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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 
 
2095. 

Врз основа на член 84 алинеја 6, член 86 став 1 и 2 

и Амандман XIII од Уставот на Република Северна Ма-

кедонија, донесувам  

  

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

I 

Претседател на Советот за безбедност на Република 

Северна Македонија е          

- СТЕВО ПЕНДАРОВСКИ, претседател на Репуб-

лика Северна Македонија.  

 

II 

За членови на Советот за безбедност на Република 

Северна Македонија се именуваат: 

- м-р ТАЛАТ ЏАФЕРИ, претседател на Собранието 

на Република Северна Македонија, 

- ЗОРАН ЗАЕВ, претседател на Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, 

- ОЛИВЕР СПАСОВСКИ, министер за внатрешни 

работи, 

- м-р РАДМИЛА ШЕЌЕРИНСКА, министер за од-

брана, 

- м-р НИКОЛА ДИМИТРОВ, министер за надво-

решни работи, 

- д-р ТРАЈАН ГОЦЕВСКИ, 

- д-р ВЕТОН ЉАТИФИ, и 

- д-р НЕНАД МАРКОВИЌ. 

             

III 

 Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 08-564/1   Претседател на Република 

12 јули 2019 година Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

  Стр. 

2106. Одлука за избор на Основен јавен 

обвинител на Основното јавно об-

винителство Струмица,  Основен 

јавен обвинител на Основното јав-

но обвинителство Делчево................   31 

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

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 
 
2096. 

Врз основа на член 42 став 4 од Законот за конце-
сии и  јавно приватно партнерство („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 
104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Маке-
донија, на седницата, одржана на 4 јули 2019 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА  
УДЕЛИТЕ ВО  ДРУШТВОТО ХЕЦ 408 ДОО СКОП-
ЈЕ НА МПИ   ЖИТО  КАРАОРМАН  АД  КИЧЕВО  

И СРЕТЕН МИЛАДИНОСКИ 
 

Член 1 
Се дава согласност на Концесионерот ХЕЦ 408 ДОО 

Скопје, како носител на правото на концесија на вода за 
изградба на мала хидроелектрична централа за производ-
ство на електрична енергија добиена по основ на Договор 
за концесија со бр. 12-547/1 од 15.01.2010  година за лока-
цијата бр.408  река Пена, за пренос на 70% од уделот од 
основачите - Друштво за производство, промет и услуги 
ФЛЕКС ПОВЕР ДОО Скопје и Друштво за инженеринг, 
маркетинг и консалтинг ИНГМАРК Сашо и други ДОО 
Скопје на МПИ ЖИТО КАРАОРМАН АД КИЧЕВО со 
удел од 20% и Сретен Миладиноски со удел од 50%. 

 
Член 2 

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

 
     Бр. 45-4525/1            Заменик на претседателот 
4 јули 2019 година             на Владата на Република 
          Скопје       Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

 
2097. 

Врз основа на член 42 став 4 од Законот за концесии и  
јавно приватно партнерство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), 
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, 
одржана на 4 јули 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА 
УДЕЛОТ ВО ДРУШТВОТО ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ  
ШТИП  НА ДРУШТВОТО  ДПТУ АТОМ  САНТЕХ 

ДОО-КОЧАНИ 
    

Член 1 
Се дава согласност на Концесионерот Енерџи лукс 

ДООЕЛ  Штип, како носител на правото на концесија 
на вода за изградба на мала хидроелектрична централа 
за производство на електрична енергија добиена по ос-
нов на Договор за концесија со бр. 12-2867/20 од 
20.03.2012  година за локацијата бр.349 Блатечка река, 
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за пренос на 100% од уделот од единствениот содруж-
ник Друштвото МК ВИЗА ФЕШН ДООЕЛ Штип на 
Друштвото ДПТУ АТОМ САНТЕХ ДОО - Кочани. 

 
Член 2 

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

 
     Бр. 45-4525/2            Заменик на претседателот 
4 јули 2019 година             на Владата на Република 
          Скопје       Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

2098. 
Врз основа на член 44 став (4) 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, 
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 јули 
2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ЧЕШИНОВО ОБЛЕШЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за финансии му престанува користењето на 
движните ствари, и тоа: 

 
 

 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење, без надоместок на општина Че-
шиново Облешево. 

  
Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-
доначалникот на Општина Чешиново Облешево, со кој 
се уредуваат правата и обврските за движните ствари 
од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
     Бр. 45-5152/1            Заменик на претседателот 
9 јули 2019 година             на Владата на Република 
          Скопје       Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
__________ 

2099. 
Врз основа на член 44 став (4) 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, 
153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата, одржана на 9 јули 
2019 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за финансии му престанува користењето на 
движните ствари, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Член 2 

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 
на трајно користење, без надоместок на Општина Ма-
кедонска Каменица. 

  
Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со гра-
доначалникот на Општина Македонска Каменица, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
     Бр. 45-5154/1            Заменик на претседателот 
9 јули 2019 година             на Владата на Република 
          Скопје       Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
 
2100. 

Врз основа на член 27-б став 4, a во врска со став 3 
од Законот за финансирање на политичките партии 
(„Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 
96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и 140/18 ), министерот за 
правда донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРАЊЕ 
НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ГО-
ДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА РЕ-
ПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА  ПОЛИТИЧКИ  

ПАРТИИ 
 
Запирањето на исплата на средства за редовно го-

дишно финансирање од Буџетот на Република Северна 
Македонија на политичките партии во Одлуката број 
11-2689/2 од 22.5.2019 година престанува да важи за 
политичките партии: 

- ПАРТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА ЕМАНЦИПАЦИЈА НА 
РОМИТЕ (не се доставени: извештај од регистар на 
примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и 
годишен финансиски извештај/член 27) и  

- СТРАНКА НА ДЕМОКРАТСКА АКЦИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА (не е доставен: извештај од регистар 
на примени донации/член 25). 

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
согласно член 27-б став 6 од Законот за финансирање 
на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 
76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и 
140/18). 
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О б р а з л о ж е н и е 
 
Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на 

средствата на политичките партии за редовно годишно 
финансирање од Буџетот на Република Северна Маке-
донија објавена во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ број 101/19 од 22.5.2019 година, 
Државниот завод за ревизија достави дописи број 25-
11/85 од 21.6.2019 година и 25-11/88 од 26.6.2019 годи-
на co барање за запирање на забраната на исплатата на 
средствата за редовно годишно финансирање на поли-
тичките партии Партија за целосна еманципација на 
ромите и Странка на демократска акција на Македони-
ја кои ги исполниле обврските за финансиско известу-
вање за 2018 година. 

Државниот завод за ревизија достави известување 
дека политичките партии Партија за целосна еманципа-
ција на ромите и Странка на демократска акција на Ма-
кедонија ги исполниле целосно своите обврски за фи-
нансиско известување за 2018 година. 

Со оглед дека наведените политичките партии ги 
исполниле условите за запирање на забраната за испла-
та на средствата на политичките партии за редовно го-
дишно финансирање од Буџетот на Република Северна 
Македонија, па согласно член 27–б став 3 од Законот за 
финансирање на политичките партии („Службен вес-
ник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 
142/12, 23/13 и 140/18), се одлучи како во диспозитивот 
на оваа одлука.  

 
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политичка-

та партиjа можe да поведe управен спор пред Управни-
от суд во рок од 30 дена од денот на објавување на ис-
тата во „Службен весник на Република Северна Маке-
донија“. 

   
Бр. 11-2689/8  

9 јули 2019 година  Министер за правда, 
Скопје   д-р Рената Дескоска, с.р. 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
 
 
2101. 

Врз основа на член 37 став (4) од Законот за финан-
сиска поддршка на инвестиции („Службен весник на 
Република Македонија“ број 83/18) и „Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр.98/19 и 124/19), 
министерот за економија, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕ-
ТО ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОД-
ДРШКА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-
ржината на барањето за доделување на финансиска 
поддршка и потребната документација. 

 
Член 2 

Барањето за доделување на финансиска поддршка 
за инвестициски проекти во технолошко индустриски 
развојни зони се поднесува до Дирекцијата за техно-
лошки индустриски развојни зони. 

Барањето за доделување на финансиска поддршка 
за инвестициски проекти надвор од технолошко индус-
триски развојни зони се поднесува до Агенцијата за 
странски инвестиции и промоција на извозот на Репуб-
лика Северна Македонија. 

Барањето од ставовите 1 и 2 на овој член се подне-
сува на образец во А-4 формат на хартија во бела боја. 

Формата и содржината на барањето од ставовите 1 
и 2 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Кон барањето од член 2 на овој правилник се под-
несуваа  следната документација: 

- Писмо на намери; 
- Деловен план за инвестициски проект. 
- Тековна состојба за деловниот субјект издаден од 

Централниот Регистар на Република Северна Македо-
нија, не постара од 60 дена; 

- Потврда од Централен регистар на Република Се-
верна Македонија дека над деловниот субјект не е от-
ворена стечајна постапка, не постара од 60 дена; 

- Потврда од Централен регистар на Република Се-
верна Македонија дека над деловниот субјект не е от-
ворена постапка за ликвидација, не постара од 60 дена; 

- Потврда од Царинската управа дека деловниот 
субјект нема неплатен долг по основ на царина и други 
увозни давачки, не постара од 60 дена; 

- Уверение од Управата за јавни приходи дека нема 
настанати и ненамирени даночни обврски, не постаро 
од 60 дена; 

- Годишни сметки со финансиски извештаи за по-
следните четири години или за пократок период во за-
висност од датумот на кој деловниот субјект е основан 
или започнал со дејност; 

- Нотарски заверена изјава на застапникот по закон 
на подносителот на барањето, под полна материјална, 
кривична и морална одговорност за точност и веродос-
тојност на сите податоци кои барателот  ги приложува 
со барањето од член 2 на овој правилник; 

- Извод од Централен депозитар за хартии од вред-
ност кога подносителот на барањето е основач на Ак-
ционерско друштво, дека  поседува најмалку 51% од 
сопственоста на деловниот субјект за подносителите на 
барање за финансиска поддршка од член 33 од Законот 
за финансиска поддршка на инвестиции; 

- Копија од акционерската книга за подносителите 
на барање за финансиска поддршка од член 33 од Зако-
нот за финансиска поддршка на инвестиции. 

Подносителите на барање за финансиска поддршка 
од член 33 од Законот за финансиска поддршка на ин-
вестиции покрај документите од став 1 на овој член, 
треба да поднесат и Потврда од надлежен орган на 
странска држава за пријавено живеалиште или привре-
мен престој за државјани на Република Северна Маке-
донија. 

 
Член 4 

Со влегувањето во сила на овој правилник преста-
нува да важи Правилникот за формата и содржината на 
барањето за доделување на финансиска поддршка и 
потребната документација („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.106/18). 

 
Член 5 

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

 
Бр. 18 – 1869/12  

11 јули 2019 година Министер за економија, 
              Скопје Крешник Бектеши, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

 

2102. 

Врз основа на член 16-г ставови (3) и (8) од Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 140/10, 53/11, 55/12, 106/13, 116/15, 149/15, 193/15 и 39/16), министерот 

за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗ-

ДАВАЊЕ НА КОНТРОЛНАТА МАРКА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА КОНТРОЛНАТА МАРКА, 

НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ-

ТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ИЗДАДЕНИ И ИСКОРИСТЕНИ КОНТРОЛНИ МАРКИ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ  

НА БРАШНОТО КОЕ СЕ СТАВА ВО ПРОМЕТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на контролната марка, формата и сод-

ржината на контролната марка, начинот на нејзиното издавање, формата, содржината и начинот на водењето 

на евиденцијата за издадени и искористени контролни марки за означување на брашното кое се става во про-

мет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 111/13, 134/13, 110/15, 25/18, 49/18 и 86/18 ), Прилозите 

1, 2 и 3 се  заменуваат со нови Прилози 1, 2 и 3 кои се составен дел на овој правилник. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“. 

 

       Бр.34-5896/6                                                   Министер за земјоделство, 

8 јули 2019 година                                                 шумарство и водостопанство, 

         Скопје                                                      Трајан Димковски, с.р. 

 

 



 Стр. 16 - Бр. 142                                                                                         12 јули 2019 
 



12 јули 2019  Бр. 142 - Стр. 17 

 
 



 Стр. 18 - Бр. 142                                                                                         12 јули 2019 
 



12 јули 2019  Бр. 142 - Стр. 19 

 
 

2103. 

Врз основа на член 9-а став 11 од Законот консоли-

дација на земјоделско земјиште („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 187/13, 61/16 и 83/18), ми-

нистерот за земјоделство, шумарство и водостопан-

ство, донесе 

                                                                                                                             

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОР-

МАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА 

УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ВРШИТЕЛИ НА РА-

БОТИ ВО ФУНКЦИЈА НА КОНСОЛИДАЦИЈАТА, 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 

ЗА ПРОМЕНА НА ПОДАТОЦИ ВО РЕГИСТАРОТ 

НА ВРШИТЕЛИ НА РАБОТИ ВО ФУНКЦИЈА НА 

КОНСОЛИДАЦИЈАТА, ЗА ФОРМАТА И СОД-

РЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА БРИШЕЊЕ ОД 

РЕГИСТАРОТ НА ВРШИТЕЛИ НА РАБОТИ ВО 

ФУНКЦИЈА НА КОНСОЛИДАЦИЈАТА, ПОТРЕБ-

НАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИНОТ НА ВО-

ДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ВРШИТЕЛИ НА РА-

БОТИ  ВО ФУНКЦИЈА НА КОНСОЛИДАЦИЈАТА 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на бара-

њето за упис во регистарот на вршители на работи во 

функција на консолидација,за формата и содржината 

на барањето за промена на податоците во регистарот на 

вршители на работи во функција на консолидација, за 

формата и содржината на барањето за бришење од Ре-

гистарот на вршители на работи во функција на консо-

лидација, потребната документација и начинот на воде-

ње на регистарот на вршители на работи во функција 

на консолидацијата („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 149/18) во членот 3 во алинејата 1  

зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со 

зборовите „Република Северна Македонија“. 

Алинејата 2 се менува и гласи: 

„- Лиценца за вршење на геодетски работи издадена 

од Комората на трговци поединци овластени геодети и 

трговски друштва за геодетски работи,“ 

Алинејата 3 се менува и гласи: 

„- Договор за ангажирање на најмалку три лица на 

неопределено или определено време согласно член 9-а 

став (2) од Законот за консолидација на земјоделско 

земјиште и“. 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“.  

 

Бр. 43-7101/1 Министер за земјоделство, 

5 јули 2019 година шумарство и водостопанство, 

Скопје Трајан Димковски, с.р. 

__________ 

2104. 

Врз основа на членовите 42 став 5, 43 став 2, 44 

став 2, 48 став 2 и 49 став 2 од Законот за здравјето на 

растенијата („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11, 148/11, 69/13, 

43/14, 158/14, 149/15, 39/16 и 83/18) министерот за зем-

јоделство, шумарство и водостопанство, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА  

ПАСОШИ ЗА РАСТЕНИЈА (
*
) 

 

Член 1 

Во Правилникот за пасоши за растенија (*) („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 131/10 и 

62/14), во членот 4 став (1), член 8 став (1) точка 1 и 

член 12 зборовите „Република Македонија“ се замену-

ваат со зборовите „Република Северна Македонија“. 

 

Член 2 

Прилозите 1, 2, 3, 4 и 5 се заменуваат со нови При-

лози 1, 2, 3, 4 и 5 кои се составен дел на овој правил-

ник.  

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од  

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр.103-135/6    Министер за земјоделство, 

8 јули 2019 година    шумарство и водостопанство, 

Скопје     Трајан Димковски, с.р. 

                            
*
 Овој правилник не е предмет на усогласување со Европското за-

конодавство. 
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И 

АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ 

УСЛУГИ 

2105. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинејa 

22 и член 20 став 1 алинеја 10
1
  од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 

132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), а во 

врска со член 75 став 4 алинеја 10 од истиот Закон, 

член 44 од Законот за општата управна постапка 

(„Службен весник на Република Македонија“ 

бр.124/15), член 15 став 1 алинеја 19 и член 39 став 1 

алинеја 10 од Деловникот за работа на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 

од 29.8.2014 година и       бр.01-2949/1 од 30.5.2019 го-

дина, Одлуката Уп1 бр.08-527 од 3.4.2019 година за до-

делување дозвола за радио емитување на програмски 

сервис, говорно – музичко радио од специјализиран 

формат кај кое доминантниот вид на програма има за-

бавна функција, на албански и на македонски јазик, на 

државно ниво, Дозволата за радио емитување, бр.08-

234 од 30.4.2019 година, одлучувајќи по Барањето 

бр.03-3380/1 од 5.7.2019 година на управителот на Тр-

говското радиодифузно друштво ЈОН-РАДИО ДООЕЛ 

Струга и Заклучокот бр.02-3411/2 од 10.7.2019 година, 

на својата 27-ма седница одржана на 10.7.2019 година, 

ја донесе следната 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ЗАПОЧНУВА-

ЊЕ СО ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА ТРГОВСКО 

РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО ЈОН-РАДИО ДООЕЛ  

СТРУГА 

 

1. СЕ ПРОДОЛЖУВА рокот за започнување со 

вршење на дејноста, за радио емитување на програмски 

сервис, говорно - музичко радио од специјализиран 

формат кај кое доминантниот вид на програма има за-

бавна функција, на албански и на македонски јазик, на 

државно ниво, на Трговското радиодифузно друштво 

ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга, утврден во точка 5 од 

Одлуката Уп1 бр.08-527 од 3.4.2019 година и во Дозво-

лата за радио емитување, бр.08-234 од 30.4.2019 го-

дина. 

2. Трговското радиодифузно друштво ЈОН-РАДИО 

ДООЕЛ Струга, се обврзува да започне со вршење на 

дејноста најдоцна до 31.10.2019 година. 

                            
1
 Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Закон за измену-

вање и дополнувањена Законот за аудио и аудиовизуелнимедиум-

скиуслуги („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.248/18). 

Во случај на непочитување на рокот за започнување 

со вршење на дејноста наведен во ставот 1 на оваа точ-

ка од Одлуката, согласно член 82 став 1 алинеја 1 од 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

Агенцијата ќе ја одземе доделената дозвола пред исте-

кот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише ра-

диодифузерот од регистарот на радиодифузери. 

3. Оваа Одлука е конечна и се објавува во „Служ-

бен весник на Република Македонија“ и на веб страни-

цата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиум-

ски услуги. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Со Одлука на Советот на Агенцијата за аудио и ау-

диовизуелни медиумски услуги Уп 1 бр.08-527 од 

3.4.2019 година на Трговското радиодифузно друштво 

ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга, му беше доделена дозво-

ла за радио емитување, бр.08-234 од 30.4.2019 година, 

на програмски сервис, говорно - музичко радио од спе-

цијализиран формат кај кое доминантниот вид на прог-

рама има забавна функција, на албански и на македон-

ски јазик, на државно ниво.  

Согласно точка 5 од Одлуката за доделување дозво-

ла за радио емитување,   Уп 1 бр.08-527 од 3.4.2019 го-

дина, Трговското радиодифузно друштво ЈОН-РАДИО 

ДООЕЛ Струга, се обврза да започне со вршење на деј-

носта во рок од 90 (деведесет) дена од денот на издава-

њето на дозволата. Исто така, во Дозволата за радио 

емитување бр.08-234 од 30.4.2019 година се утврди рок 

во кој имателот на дозволата ќе започне со вршење на 

дејноста, односно во рок од 90 (деведесет) дена од де-

нот на издавањето на дозволата. Напредцитираната 

дозвола за радио емитување беше издадена на 

30.4.2019 година. 

На 05.07.2019 година, до Агенцијата за аудио и ау-

диовизуелни медиумски услуги, од страна на управите-

лот на ТРД ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга, беше подне-

сено Барање наш арх.бр.03-3380/1, во кое истиот ја из-

вести Агенцијата дека радиодифузерот бил во постапка 

на преземање на опремата на Трговското радиодифуз-

но друштво РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДО-

ОЕЛ Скопје кое било во стечај и со која опрема се пок-

ривала целата територија на државата, наведувајќи де-

ка поради бавноста со која се одлучувало за стечајните 

постапки бара пролонгирање на рокот за започнување 

со вршење на дејноста, односно рокот за започнување 

со вршење на дејноста да биде 31.10.2019 година.  

Согласно член 2 став 1 од Правилникот за мини-

мални технички, просторни, финансиски и кадровски 

услови за добивање дозвола за радио и телевизиско 

емитување, бр.01-5774/1 од 21.11.2014 година и бр.01-

3336/1 од 8.5.2015 година, радиодифузерот за да врши 

радио емитување во подрачјето за кое ја добил дозво-
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лата за радио емитување од Агенцијата за аудио и ау-

диовизуелни медиумски услуги, треба да располага со 

опрема и технички средства со кои обезбедува квали-

тетно производство и емитување на својата програма. 

Имајќи го предвид погоре наведеното, Советот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-

ги одлучувајќи по Барањето бр.03-3380/1 од 5.7.2019 

година на управителот на ТРД ЈОН-РАДИО ДООЕЛ 

Струга, донесе одлука со која се продолжува рокот за 

започнување со вршење на дејноста за радио емитува-

ње на програмски сервис, говорно - музичко радио од 

специјализиран формат кај кое доминантниот вид на 

програма има забавна функција, на албански и на маке-

донски јазик, на државно ниво, на ТРД ЈОН-РАДИО 

ДООЕЛ Струга, утврден во точка 5 од Одлуката за до-

делување дозвола за радио емитување на програмски 

сервис, Уп1 бр.08-527 од 3.4.2019 година и во доделе-

ната Дозвола за радио емитување, бр.08-234 од 

30.4.2019 година, така што рокот за започнување со 

вршење на дејноста радио емитување од страна на ТРД 

ЈОН-РАДИО ДООЕЛ Струга, се утврди да биде нај-

доцна до 31.10.2019 година. Во случај на непочитување 

на рокот за започнување со вршење на дејноста, сог-

ласно член 82 став 1 алинеја 1 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата ќе ја од-

земе доделената дозвола пред истекот на рокот за кој-

што е издадена и ќе го избрише радиодифузерот од ре-

гистарот на радиодифузери. 

Следствено на сето погоре наведено, Советот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-

ги врз основа на член 18 став 1 алинејa 22 и член 20 

став 1 алинеја 10
2
  од Законот за аудио и аудиовизуел-

ни медиумски услуги („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 

142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), а во врска со 

член 75 став 4 алинеја 10 од истиот Закон, член 44 од 

Законот за општата управна постапка („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр.124/15), член 15 став 

1 алинеја 19 и член 39 став 1 алинеја 10 од Деловникот 

за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни ме-

диумски услуги бр.01-4351/1 од 29.8.2014 година и 

бр.01-2949/1 од 30.5.2019 година, Одлуката Уп 1 бр.08-

527 од 3.4.2019 година за доделување дозвола за радио 

емитување на програмски сервис, говорно – музичко 

радио од специјализиран формат кај кое доминантниот 

вид на програма има забавна функција, на албански и 

на македонски јазик, на државно ниво, Дозволата за ра-

дио емитување, бр.08-234 од 30.4.2019 година, одлучу-

вајќи под Барањето бр.03-3380/1 од 5.7.2019 година, а 

согласно Заклучокот бр.02-3411/2  од 10.7.2019 година, 
                            
2  Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Закон за измену-

вање и дополнувањена Законот за аудио и аудиовизуелнимедиум-

скиуслуги („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.248/18). 

донесе Одлука како во диспозитивот, која е конечна и 

се објавува во „Службен весник на Република Македо-

нија“ и на веб страницата на Агенцијата за аудио и ау-

диовизуелни медиумски услуги. 

 

 

УП1 бр. 08-234 

Агенција за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, 

11 јули 2019 година Претседател на советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 

 

Правна поука: Против оваа Одлука, радиодифузе-

рот може да поднесе тужба за поведување на управен 

спор пред надлежен суд. Тужбата за поведување на уп-

равен спор се поднесува во рок од 30 дена од денот на 

приемот на Одлуката.  

 

 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

2106. 

Врз основа на член 40, став 2 од Законот за јавното 

обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/07),  

член 9, член 38, став1 и член 39, став 1 и став 2 од За-

конот за Советот на јавните обнвинители на Република 

Северна Македонија („Службен весник на РМ“ 

бр.150/07), Советот на јавните обвинители на Републи-

ка Северна Македонија, нa седумдесет и втората седни-

ца одржана на 10.7.2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ 

НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 

СТРУМИЦА,  ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА 

ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ДЕЛЧЕВО   

    

I 

За  Основен јавен обвинител  на Основното јавно 

обвинителство Струмица е избран:  

1. Миле Петков. 

 

II 

За  Основен јавен обвинител  на Основното јавно 

обвинителство Делчево е избран:  

1. Бранко Тричковски. 

 

III 

Оваа одлука влегува во сила на ден 15.7.2019 го-

дина,  и  ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“.  

       

СОИ бр. 1/19 Совет на јавните обвинители 

10 јули 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Коле Штерјев, с.р. 
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