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 
44/14, 101/14 и 132/14), а во согласност со Заклучокот 
на Советот на Агенцијата бр.02-3044/2 од 06.06.2016 
година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуел-
ни медиумски услуги, на 21-та седница одржана на 
6.6.2016 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛОКАЦИИТЕ ДО КОИ 
ОПЕРАТОРИТЕ НА ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КО-
МУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ КОИ РЕЕМИТУВААТ 
ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ И ДАВАТЕЛИТЕ НА 
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ПО  

БАРАЊЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА ГО ИСПОРАЧААТ 
СВОЈОТ СИГНАЛ 

 
I. Општи одредби 

 
Предмет на уредување 

 
Член 1 

Со овој Правилник се утврдуваат локациите до кои 
операторите на јавни електронски комуникациски мре-
жи кои реемитуваат програмски сервиси и давателите 
на аудиовизуелни медиумски услуги по барање се 
должни да го испорачаат својот сигнал. 

 
II. Посебни одредби 

 
Член 2 

Локациите за прибирање сигнал се утврдуваат сог-
ласно зоните на распределба дефинирани во Планот 
Женева 06 кој е дел од Регионалната радиокомуника-
циска конференција за планирање на дигиталната ради-
одифузна служба во делови од регионите 1 и 3 во ради-
офреквенциските опсези 174-230 MHz и 470-862 MHz 
(RRC-06) на која и пристапила Република Македонија, 
освен зоната Д1-Црн Врв којашто се состои од два ре-
гиона на емитување - Скопје и Велес. 

 
Член 3 

Локациите за прибирање сигнали од операторите 
кои реемитуваат програмски сервиси или давателите 
на аудиовизуелни медиумски услуги по барање се ут-
врдуваат во следните градови: 

- Скопје за регионот Д1- Црн Врв/Скопје, односно 
за општините: Чучер Сандево, Арачиново, Илинден, 
Петровец, Зелениково, Студеничани и Сопиште 

- Велес за регионот Д1- Црн Врв/Велес, односно за 
општините: Велес, Чашка, Свети Николе, Лозово, 
Градско, Росоман, Неготино и Кавадарци. 

- Куманово за регионот Д2-Страцин, односно за оп-
штините: Куманово, Липково, Старо Нагоричане, Ран-
ковце, Крива Паланка и Кратово. 

- Штип за регионот Д3 – Туртел, односно за општи-
ните: Штип, Пробиштип, Кочани, Македонска Каме-
ница, Чешиново-Облешево, Карбинци, Зрновци, Ви-
ница, Делчево, Пехчево и Берово. 

- Струмица за регионот Д4- Боскија, односно за оп-
штините: Струмица, Радовиш, Конче, Василево, Боси-
лево, Ново Село, Дојран, Богданци, Валандово и Гевге-
лија. 

- Битола за регионот Д5-Пелистер, односно за оп-
штините: Битола, Прилеп, Новаци, Могила, Кривогаш-
тани, Долнени, Крушево, Демир Хисар, Ресен, Плас-
ница, Кичево и Македонски Брод. 

- Охрид за регионот Д6-Мали Влај,  односно за оп-
штините: Охрид, Струга, Вевчани и Дебарца. 

- Дебар за регионот Д7 – Стогово,  односно за оп-
штините: Дебар, Маврово и Ростуша и Центар Жупа и  

- Тетово за регионот Д8-Попова Шапка,  односно за 

општините: Тетово, Гостивар, Боговиње, Брвеница, 

Врапчиште, Желино, Јегуновце и Теарце. 

Операторите кои реемитуваат програмски сервиси 

и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по 

барање го испорачуваат својот излезен сигнал до лока-

циите утврдени во овој член заради негова натамошна 

дистрибуција до системот за програмски надзор на 

Агенцијата за аудио и аудиомедиумски услуги во 

Скопје. 

 

Член 4 

Операторите кои реемитуваат програмски сервиси 

или давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по 

барање се должни својот излезен сигнал со иста сод-

ржина на онаа што им е достапна на нивните претплат-

ници, континуирано да го испорачуваат до локациите 

за прибирање сигнали лоцирани во секое од подрачјата 

на регионално ниво наведени во членот 3 од овој Пра-

вилник. 

Операторите кои реемитуваат програмски сервиси 

или давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по 

барање се должни излезниот сигнал да го испорачуваат 

од тест точките.  

Операторите кои реемитуваат програмски сервиси 

и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по 

барање се должни до Агенцијата за аудио и аудиовизу-

елни медиумски услуги да достават изјава заверена на 

нотар, дека излезниот сигнал кој го испорачуваат до 

локациите за прибирање сигнали е со идентична сод-

ржина со онаа која ја доставуваат до крајните прет-

платници. 

 

Член 5 

Операторите на јавни електронски комуникациски 

мрежи или давателите на аудиовизуелни медиумски 

услуги по барање кои обезбедуваат различни програ-

мски пакети до крајните корисници, до  локацијата за 

прибирање сигнали  го испорачуваат сигналот кој ги 

содржи сите програмски сервиси опфатени со потврди-

те за регистрирање на збирен аналоген и/или дигитален 

програмски пакет. 
Операторите на јавни електронски комуникациски 

мрежи или давателите на аудиовизуелни медиумски 
услуги по барање кои обезбедуваат исти програмски 
пакети во различни региони, излезниот сигнал можат 
да го испорачаат само до една од локациите утврдени 
во член 3 од овој Правилник. Сигналот кој го испора-
чуваат треба да ги содржи сите програмски сервиси оп-
фатени со потврдите за регистрирање на збирен анало-
ген и/или дигитален програмски пакет.  
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Член  6 
Сигналот којшто операторите на јавни електронски 

комуникациски мрежи или давателите на аудиовизуел-
ни медиумски услуги по барање ќе го испорачуваат до 
локациите за прибирање сигнали утврдени во член 3 од 
овој Правилник, треба да биде компатибилен со систе-
мот за програмски надзор на Агенцијата, обезбеден за 
оваа намена.  

Сите трошоци поврзани со испорачување на излез-
ниот сигнал до локациите за прибирање сигнали се на 
товар на операторите на јавни електронски комуника-
циски мрежи или давателите на аудиовизуелни меди-
умски услуги по барање. 

     
III. Преодни одредби 

 
Член  7 

Во периодот од 1 јули до 31 јули 2016 година ќе се 
врши тестирање на квалитетот на сигналот што опера-
торите кои реемитуваат програмски сервиси и давате-
лите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање го 
испорачуваат до локациите за прибирање сигнали сог-
ласно член 3 од овој Правилник.  

 

Влегување во сила 
 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат  Правилникот за утврдување на 
локациите за прибирање сигнал од операторите на јав-
ните електронски комуникациски мрежи и давателите 
на аудиовизуелни медиумски услуги по барање (бр. 01-
2408/1 од 30.3.2015 година) и Правилникот за измену-
вање и дополнување на правилникот за утврдување на 
локациите за прибирање сигнал од операторите на јав-
ни електронски комуникациски мрежи и давателите на 
аудиовизуелни медиумски услуги по барање (бр. 01-
1158/1 од 26.2.2016 година). 

 
Член  9 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”, а ќе се применува од 1 август 2016 
година. 

 
Бр.01-3081/1 Агенција за аудио и 

6 јуни 2016 година aудиовизуелни медиумски услуги 
Скопје Претседател на Советот, 

 Лазо Петрушевски ,с.р. 
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