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Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија
и Владата на Република Азербејџан за взаемна помош
и соработка по царински прашања, потпишана во Баку
на 12 април 2012 година, ратификувана од Собранието
на Република Македонија со Закон за ратификација на
Спогодбата („Службен весник на РМ“ бр. 115/2012), е
влезена во сила на 27 декември 2012 година.
17 мај 2013 година
Скопје
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МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ
РАБОТИ
1619.
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Министер,
Никола Попоски, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
1620.
Врз основа на член 81-a од Законот за судска служба
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 98/08,
161/08, 6/09 и 150/10), министерот за правда, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЛАНОТ
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СУДОТ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Планот за обезбедување на судот.
Член 2
Планот за обезбедување на судот (во натамошниот
текст: Планот) се изготвува во писмена форма на бела
хартија со димензија А-4 формат.
Член 3
На првата страница на Планот во најгорниот среден
дел е отпечатен грбот на Република Македонија, под него е напишан текстот: „Република Македонија“ и називот на судот, а во левиот горен агол се става штембилот на судот.
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Во средниот дел на првата страница е напишан називот на Планот.
На долниот среден дел од првата страница на Планот се напишани месецот и годината на неговото донесување.
Член 4
Планот за обезбедување содржи девет глави:
1. Глава прва (I) - безбедносна проценка за објектот
и просторот на кој се врши обезбедувањето на судот;
2. Глава втора (II) - број на припадници на судската полиција потребни за вршење на обезбедувањето на судот;
3. Глава трета (III) – начин на вршење на обезбедувањето на судот;
4. Глава четврта (IV) - конкретни задачи на припадниците на судската полиција кои го вршат обезбедувањето на судот;
5. Глава петта (V) - посебни должности на дежурниот судски полицаец;
6. Глава шеста (VI) - обезбедување при елементарни непогоди или вонредни случаи;
7. Глава седма (VII) - вооружување и опрема на припадниците на судската полиција;
8. Глава осма (VIII) - начин на одржување на врските во судот, по потреба и со надлежните служби на Министерството за внатрешни работи, и
9. Глава деветта (IX) - начин на соработка со надлежните служби на Министерството за внатрешни работи.
Член 5
Под текстот на планот во левиот агол стои бројот
на Планот со датумот на неговото донесување, а во десниот агол стои потпис на претседателот на судот и печат на судот.
Член 6
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 01-1565/3
17 мај 2013 година
Скопје

Министер за правда,
Блерим Беџети, с.р.

23 мај 2013

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1621.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.
107/2005 година), член 42 од Законот за судовите
(„Службен весник на РМ“ бр.58/2006) и член 31 став 1
алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.
60/2006 година), Судскиот совет на Република Македонија на редовната 151-та седница одржана на ден
21.5.2013 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ
НА ОСНОВЕН СУД КИЧЕВО

Бр. 76 - Стр. 3

39. Емроска Фатима
40. Атанасоска Снежана
41. Бајдеска Александра
42. Станкоска Кристина
43. Наумоска Валентина
44. Алексоска Виулета
45. Јованоски Бобан
46. Коруноски Васо
47. Андреска Босилка
48. Лозаноска Милена
49. Филипоска Сузана и
50. Костеска Милена.
Оваа одлука влегува во сила на 21.5.2013 година.
Бр. 07-1001/2
21 мај 2013 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска,с.р.
___________

За судии поротници на Основен суд Кичево се избрани:
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
1. Исајлоски Рампо
2. Дамјаноска Марина
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3. Ангелевска Јована
1622.
4. Попоска Наташа
Врз основа на член 88 став 1 алинеја б) и став 3 и
5. Софронијевска Елизабета
член 184, точка љ) од Законот за хартии од вредност
6. Николиќ Предраг
(„Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008,
7. Мицеска Елена
57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комисијата за хартии од
8. Ѓорѓијоска Милена
вредност на Република Македонија, постапувајќи по ба9. Србиноска Дана
рањето број 08-708/1 од 9.4.2013 година на Македонска
10. Грозданоски Јовче
берза АД Скопје за добивање на согласност на Одлука11. Стефаноска Билјана
та за измени и дополнувања на Правилата за тргување
12. Ололоска Тања
на Македонска берза АД Скопје, на седницата одржана
13. Емини Неџбудин
на ден 8.5.2013 година, донесе
14. Апостолоски Трајче
15. Столевски Пецо
РЕШЕНИЕ
16. Којчески Александар
17. Јоноска Евица
1. Се дава согласност на Одлуката за измени и до18. Дејаноски Дејан
полнувања на Правилата за тргување на Македонска
19. Сталески Живко
берза АД Скопје број 02-491/1 од 5.4.2013 година, до20. Атанасоска Марија
ставена до Комисијата за хартии од вредност на Репуб21. Цветанка Попоска
лика Македонија на ден 9.4.2013 година.
22. Адемоглу Луме
2. Се задолжува Македонска берза АД Скопје, во
23. Пиперкоска Силвана
рок од 15 календарски дена од денот на приемот на ова
24. Зафироска Анета
Решение да изврши дополна на точка 3 од Одлуката и
25. Насевска Ана
по зборот „издадени“ да го додаде сврзникот „и“.
26. Кршоска Маја
3. Се задолжува Македонска берза АД Скопје, по
27. Николоска Љубица
постапувањето од точката 2 од Решението, да достави
28. Сарафиловска Јулијана
до Комисијата за хартии од вредност на РМ, пречистен
29. Младеноска Александра
текст на Правилата за тргување на Македонска берза
30. Лазареска Стојаноска Анета
АД Скопје.
31. Китеска Анета
4. Ова решение влегува во сила со денот на негово32. Петкоска Силвана
то донесување и истото ќе се објави во „Службен вес33. Чиплаковски Златко
ник на Република Македонија”.
34. Нестороска Анита
35. Илијоска Леонора
Бр. УП1 08-25
Комисија за хартии од вредност
36. Трпески Синиша
8 мај 2013 година
на Република Македонија
37. Стефаноска Анастасија
Скопје
Претседател
38. Симјаноска Даниела
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
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1623.
Врз основа на член 190 став 4 точка а од Законот за
хартии од вредност („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010,
135/2011 и 13/2013 ) и врз основа на член 38 став 4 од
Законот за инвестициски фондови („Службен весник
на Република Македонија“ број 12/2009, бр. 67/2010 и
бр. 24/2011), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден
8.5.2013 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМОТ ЗА РАНГИРАЊЕ НА
СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА НА ИНВЕСТИЦИСКИ
ФОНД
Член 1
Во Правилникот за критериумот за рангирање на
субдепозитарна банка на инвестициски фонд („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2010 и бр.
147/2011) во член 3 во ставот 2 бројот „60” се менува
со бројот „180”.
Член 2
Овој Правилник е од времен карактер и е со важност од 90 дена.
Член 3
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Републка Македонија“.
Бр. 01-856/1
8 мај 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

1624.
Врз основа на член 153 став 4, член 167 став 1 под а)
и член 190, од Законот за хартии од вредност („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007,
7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата
одржана на 8.5.2013 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИН И ВРЕМЕ НА ЗАПИШУВАЊЕ И БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО, СОДРЖИНА И НАЧИН НА ВОДЕЊЕ, АЖУРИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ И ПРИСТАП НА ЈАВНОСТА ДО РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ
ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА“ БР. 6/2007 И 31/2011)
Член 1
Во член 2 од Правилникот за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина
и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва

со посебни обврски за известување (во натамошниот
текст: Правилник), зборовите: „или се котирани на берза„ се бришат, а се додаваат зборовите: „освен друштвата котирани на берза.“.
Член 2
Во член 10 став 2 од Правилникот, по третата алинеа се додава нова алинеа, која гласи:
„- известување од овластена берза дека хартиите од
вредност на одредено акционерско друштво помеѓу периодите наведени во став 1 на овој член, се примени на
котација на официјален пазар односно се исклучени од
котација на официјален пазар;“.
Член 3
Во член 10 став 2 од Правилникот, по последната
алинеа се додава нова алинеа, која гласи:
„- барање на акционерско друштво со приложена
потврда од овластена берза за прием на котација односно исклучување од котација на официјален пазар.“
Член 4
По член 12 од Правилникот, се додава нов член 12а
кој гласи:
Член 12-а
„Комисијата донесува решение за запишување односно бришење на акционерско друштво од Регистарот
откако ќе утврди дека се исполнети условите за негово
запишување односно бришење од Регистарот.“
Член 5
Во член 13 од Правилникот, на крајот од реченицата по зборот „Комисијата„ се додаваат зборовите: „и
му го доставува решението за запишување на акционерското друштво во Регистарот“.
Член 6
Во член 13-а од Правилникот, по бројот 3 се додава
„и алинеа 4„, а по зборот „депозитар“ се става запирка
и се додаваат зборовите „односно овластената берза“.
Член 7
Во член 14 од Правилникот, на крајот од реченицата по зборот „Комисијата“ се додаваат зборовите: „и
му го доставува решението за бришење на акционерското друштво во Регистарот“.
Член 8
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 03-857/1
8 мај 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

23 мај 2013

1625.
Врз основа на член 190 и член 167 став 1 точка б, а
во врска со членовите 154, 158 и 166a од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија” бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011
и 13/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 8.5.2013 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ГОДИШНИТЕ, ПОЛУГОДИШНИТЕ, ТРИМЕСЕЧНИТЕ И ТЕКОВНИТЕ ИЗВЕШТАИ, РЕЗИМЕТО
ОД ГОДИШНИТЕ ИЗВЕШТАИ, МАТЕРИЈАЛИ
ЗА АКЦИОНЕРСКИ СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ
ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ КОИ СЕ ВОДАТ ВО РЕГИСТАРОТ НА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“
БР. 112/2008, БР. 31/2011 И БР. 31/2012)
Член 1
Во насловот на Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните, тримесечните и тековните извештаи, резимето од годишните извештаи,
материјали за акционерски собранија на акционерските друштва со посебни обврски за известување кои се
водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Правилник), зборовите:
„тримесечните“ и „резимето од годишните извештаи“
се бришат.
Член 2
Во член 1 од Правилникот, зборовите: „тримесечните“ и „резимето од годишните извештаи“, секаде во членот 1 каде што се споменуваат, се бришат, а на крајот
од реченицата по зборот „сопственост“ се додаваат зборовите: „неревидираните годишни финансиски извештаи, барањето за ослободување од обврската за објавување на одредени информации“.
Член 3
Во членот 2 по последната алинеа се додаваат две
нови алинеи кои гласат:
„- забрана за нецелосно објавување на податоци и
- необјавување на ценовно чувствителни информации.“
Член 4
Во член 3 став (1) точката 3 од Правилникот, се менува и гласи:
„3. Тековни извештаи:
- неревидирани годишни консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи (билансните шеми согласно Прилозите 1, 2 и 3 на овој Правилник).“
Член 5
Во член 3 став (1) точката 4 од Правилникот, се менува и гласи:
„4. Тековни извештаи за ценовно чувствителни информации:
- загуба поголема од 30% од активата на друштвото;
- намалување на основната главнина под големината утврдена во статутот на друштвото;
- стекнување или отуѓување на над 5% од средствата на акционерското друштво (согласно Прилог 5 од
овој Правилник);
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- донесени одлуки за зделки со заинтересиранa
странa и мислењето на овластениот ревизор, доколку
вредноста на зделката или кумулативната вредност на
меѓусебно поврзани зделки во текот на изминатите 12
месеци од денот на одобрување на зделката, надминува
10% од вредноста на активата на друштвото (согласно
Прилог 4 од овој Правилник);
- донесени одлуки за големи зделки (согласно Прилог 4 од овој Правилник);
- промена на овластен ревизор;
- оставка, разрешување и именување на членовите
на органите на управување;
- склучување или раскинување на договори или други правни работи кои влијаат врз работата и исполнувањето на основната дејност на акционерското друштво;
- секој настан кој може да предизвика ненавремено
или предвремено плаќање на финансиските обврски на
акционерското друштво;
- поднесен предлог за отворање стечајна постапка
или постапка на ликвидација, или поведена претходна
постапка односно отворена постапка на стечај пред надлежен суд или отворена постапка на ликвидација;
- неисполнување на обврски врз основа на издадени хартии од вредност од страна на акционерското
друштво;
- сите судски постапки во кои е вклучено акционерското друштво како тужител односно тужена страна,
чија вредност изнесува најмалку 5% од вредноста на
капиталот на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи
(согласно Прилог 6 од овој Правилник);
- сите промени на правата што ги носат акциите од
ист род издадени од акционерското друштво и
- сите засновани залози (заложно право) врз подвижни ствари, хартии од вредност, побарувања и други права (рачен залог) и врз недвижности (хипотека) чија што
вредност, поединечно и/или кумулативно изнесува најмалку 5% од вредноста на капиталот на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи (согласно Прилог 7 од овој
Правилник).
Член 6
Во член 3 став (1) точката 5 од Правилникот се брише, а точките 6 и 7 стануваат точки 5 и 6.
Член 7
Во член 3 став (1) точката 6 од Правилникот, која
сега станува точка 5 се менува и гласи:
„ 5. Акционерското друштво е должно во рок од два
дена од свикувањето на седница на собранието на акционери до Комисијата, по електронски пат, да ги достави сите материјали што им се доставени на акционерите при свикување на седниците на собранието на акционери.“
Член 8
Во член 3 од Правилникот по ставот (2) се додава
нов став (3) кој гласи:
„(3) Во случаите кога акционерското друштво располага со други ценовно чуствителни информации кои
не се објавени и кои не се наведени во член 3 од овој
Правилник, истото има обврска веднаш, а најдоцна наредниот работен ден, да ја извести Комисијата за хартии од вредност и во рок од 5 (пет) работни дена од настанувањето да објави јавно соопштение најмалку во еден
дневен весник на македонски јазик кој излегува на територијата на Република Македонија.“
Член 9
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Во член 5 ставот (1) и ставот (6) од Правилникот се
бришат, а ставовите (2), (3), (4) и (5) стануваат ставови
(1), (2), (3) и (4).
Член 10
Во член 5 ставот (4), сега став (3) се менува и гласи:
„(3) Тековните извештаи за ценовно чувствителни
информации се поднесуваат до Комисијата веднаш, а
најдоцна наредниот работен ден од моментот на настанувањето на околностите определени во Законот за хартии од вредност, a неревидираните годишни консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи од
член 3 став (1) точка 3 од овој Правилник се доставуваат до Комисијата веднаш, а најдоцна наредниот работен ден од денот на нивното изготвување во рокот предвиден со член 477 односно член 506 од Законот за трговски друштва.“
Член 11
Во член 5 ставот (5) сега став (4) се менува и гласи:
„(4) Соопштение за ценовно чувствителни информации акционерското друштво објавува и во најмалку
еден дневен весник во Република Македонија во рок од
пет работни дена од денот на настанувањето на ценовно чувствителната информација.“
Член 12
Во член 5 по ставот (5) сега став (4) се додаваат два
нови ставови и тоа став (5) и став (6) кои гласат:
„(5) Материјалите за акционерски собранија се доставуваат до Комисијата во рок од два дена од свикувањето на седницата на собранието на акционери.
(6) Извештаите за сопственост акционерското друштво ги доставува до Комисијата во рок од десет работни дена од денот на порамнувањето на трговската трансакција или извршувањето на нетрговскиот пренос на
хартиите од вредност.“
Член 13
Членот 7 од Правилникот се брише, а членовите 8 и
9 стануваат членови 7 и 8.
Член 14
По членот 9 сега член 8 од Правилникот, се додаваат три нови члена 9, 10 и 11, додека членот 10 од Правилникот станува член 12. Новите членови кои се додаваат, гласат:
„Забрана за нецелосно обелоденување на податоци
Член 9
(1) Во случај акционерското друштво или лице кое
го претставува истото достави податоци во врска со
друштвото или неговите хартии од вредност на брокерска куќа или вработен во брокерска куќа, инвестиционен фонд или вработен во инвестиционен фонд, пензиски фонд или вработен во пензиски фонд или друштво
за управување со фондови или вработен во друштво за
управување со фондови, акционерското друштво мора
да направи истовремено обелоденување во случај кога
податоците се доставени со намера и да ги обелодени
во јавноста во најкраток можен рок како и во случај кога податоците се доставени ненамерно.
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(2) Обелоденувањето на податоците од став 1 од
овој член се врши не подоцна од 5 (пет) работни дена
од доставувањето на податоците, со објава на јавно соопштение најмалку во еден дневен весник на македонски јазик кој излегува на територијата на Република Македонија.
Необјавување на ценовно чувствителни
информации
Член 10
Со посебно барање акционерското друштво може
да побара од Комисијата да биде ослободено од обврската за обелоденување на одредени информации во
годишниот, полугодишниот и тековниот извештај или
на друг начин уреден во овој Правилник доколку јавното објавување би предизвикало сериозно загрозување
на значајни деловни интереси на акционерското друштво или би било спротивно на јавниот интерес и доколку акционерското друштво е во можност да ја гарантира доверливоста на таквите информации.
Член 11
Барањето од член 10 од овој Правилник содржи:
- основни податоци за друштвото;
- кои податоци од годишниот, шестомесечниот, тековниот извештај и согласно овој Правилник се бара да
не бидат обелоденети;
- образложение на интересите на друштвото кои би
биле загрозени со објавувањето на податоците;
- образложение за влијанието на обелоденувањето
/необелоденувањето на податоците врз пазарот на хартии од вредност на Република Македонија;
- образложување на јавниот интерес и спротивноста
со истиот доколку податоците се обелоденат и
- гаранција за доверливост на податоците и гаранција дека истите нема да бидат обелоденети.“
Член 15
Прилогот 4 од Правилникот се заменува со нов Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.
Член 16
Кон Правилникот се додаваат три нови прилози и
тоа: Прилог 5, Прилог 6 и Прилог 7 кои се составен дел
на овој правилник.
Член 17
(1) Овој Правилник влегува во сила во рок од 8 дена од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија.
(2) Со денот на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот за времето и начинот на обелоденување на ценовно чувствителни информации на
акционерските друштва со посебни обврски за известување („Службен весник на Република Македонија“ бр.
110/2006, 66/2008 и 150/2010).
Бр. 03-858/1
8 мај 2013 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1626.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од Законот за енергетика („Службен весник на РМ” бр.16/2011
и 136/2011), член 11 и член 15, став 3 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ” бр. 94/2005, 43/2010,
9/12 и 13/12), постапувајќи по барањето на Дирекцијата
за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) –
Скопје, за определување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во ТИРЗ – Скопје,
за месец мај 2013 година, на седницата одржана на 22
мај 2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА
ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА - СКОПЈЕ ЗА МЕСЕЦ МАЈ
2013 ГОДИНА
Член 1
1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енергетските дејности дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи
приклучени на системот за дистрибуција на природен
гас, продажната цена на природниот гас за месец мај
2013 година, се утврдува да изнесува 30,5803 ден/nm3.
2. Во продажната цена на природниот гас од став 1
на овој член, содржани се:
2.1. Трошоци за набавка на природниот гас за месец
мај 2013 година, во износ од 25,9595 ден/nm3 и цена за
услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен
гас, во износ од 0,2958 ден/nm3, утврдени со Одлуката
за определување продажна цена на природен гас за месец мај 2013 година („Службен весник на РМ” бр.
73/13);
2.2. Цената за услугата пренос и управување со системот за пренос на природен гас, во износ од 1,2465
ден/nm3, утврдени со Одлуката за определување продажна цена на природен гас за месец мај 2013 година
(„Службен весник на РМ” бр. 73/13);
2.3. Цената за вршење на дејностите дистрибуција
на природен гас, управување со системот за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на
тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас, во износ од 3,0785
ден/nm3, утврдени со Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за одобрување на тарифа за врше-
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ње на дејноста дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас
(„Службен весник на РМ“ бр. 11/13).
3. Цената од член 1, точка 1 од оваа Одлука, е пресметена без данок на додадена вредност.
Член 2
Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага
нејзиното извршување.
Член 3
Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
УП1 Бр. 08-122/13
22 мај 2013 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1627.
Советот за радиодифузија на Република Македонија врз основа на член 10, а во врска со членовите 2 и 3
од Законот за изменување и дополнување на Законот за
радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/13), Правилникот за определување на подрачјата на емитување преку јавна комуникациска мрежа на телевизиските програмски сервиси на
локално ниво, бр.01-2270/1 од 18.5.2013 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 73/13) и
член 126 и член 129 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/05, 110/08 и 51/11), член 19, став 2, алинеја 10 и
член 20, став 1, алинеја 1 и 3 од Деловникот за работа
на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст),
бр.01-4301/1 од 14.8.2012 година, во врска со доставените Барања на трговските радиодифузни друштва за
измена на дозволата за вршење радиодифузна дејност:
наш бр.07-98 од 20.5.2013 г., бр.07-103 од 20.5.2013 г.,
бр.07-111 од 20.5.2013 г., бр.07-99 од 20.5.2013 г.,
бр.07-107 од 20.5.2013 г., бр.07-102 од 20.5.2013 г.,
бр.07-105 од 20.5.2013 г., бр.07-104 од 20.5.2013 г.,
бр.07-112 од 20.5.2013 г., бр.07-114 од 20.5.2013 г.,
бр.07-113 од 20.5.2013 г., бр.07-106 од 20.5.2013 г.,
бр.07-118 од 20.5.2013 г., бр.07-115 од 20.5.2013 г.,
бр.07-116 од 20.5.2013 г., бр.07-120 од 20.5.2013 г.,
бр.07-123 од 20.5.2013 г., бр.07-132 од 21.5.2013 г.,
бр.07-131 од 21.5.2013 г., бр.07-133 од 21.5.2013 г.,
бр.07-134 од 21.5.2013 г., бр.07-136 од 21.5.2013 г.,
бр.07-137 од 21.5.2013 г., бр.07-139 од 21.5.2013 г.,
бр.07-140 од 21.5.2013 г., бр.07-141 од 21.5.2013 г.,
бр.07-142 од 21.5.2013 г., бр.07-135 од 21.5.2013 г.,
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бр.07-147 од 21.5.2013 г., бр.07-144 од 21.5.2013 г.,
бр.07-148 од 21.5.2013 г., бр.07-143 од 21.5.2013 г.,
бр.07-145 од 21.5.2013 г., бр.07-149 од 21.5.2013 г.,
бр.07-152 од 21.5.2013 г., бр.07-151 од 21.5.2013 г.,
бр.07-154 од 21.5.2013 г., бр.07-153 од 21.5.2013 г.,
бр.07-155 од 21.5.2013 г., бр.07-159 од 21.5.2013 г.,
бр.07-156 од 21.5.2013 г., бр.07-165 од 21.5.2013 г.,
бр.07-164 од 21.5.2013 г., бр.07-161 од 21.5.2013 г.,
бр.07-162 од 21.5.2013 г., бр.07-160 од 21.5.2013 г.,
бр.07-163 од 21.5.2013 г. и бр.07-157 од 21.5.2013 година, а во согласност со Заклучокот на Советот, бр.022280/4 од 23.5.2013 година, на 25-та седница одржана
на 23.5.2013 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ БР. 02-1628/2 ОД 30.5.2007
ГОДИНА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА“ БР. 67/07)
1. Во Одлуката за доделување дозволи за вршење
радиодифузна дејност, бр.02-1628/2 од 30.5.2007 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.
67/07) (во натамошниот текст: Одлуката за доделување
дозволи) се вршат следните измени и дополнувања:
1.1. Во точката „I.“, по алинејата „а) На државно ниво“, зборовите: „За телевизија“ и точките: „1., 2., 3., 4.
и 5.“, се бришат и се додава нова алинеја која гласи:
„а1) За дигитална терестријална телевизија - телевизија преку дигитален терестријален мултиплекс, и тоа
на:
1. Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ – М
ДООЕЛ Скопје;
2. Трговско радиодифузно друштво Телевизија Макпетрол ДООЕЛ Скопје;
3. Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ДОО
Скопје и
4. Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА
СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје.“
1.2. Во точката „I.“, по алинејата „б) На регионално
ниво“, зборовите „За телевизија за градот Скопје со неговата околина“ и точките: „1., 2, 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,
10., 11.“, се бришат и се додава нова алинеја која гласи:
„б1) За дигитална терестријална телевизија - телевизија преку дигитален терестријален мултиплекс1, и тоа
на:
1. Трговско радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ
ДОО Скопје, на регионално ниво - зона на распределба
D1 Црн Врв, Скопје;

1 Регионите за емитување на телевизиски програмски сервиси се
ефинирани во Планот за намена и распределба на преносни
капацитети на дигитален терестријален мултиплекс, бр.01-6569/1
од 26.12.2012 („Службен весник на Република Македонија“,
бр.168/12 и 73/13).
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2. Трговско друштво за радио-дифузна дејност ТВ
ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје, на регионално ниво - зона на
распределба D1 Црн Врв, Скопје.
3. Трговско радиодифузно друштво ТВ ЕРА ДОО
Скопје, на регионално ниво - зона на распределба D1
Црн Врв, Скопје;
4. Трговско радио дифузно друштво ТВ - ЕДО ДООЕЛ с. Љубин, Сарај, на регионално ниво - зона на распределба D1 Црн Врв, Скопје;
5. Трговско радиодифузно друштво ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје, на регионално ниво - зона на распределба
D1 Црн Врв, Скопје;
6. Трговско радиодифузно друштво ТВ БТР НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопје, регионално ниво - зона
на распределба D1 Црн Врв, Скопје;
7. Трговско радиодифузно друштво ТВ СТАР ДОО
Штип, на регионално ниво – зона на распределба D3
Туртел;
8. Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА
УСКАНА Мунир Мехдиу Кичево ДООЕЛ, на регионално ниво - зона на распределба D5 Пелистер;
9. Трговско радиодифузно друштво МЕНАДА-ТЕТОВО ДОО Тетово, на регионално ниво - зона на распределба D8 Попова Шапка;
10. Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ ТРИ
ДОО Дебар, на регионално ниво - зона на распределба
D7 Стогово;
11. Трговско радиодифузно друштво ТВ БОЕМ Слободан Меноски Кичево ДООЕЛ, на регионално ниво зона на распределба D5 Пелистер;
12. Трговско радиодифузно друштво Зоран Стефановски НЕЗАВИСНА ТВ Охрид ДООЕЛ, на регионално ниво – зона на распределба D6 Мали Влај;
13. Трговско радиодифузно друштво ТВ ВТВ Тони
ДОО Валандово, на регионално ниво – зона на распределба D4 Боскија;
14. Трговско радиодифузно друштво Телевизија
ИРИС ДОО Штип, регионално ниво – зона на распределба D3 Туртел;
15. Трговско друштво за радиодифузија ТВ КАНАЛ
ВИС ДООЕЛ Струмица, регионално ниво – зона на распределба D4 Боскија;
16. Трговско радиодифузно друштво ТВ КИСС Злате ДООЕЛ Тетово на регионално ниво - зона на распределба D8 Попова Шапка;
17. Трговско радиодифузно друштво КТВ ДООЕЛ
Кавадарци на регионално ниво - зона на распределба
D1 Црн Врв, Велес;
18. Трговско радио дифузно друштво ТВ КОХА Меваип ДООЕЛ Тетово, регионално ниво - зона на распределба D8 Попова Шапка;
19. Трговско радиодифузно друштво Телевизија
КОБРА ДОО Радовиш, регионално ниво – зона на распределба D4 Боскија;
20. Трговско радиодифузно друштво ТВ АРТ КАНАЛ Струга ДООЕЛ, регионално ниво – зона на распределба D6 Мали Влај.
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1.3. Во точката „I.“, по алинејата „б1) За дигитална
терестријална телевизија - телевизија преку дигитален
терестријален мултиплекс“, се додава нова алинеја која
гласи:
„б2) За телевизија преку јавна електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс2 , и
тоа на:
1. Радиодифузно друштво СКАЈ НЕТ – Манчев
ДОО Скопје, на регионално ниво – Регион Скопје;
2. Трговско радиодифузно друштво Телевизија КРТ
ДООЕЛ Скопје, на регионално ниво – Регион Скопје, и
3. Трговско радиодифузно друштво ТВ АМАЗОН
ДООЕЛ Скопје, на регионално ниво – Регион Скопје.“
1.4. Во точката „I.“ во алинејата „в) Локално ниво“,
се вршат следните измени и дополнувања, и тоа:
- зборовите: „За телевизија на подрачје – Битола со
најблиската околина“, се се менуваат и гласат: „За телевизија преку јавна електронска комуникациска мрежа
која не користи ограничен ресурс на подрачје – Општина Битола, Општина Могила, Општина Новаци и Општина Ресен“;
- зборовите: „За телевизија на подрачје – Велес со
најблиската околина“, се менуваат и гласат: „За телевизија преку јавна електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс на подрачје – Oпштина
Велес, Општина Чашка и Општина Градско“;
- зборовите: „За телевизија на подрачје – Валандово
со најблиската околина“ и точката „1. Трговско радиодифузно друштво ВТВ Тони ДОО Валандово“, се бришат;
- зборовите: „За телевизија на подрачје – Охрид со
најблиската околина“, се менуваат и гласат: „За телевизија преку јавна електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс на подрачје – Општина
Охрид и Општина Дебарца“. Точката „2. Трговско радиодифузно друштво Зоран Стефановски НЕЗАВИСНА
ТВ Охрид ДООЕЛ“ се брише;
- зборовите: „За телевизија на подрачје – Пробиштип со најблиската околина“, се менуваат и гласат:
„За телевизија преку јавна електронска комуникациска
мрежа која не користи ограничен ресурс на подрачје –
Општина Кратово и Општина Пробиштип“;
- зборовите: „За телевизија на подрачје – Општина
Пласница“, се менуваат и гласат: „За телевизија преку
јавна електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс на подрачје – Општина Кичево,
Општина Пласница и Општина Македонски Брод“;
- зборовите: „За телевизија на подрачје – Свети Николе со најблиската околина“, се менуваат и гласат: „За
телевизија преку јавна електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс на подрачје – Општина Свети Николе и Општина Лозово“;
- зборовите: „За телевизија на подрачје – Струга со
најблиската околина“, се менуваат и гласат: „За телевизија преку јавна електронска комуникациска мрежа ко2

Се однесува за регионот на град Скопје.
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ја не користи ограничен ресурс на подрачје – Општина
Струга и Општина Вевчани“. Точката „2. Трговско радиодифузно друштво ТВ АРТ КАНАЛ Струга ДООЕЛ“
се бришат;
- зборовите: „За телевизија на подрачје – Струмица
со најблиската околина“, се менуваат и гласат: „За телевизија преку јавна електронска комуникациска мрежа
која не користи ограничен ресурс на подрачје – Општина Струмица, Општина Василево, Општина Босилево и
Општина Ново Село“. Точката „2. Трговско друштво за
радиодифузија ТВ – канал ВИС ДОО Струмица“ се брише;
- зборовите: „За телевизија на подрачје – Радовиш
со најблиската околина“, се менуваат и гласат: „За телевизија преку јавна електронска комуникациска мрежа
која не користи ограничен ресурс на подрачје – Општина Радовиш и Општина Конче“. Точката „2. Трговско
радиодифузно друштво телевизија КОБРА ДООЕЛ Радовиш“ се брише;
- зборовите: „За телевизија на подрачје – Тетово со
најблиската околина“, се менуваат и гласат: „За телевизија преку јавна електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс на подрачје – Општина
Тетово, Општина Теарце, Општина Јегуновце, Општина Желино и Општина Брвеница“. Точката „1. Трговско радио дифузно друштво ТВ КОХА Меваип ДООЕЛ
Тетово“, точката „2.Трговско радио дифузно друштво
ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово“ и точката „3.Трговско радиодифузно друштво МЕНАДА-ТЕТОВО ДОО
Тетово“ се бришат;
- зборовите: „За телевизија на подрачје – Кавадарци
со најблиската околина“ и точката „1. Трговско радиодифузно друштво ТВ КТВ 41, Делта-м електроник ДООЕЛ Кавадарци“ се бришат;
- зборовите: „За телевизија на подрачје – Куманово
со најблиската околина“, се менуваат и гласат: „За телевизија преку јавна електронска комуникациска мрежа
која не користи ограничен ресурс на подрачје – Општина Куманово, Општина Липково и Општина Старо Нагоричане“;
- зборовите: „За телевизија на подрачје – Кичево со
најблиската околина“, се менуваат и гласат: „За телевизија преку јавна електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс на подрачје – Општина
Кичево, Општина Пласница и Општина Македонски
Брод“. Точката „2. Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА Мунир Мехдиу Кичево ДООЕЛ“
и точката „3. Трговско радиодифузно друштво ТВ БОЕМ Слободан Меноски Кичево ДООЕЛ“ се бришат;
- зборовите: „За телевизија на подрачје – Штип со
најблиската околина“, точката „1. Трговско радиодифузно друштво ТВ-СТАР ДОО Штип“ и точката „2.Трговско радиодифузно друштво Телевизија ИРИС ДОО
Штип“ се бришат;
- зборовите: „За телевизија на подрачје – Гевгелија
со најблиската околина“, се менуваат и гласат: „За телевизија преку јавна електронска комуникациска мрежа
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која не користи ограничен ресурс на подрачје – Општина Гевгелија, Општина Валандово, Општина Богданци
и Општина Дојран“;
- зборовите: „За телевизија на подрачје – Гостивар
со најблиската околина“, се менуваат и гласат: „За телевизија преку јавна електронска комуникациска мрежа
која не користи ограничен ресурс на подрачје – Општина Гостивар, Општина Врапчиште и Општина Боговиње“;
- зборовите: „За телевизија на подрачје – Центар
Жупа со најблиската околина“ и точката „1.Трговско
радиодифузно друштво КАНАЛ ТРИ ДОО Дебар“ се
бришат.
1.5. Точката III. се менува и гласи:
„III. Во дозволата за вршење радиодифузна дејност
која ќе ја издаде Советот за радиодифузија на секое трговско радиодифузно друштво наведено во точка I. од
оваа одлука, ќе бидат содржани податоците утврдени
во член 56 од Законот за радиодифузната дејност
(„Службен весник на Република Македонија”
бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11,
13/12 и 72/13).“
1.6. Точката „IV.“ се менува и гласи:
„IV. За дозволата се плаќа годишен надоместок почнувајќи од датумот на издавањето на дозволите, на сметката на Советот за радиодифузија, чија висина за секоја тековна година, ја определува Советот за радиодифузија врз основа на средниот курс на ЕУР според Народна банка на Република Македонија, а согласно формулата утврдена во член 60 од Законот за радиодифузната
дејност („Службен весник на Република Македонија”,
бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11,
13/12 и 72/13).“
1.7. Во точката „V.“, по ставот 1 се додава нов став
кој гласи:
„За радиодифузерите кои обезбедуваат телевизиски
програмски сервиси не е потребно одобрение за користење на радиофреквенции.“
1.8. По точката „V.“, се додава нова точка „VI.“, која гласи:
„VI. Трговските радиодифузни друштва за користење на ресурсите на дигитален терестријален мултиплекс за првата година, се должни да плаќаат надоместок врз основа на договор склучен помеѓу нив и операторот на дигитален терестријален мултиплекс.
За понатомошното користење на ресурсите на дигитален терестријален мултиплекс, трговските радиодифузни друштва ќе бидат должни да плаќаат надоместок
согласно пропис донесен од страна на Агенцијата за
електронски комуникации“.
1.9. По точката „VI.“, се додава нова точка „VII.“
која гласи:
„VII. Доколку радиодифузерите користат радиофреквенции од фиксна служба за доставување на сигналот
до операторот на дигитален терестријален мултиплекс/операторот на јавна комуникациска мрежа која не
користи ограничен ресурс, се должни да плаќаат годи-
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шен надоместок за користењето на радиофреквенциите
за фиксна служба пресметан според Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции, донесен од страна на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник
на Република Македонија“, бр.2/08).
1.10. Точката „VI.“, станува точка „VIII.“
Точката „VII.“, станува точка „IX.“
Точката „ VIII.“, станува точка „X.“.
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука
престануваат да важат постојните дозволи за вршење
радиодифузна дејност, кои на радиодифузерите наведени во точка 1 од оваа Одлука им беа издадени врз основа на Одлуката за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност, бр.02-1628/2 од 30.5.2007 година
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
67/07).
Советот за радиодифузија на Република Македонија на радиодифузерите наведени во точка 1 од оваа Одлука ќе им издаде нови дозволи за вршење радиодифузна дејност.
3. Во останатите делови Одлуката за доделување
дозволи за вршење радиодифузна дејност, бр.02-1628/2
од 30.5.2007 година („Службен весник на Република
Македонија“ бр.67/07) останува неизменета.
4. Оваа Одлука влегува во сила на 01.06.2013 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
О б р а з л о ж е н и е
Согласно член 10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
72/13), постојните телевизиски радиодифузери кои аналогно емитуваат на државно или регионално ниво имаат право во рок не подолг од пет дена од денот на влегувањето во сила на овој Закон, за истиот програмски сервис и за истото ниво (државно односно регионално), односно подрачје на кое ја вршат дејноста согласно издадената дозвола, до Советот за радиодифузија да достават барање за измена на дозволата за вршење радиодифузна дејност со која техничкото средство преку кое се
врши аналогното емитување ќе се замени со дигитален
терестријален мултиплекс, електронска комуникациска
мрежа или сателит.
Постојните телевизиски радиодифузери кои аналогно емитуваат на локално ниво имаат право во рок не
подолг од пет дена од денот на влегувањето во сила на
Законот за изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република
Македонија“ бр.72/13), за истиот програмски сервис до
Советот за радиодифузија да достават барање за измена на дозволата за вршење радиодифузна дејност со која локалното ниво на емитување ќе се замени со регионално ниво на емитување, а техничкото средство преку
кое ќе се врши аналогното емитување ќе се замени со
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дигитален терестријален мултиплекс или за истиот програмски сервис и за истото ниво (локално) до Советот
да достават барање за измена на дозволата со која техничкото средство преку кое се врши аналогното емитување ќе се замени со јавна електронска комуникациска
мрежа која не користи ограничен ресурс.
Доколку барањето за измена на дозволата за вршење радиодифузна дејност се однесува на замена на техничкото средство преку кое се врши аналогното емитување со јавна електронска комуникациска мрежа која
не користи ограничен ресурс или сателит, со барањето
подносителот е обврзан задолжително да достави и
Пред-договор за емитување на неговиот програмски
сервис, заверен на нотар, склучен со операторот на јавната електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс или со операторот на сателит.
Согласно со член 10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
72/13), до Советот за радиодифузија на РМ беа доставени следните Барања за измена на дозволите за вршење
радиодифузна дејност и тоа:
- за емитување ТВ програмски сервис, на државно
ниво преку дигитален терестријален мултиплекс, до Советот беа поднесени следните барања од:
1. Трговско радиодифузно друштво Канал 5 ДООЕЛ
Скопје – Барање, наш бр.07-98 од 20.5.2013 година;
2. Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ-М
ДОО Скопје – Барање, наш бр.07-103 од 20.5.2013 година;
3. Трговско радиодифузно друштво Телевизија Макпетрол ДООЕЛ Скопје – Барање, наш бр.07-106 од
20.5.2013 година и
4. Трговско радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје – Барање, наш бр.07-118 од
20.5.2013 година.
- за емитување ТВ програмски сервис, на регионално ниво преку дигитален терестријален мултиплекс, до
Советот беа поднесени следните барања, и тоа од:
1. Трговско радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ
ДОО Скопје – Барање наш бр. 07-114 од 20.5.2013 година;
2. Трговско друштво за радио-дифузна дејност ТВ
ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје, – Барање наш бр. 07-115 од
20.5.2013 година;
3. Трговско радиодифузно друштво ТВ ЕРА ДОО
Скопје – Барање, наш бр.07-102 од 20.5.2013 година;
4. Трговско радио дифузно друштво ТВ - ЕДО ДООЕЛ с. Љубин, Сарај – Барање, наш бр.07-107 од
20.5.2013 година;
5. Трговско радиодифузно друштво ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје - Барање, наш бр.07-136 од 21.5.2013 година;
6. Трговско радиодифузно друштво ТВ БТР НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопје, Барање наш бр.07-145 од
21.5.2013 година;
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7. Трговско радиодифузно друштво ТВ СТАР ДОО
Штип – Барање, наш бр.07-133 од 21.5.2013 година;
8. Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА
УСКАНА Мунир Мехдиу Кичево ДООЕЛ - Барање,
наш бр.07-116 од 20.5.2013 година;
9. Трговско радиодифузно друштво МЕНАДА-ТЕТОВО ДОО Тетово, Барање, наш бр.07-99 од 20.5.2013
година;
10. Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ ТРИ
ДОО Дебар - Барање, наш бр.07-105 од 20.5.2013 година;
11. Трговско радиодифузно друштво ТВ БОЕМ Слободан Меноски Кичево ДООЕЛ - Барање, наш бр.07104 од 20.5.2013 година;
12. Трговско радиодифузно друштво Зоран Стефановски НЕЗАВИСНА ТВ Охрид ДООЕЛ - Барање, наш
бр.07-112 од 20.5.2013 година;
13. Трговско радиодифузно друштво ТВ ВТВ Тони
ДОО Валандово – Барање, наш бр.07-113 од 20.5.2013
година;
14. Трговско радиодифузно друштво Телевизија
ИРИС ДОО Штип – Барање, наш бр.07-111 од
20.5.2013 година;
15. Трговско друштво за радиодифузија ТВ КАНАЛ
ВИС ДООЕЛ Струмица – Барање, наш бр.07-137 од
21.5.2013 година;
16. Трговско радиодифузно друштво ТВ КИСС Злате ДООЕЛ Тетово – Барање, наш бр.07-142 од
21.5.2013 година;
17. Трговско радиодифузно друштво КТВ ДООЕЛ
Кавадарци – Барање, наш бр.07-147 од 21.5.2013 година;
18. Трговско радиодифузно друштво ТВ КОХА Меваип ДООЕЛ Тетово – Барање, наш бр.07-151 од
21.5.2013 година;
19. Трговско радиодифузно друштво Телевизија
КОБРА ДОО Радовиш, – Барање, наш бр.07-159 од
21.5.2013 година;
20. Трговско радиодифузно друштво ТВ АРТ КАНАЛ Струга ДООЕЛ – Барање, наш бр.07-160 од
21.5.2013 година.
- за емитување ТВ програмски сервис, на регионално ниво преку јавна електронска комуникациска мрежа
која не користи ограничен ресурс3 , до Советот беа поднесени следните барања од:
1. Радиодифузно друштво СКАЈ НЕТ - Манчев
ДОО Скопје – Барање наш бр.07-163 од 21.5.2013 година, со приложени Пред-договори за емитување, УЗП
бр.3876/13 од 20.05.2013 година и УЗП бр.11833/2013
од 21.05.2013 година;
2. Трговско радиодифузно друштво Телевизија
КРТ ДООЕЛ Скопје – Барање наш бр.07-157 од
21.5.2013 година, со приложен Пред-договор за емитување, УЗП бр.11810/2013 од 21.05.2013 година, и

3

Се однесува за регионот на град Скопје.
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3. Трговско радиодифузно друштво ТВ АМАЗОН
ДООЕЛ Скопје – Барање наш бр.07-162 од 21.5.2013 година, со приложени Пред-договори за емитување, УЗП
бр.11819/2013 од 21.5.2013 година и УЗП бр.3878/13 од
20.5.2013 година.
- за емитување ТВ програмски сервис на локално
ниво, преку јавна електронска комуникациска мрежа
која не користи ограничен ресурс, до Советот беа поднесени следните барања и тоа од:
1. Трговско радиодифузно друштво ПРОТЕЛ ДООЕЛ Пробиштип – Барање наш бр.07-120 од 20.5.2013 година, со приложен Пред-договор за емитување, УЗП
бр.1460/13 од 20.5.2013 година;
2. Трговско радиодифузно друштво ТВ СВЕТ ДОО
Свети Николе - Барање наш бр.07-123 од 20.5.2013 година, со приложен Пред-договор за емитување, УЗП
бр.4024/13 од 20.5.2013 година;
3. Трговско радиодифузно друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ - Барање наш бр.07-132 од 21.5.2013 година, со приложен Пред-договор за емитување, УЗП
бр.2890/2013 од 20.5.2013 година;
4. Трговско друштво за радиодифузија ИНТЕЛ
ДОО Струмица - Барање наш бр.07-131 од 21.5.2013 година со приложен Пред-договор за емитување, УЗП
бр.4758/13 од 20.5.2013 година;
5. Трговско радиодифузно друштво ТВ ЗДРАВКИН
Ангелче Здравкин, ДООЕЛ Велес - Барање наш бр.07134 од 21.5.2013 година, со приложен Пред-договор за
емитување, УЗП бр.11741/13 од 21.5.2013 година;
6. Трговско радиодифузно друштво ТВ КАНАЛ ФЕСТА ДООЕЛ Куманово - Барање наш бр.07-139 од
21.5.2013 година со приложен Пред-договор за емитување, УЗП бр.2075/2013 од 20.5.2013 година;
7. Трговско радиодифузно друштво ТВ ДАЛГАКРТ Гордана ДООЕЛ Куманово - Барање наш бр.07140 од 21.5.2013 година со приложен Пред-договор за
емитување, УЗП бр.2072/2013 од 20.5.2013 година;
8. Трговско радиодифузно друштво тв студио ТЕРА
Манговски Зоран Битола ДООЕЛ - Барање наш бр.07141 од 21.5.2013 година, со приложен Пред-договор за
емитување, УЗП бр.2235/13 од 21.5.2013 година;
9. Трговско радиодифузно друштво телевизија КАНАЛ-21 ДООЕЛ Велес - Барање наш бр.07-135 од
21.5.2013 година, со приложен Пред-договор за емитување, УЗП бр.4049/13 од 21.5.2013 година;
10. Трговско радиодифузно друштво НОВА ДООЕЛ Куманово - Барање наш бр.07-144 од 21.5.2013 година, со приложен Пред-договор за емитување, УЗП
бр.2073/13 од 20.5.2013 година;
11. Трговско радиодифузно друштво ТВ ХАНА,
Мевљан ДООЕЛ Куманово – Барање наш бр.07-148 од
21.5.2013 година, со приложен Пред-договор за емитување, УЗП бр.2074/2013 од 20.5.2013 година;
12. Трговско радиодифузно друштво Јован Трпески
ТВ МОРИС ДООЕЛ Охрид – Барање наш бр.07-143 од
21.5.2013 година, со приложен Пред-договор за емитување, УЗП бр.2851/2013 од 21.5.2013 година;
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13. Трговско радиодифузно друштво ТВ ГУРРА ДООЕЛ Кичево – Барање наш бр.07-149 од 21.5.2013 година, со приложен Пред-договор за емитување, УЗП
бр.1893/13 од 21.5.2013 година;
14. Трговско радиодифузно друштво ТВ ЕМИ ДООЕЛ Радовиш – Барање наш бр.07-152 од 21.5.2013 година, со приложен Пред-договор за емитување, УЗП
бр.3929/13 од 21.5.2013 година;
15. Трговско радиодифузно друштво ТВ АНИСА
ДООЕЛ с.Пласница - Пласница – Барање наш бр.07154 од 21.5.2013 година, со приложен Пред-договор за
емитување, УЗП бр.2182/13 од 21.5.2013 година;
16. Трговско радиодифузно друштво ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар – Барање наш бр.07-153 од
21.05.2013 година, со приложен Пред-договор за емитување, УЗП бр.2189/2013 од 21.5.2013 година;
17. Трговско радиодифузно друштво Т.В. КАЛТРИНА Мазар Татеши, Струга ДООЕЛ – Барање наш
бр.07-155 од 21.5.2013 година, со приложен Пред-договор за емитување, УЗП бр.3943/13 од 21.5.2013 година;
18. Трговско радио дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица, Тетово – Барање наш бр.07-156 од 21.5.2013 година, со
приложен
Пред-договор
за
емитување,
УЗП
бр.11818/2013 од 21.5.2013 година;
19. Трговско радиодифузно друштво ТВ НОВА
ДОО Гевгелија – Барање наш бр.07-165 од 21.5.2013 година, со приложени Пред-договори за емитување, УЗП
бр.3630/2013 од 20.5.2013 година и УЗП бр. 3629/2013
од 20.5.2013 година;
20. Трговско радиодифузно друштво ТВ АРТ Артан
ДООЕЛ Тетово – Барање наш бр.07-164 од 21.5.2013 година, со приложен Пред-договор за емитување, УЗП
бр.2091/2013 од 22.5.2013 година;
21. Трговско радиодифузно друштво ТВ М Арнаудов Михајло Охрид ДООЕЛ– Барање наш бр.07-161 од
21.5.2013 година, со приложен Пред-договор за емитување, УЗП бр.1127/13/13 од 21.5.2013 година.
Следствено на напред наведеното, а со оглед дека
радиодифузерите согласно законски утврдениот рок и
услови до Советот ги доставија понапред цитираните
Барања за измена на дозволата за вршење радиодифузна дејност во однос на техничкото средство преку кое
се врши емитување на телевизиски програмски сервис
или/и нивото односно подрачјето на гледаност, се одлучи Одлуката за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност, бр.02-1628/2 од 30.5.2007 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07), врз основа на која на радиодифузерите кои обезбедуваат телевизиски програмски сервиси им беа издадени постојните дозволи, да се измени и дополни како во точката 1 и
образложението на оваа Одлука. Во останатите делови
Одлуката за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност, бр.02-1628/2 од 30.5.2007 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/07) останува неизменета.
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Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука, престануваат да важат постојните дозволи за вршење радиодифузна дејност, кои на радиодифузерите наведени во
точка 1 од оваа Одлука им беа издадени врз основа на
Одлуката за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност, бр.02-1628/2 од 30.5.2007 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 67/07).
Советот за радиодифузија на Република Македонија на радиодифузерите наведени во точка 1 од оваа Одлука ќе им издаде нови дозволи за вршење радиодифузна дејност.
Врз основа на сето погоре наведено, се одлучи како
во диспозитивот на оваа Одлука.
Согласно член 211, став 5 од Законот за општата
управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/05, 110/08, 51/11) и одредбите од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08,
06/10, 145/10, 97/11, 13/12 и 72/13), се утврди дека тужбата не го одлага извршувањето на одлуката.
Бр. 07-167
23 мај 2013 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
Претседател,
д-р Зоран Трајчевски, с.р.

Упатство за правно средство: против оваа одлука,
доколку радиодифузерот не е задоволен од одлуката,
може да поднесе тужба до надлежниот суд во рок од 15
дена од нејзиниот прием.
__________
1628.
Советот за радиодифузија на Република Македонија врз основа на член 10, а во врска со членoвите 2 и 3
од Законот за изменување и дополнување на Законот за
радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/13), Правилникот за определување на подрачјата на емитување преку јавна комуникациска мрежа на телевизиските програмски сервиси на
локално ниво, бр.01-2270/1 од 18.5.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.73/13) и член
126 и член 129 од Законот за општата управна постапка
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.38/05,
110/08 и 51/11), член 19, став 2, алинеја 10 и член 20,
став 1, алинеја 1 и 3 од Деловникот за работа на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст), бр.014301/1 од 14.8.2012 година, во врска со Барањата на трговските радиодифузни друштва за измена на дозволата за вршење радиодифузна дејност: наш бр.07-121 од
20.05.2013 г., бр.07-119 од 20.05.2013 г., бр.07-110 од
20.05.2013 г., бр.07-100 од 20.05.2013 г., бр.07-117 од
20.05.2013 г., бр.07-101 од 20.05.2013 г., бр.07-138 од
21.05.2013 г., бр.07-146 од 21.05.2013 г. и бр.07-150 од
21.05.2013 година, а во согласност со Заклучокот на Советот, бр.02-2280/5 од 23.5.2013 година на 25-та седница одржана на 23.5.2013 година, ја донесе следната

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ
РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ (ТЕЛЕВИЗИЈА) БР.
07-2035/1 ОД 26.06.2008 ГОДИНА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БР. 81/08)
1. Во Одлуката за доделување дозволи за вршење
радиодифузна дејност (телевизија), бр.07-2035/1 од
26.6.2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/08) (во понатамошниот текст: Одлуката
за доделување дозволи), се вршат следните измени и дополнувања:
1.1. Точката „I.“ се менува и гласи:
„I. Се доделуваат 3 (три) дозволи за вршење радиодифузна дејност за емитување на телевизиски програмски сервиси на локално ниво што ќе се пренесуваат преку јавна електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс, и тоа:
1.1. (една) дозвола за емитување на телевизиски
програмски сервис, на локално ниво – Општина Струга
и Општина Вевчани, од претежно забавен општ формат
на македонски јазик на Демиш Кариманоски од с.Лабуништа, општина Струга;
2.1. (една) дозвола за емитување на телевизиски
програмски сервис, на локално ниво - Општина Долнени, Општина Прилеп и Општина Кривогаштани од претежно забавен општ формат, на бошњачки, македонски
и албански јазик на Руждија Хасановиќ од с.Лажани,
општина Долнени“ и
3.1. (една) дозвола за емитување на телевизиски
програмски сервис, на локално ниво – Општина Кочани, Општина Виница, Општина Чешиново-Облешево и
Општина Зрновце, од општ формат во кој застапените
видови програми ги остваруваат сите три медиумски
функции, на македонски јазик, на Друштвото за производство, трговија, услуги и издавачка дејност ВИЗИЈАЛД ДООЕЛ увоз-извоз Кочани.
1.2. По точката „I.“ се додава нова точка „II.“ која
гласи:
„II. Се доделуваат 6 (шест) дозволи за вршење радиодифузна дејност за емитување на телевизиски програмски сервиси на регионално ниво1 што ќе се пренесуваат преку дигитален терестријален мултиплекс, и
тоа:
1.1. (една) дозвола за емитување на телевизиски
програмски сервис, на регионално ниво – зона на распределба D2 Страцин, од општ формат во кој застапените видови програми ги остваруваат сите три медиумски
функции на македонски јазик на Златко Костадинов од
Неготино;
1 Регионите за емитување на телевизиски програмски сервиси се
дефинирани во Планот за намена и распределба на преносни
капацитети на дигитален терестријален мултиплекс („Службен
весник на Република Македонија“, бр.168/12 и 73/13).
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2.1. (една) дозвола за емитување на телевизиски
програмски сервис, на регионално ниво – зона на распределба D2 Страцин, од претежно забавен општ формат, на македонски јазик, на Трговско радиодифузно
друштво СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје;
3.1. (една) дозвола за емитување на телевизиски
програмски сервис, на регионално ниво – зона на распределба D1 Црн Врв, Велес, од општ формат во кој застапените видови програми ги остваруваат сите три медиумски функции, на македонски јазик на Златко Ѓорчев од Кавадарци;
4.1.(една) дозвола за емитување на телевизиски програмски сервис, на регионално ниво – зона на распределба D3 Туртел, од претежно забавен општ формат, на
македонски јазик на Слободан Дамјанов од Делчево;
5.1.(една) дозвола за емитување на телевизиски програмски сервис, на регионално ниво – зона на распределба D8 Попова Шапка, од претежно забавен општ
формат на албански, македонски и турски јазик, на
Емрула Чеграни од Скопје, и
6.1. (една) дозвола за емитување на телевизиски
програмски сервис, на регионално ниво – Општина зона на распределба D5 Пелистер, од претежно забавен
општ формат на македонски јазик на ВИЖН-БМ увозизвоз ДООЕЛ Прилеп.
1.3. Точката „II.“ станува точка „III.“
Точката „III.“ станува точка „IV.“
Точката „IV.“ станува точка „V.“
Точката „V.“ станува точка „VI.“
1.4. Точката „VI.“, која со измените и дополнувањата станува точка „VII.“, се менува и гласи:
„VII. Во дозволите за вршење радиодифузна дејност за емитување телевизиски програмски сервис на
локално и регионално ниво, кои ќе ги издаде Советот
за радиодифузија на трговските радиодифузни друштва, ќе бидат содржани податоците утврдени во член
56 од Законот за радиодифузната дејност („Службен
весник на Република Македонија”, бр.100/05, 19/07,
103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12 и 72/13).“
1.5. Точката „VII.“, која со измените и дополнувањата станува точка „VIII.“ се менува и гласи:
„VIII. За дозволите се плаќа годишен надоместок
почнувајќи од датумот на издавањето на дозволите, на
сметката на Советот за радиодифузија, чија висина за
секоја тековна година ја определува Советот за радиодифузија врз основа на средниот курс на ЕУР според
Народна банка на Република Македонија, а согласно со
формулата утврдена во член 60 од Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на Република Македонија”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10,
97/11, 13/12 и 72/13).“
1.6. Точката „VIII.“ која со овие измени и дополнувања станува точка „IX.“ се менува и гласи:
„IX. Трговските радиодифузни друштва за користење на ресурсите на дигитален терестријален мултиплекс за првата година, се должни да плаќаат надоместок врз основа на договор склучен помеѓу нив и операторот на дигитален терестријален мултиплекс.
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За понатомошното користење на ресурсите на дигитален терестријален мултиплекс, трговските радиодифузни друштва ќе бидат должни да плаќаат надоместок
согласно пропис донесен од страна на Агенцијата за
електронски комуникации.
1.7. По точката „IX.“ се додава нова точка „X.“, која
гласи:
„X. Доколку радиодифузерите користат радиофреквенции од фиксна служба за доставување на сигналот
до операторот на дигитален терестријален мултиплекс/операторот на јавна комуникациска мрежа која не
користи ограничен ресурс, се должни да плаќаат годишен надоместок за користењето на радиофреквенциите
за фиксна служба пресметан според Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции, донесен од страна на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник
на Република Македонија“, бр.2/08)“.
1.8. Постојната точка „IX“ станува точка „XI“.
Точката „X.“ станува точка „XII“.
Точката „XI.“ станува точка „XIII“.
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука
престануваат да важат постојните дозволи за вршење
радиодифузна дејност, кои на радиодифузерите наведени во точка 1 од оваа Одлука им беа издадени врз основа на Одлуката за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија), бр.07-2035/1 од
26.6.2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/08).
Советот за радиодифузија на Република Македонија на радиодифузерите наведени во точка 1 од оваа Одлука ќе им издаде нови дозволи за вршење радиодифузна дејност.
3. Во останатите делови Одлуката за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија),
бр.07-2035/1 од 26.6.2008 година („Службен весник на
Република Македонија“ бр.81/08), останува неизменета.
4. Оваа Одлука влегува во сила на 01.06.2013 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
О б р а з л о ж е н и е
Согласно член 10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
72/13), постојните телевизиски радиодифузери кои аналогно емитуваат на локално ниво имаат право во рок
не подолг од пет дена од денот на влегувањето во сила
на Законот за изменување и дополнување на Законот за
радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“, бр.72/13), за истиот програмски сервис
до Советот за радиодифузија да достават барање за измена на дозволата за вршење радиодифузна дејност со
која локалното ниво на емитување ќе се замени со регионално ниво на емитување, а техничкото средство преку кое ќе се врши аналогното емитување ќе се замени
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со дигитален терестријален мултиплекс или за истиот
програмски сервис и за истото ниво (локално) односно
подрачје на кое ја вршат дејноста согласно издадената
дозвола, до Советот да достават барање за измена на
дозволата со која техничкото средство преку кое се врши аналогното емитување ќе се замени со јавна електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс.
Доколку барањето за измена на дозволата за вршење радиодифузна дејност се однесува на замена на техничкото средство преку кое се врши аналогното емитување со јавна електоронска комуникациска мрежа која
не користи ограничен ресурс, со барањето подносителот е обврзан задолжително да достави и Пред-договор
за емитување на неговиот програмски сервис, заверен
на нотар, склучен со операторот на јавната електронска
комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс.
Согласно со член 10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
72/13), до Советот за радиодифузија на РМ беа доставени следните Барања за измена на дозволите за вршење
радиодифузна дејност и тоа:
- за емитување ТВ програмски сервис, на локално
ниво преку јавна електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс, до Советот беа поднесени следните барања, и тоа од:
1. Трговско друштво за радиодифузна дејност
СПЕКТРА, општина Лабуништа ДООЕЛ – Барање наш
бр.07-121 од 20.5.2013 година, со приложени Пред-договори за емитување, и тоа: УЗП бр.2557/13 од 20.5.2013
година и УЗП бр.2558/13 од 20.5.2013 година;
2. Трговско радиодифузно друштво ТВ ЛАЖАНИ
ДООЕЛ с.Лажани, Долнени - Барање наш бр.07-138 од
21.5.2013 година, со приложен Пред-договор за емитување, УЗП бр.3437/2013 од 21.5.2013 година и
3. Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА
КОЧАНИ-ЛД ДООЕЛ Кочани – Барање наш бр.07-146
од 21.5.2013 година, со приложени Пред-договори за
емитување, УЗП бр.2098/2013 од 20.5.2013 година и
УЗП бр.2793/13 од 21.5.2013 година.
- за емитување ТВ програмски сервис, на регионално ниво преку дигитален терестријален мултиплекс, до
Советот беа поднесени следните барања, и тоа од:
1. Трговско радиодифузно друштво ТВ ЧЕГРАНИМЕДИА ДООЕЛ с.Чегране-Гостивар – Барање, наш
бр.07-119 од 20.5.2013 година;
2. Трговско радиодифузно друштво ЗЛАТЕН КАНАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка – Барање, наш
бр.07-101 од 20.5.2013 година;
3. Трговско радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ 2 ДООЕЛ Скопје – Барање, наш бр.07-117 од
20.5.2013 година;
4. Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА
ТИКВЕШИЈА ДООЕЛ Кавадарци – Барање, наш бр.07100 од 20.5.2013 година;
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5. Трговско радиодифузно друштво за телевизиски
активности ТЕЛЕВИЗЈА Д1 ДООЕЛ Делчево – Барање,
наш бр.07-110 од 20.5.2013 година;
6. Трговско радиодифузно друштво ВИЖН-БМ ДООЕЛ Прилеп-Барање наш бр.07-150 од 21.5.2013 година.
Следствено на напред наведеното, а со оглед дека
радиодифузерите согласно законски утврдениот рок и
услови до Советот ги доставија понапред цитираните
Барања за измена на дозволата за вршење радиодифузна дејност во однос на техничкото средство преку кое
се врши емитување на телевизиски програмски сервис
или/и нивото односно подрачјето на гледаност, се одлучи Одлуката за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност, бр.07-2035/1 од 26.6.2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/08), врз основа на која на радиодифузерите кои обезбедуваат телевизиски програмски сервиси им беа издадени постојните дозволи, да се измени и дополни како во точка 1 од
оваа Одлука. Во останатите делови Одлуката за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија), бр.07-2035/1 од 26.06.2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/08) останува неизменета.
Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука,
престануваат да важат постојните дозволи за вршење
радиодифузна дејност, кои на радиодифузерите наведени во точка 1 од оваа Одлука им беа издадени врз основа на Одлуката за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија), бр. 07-2035/1 од
26.6.2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/08).
Советот за радиодифузија на Република Македонија на радиодифузерите наведени во точка 1 од оваа Одлука ќе им издаде нови дозволи за вршење радиодифузна дејност.
Врз основа на сето погоре наведено, се одлучи како
во диспозитивот на оваа Одлука.
Согласно член 211, став 5 од Законот за општата
управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/05, 110/08, 51/11), и одредбите од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08,
6/10, 145/10, 97/11, 13/12 и 72/13), се утврди дека тужбата не го одлага извршувањето на одлуката.
Бр. 07-168
23 мај 2013 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
Претседател,
д-р Зоран Трајчевски, с.р.

Упатство за правно средство: против оваа одлука,
доколку радиодифузерот не е задоволен од одлуката,
може да поднесе тужба до надлежниот суд во рок од 15
дена од приемот на истата.

23 мај 2013

1629.
Советот за радиодифузија на Република Македонија врз основа на член 10, а во врска со членовите 2 и 3
од Законот за изменување и дополнување на Законот за
радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/13), Правилникот за определување на подрачјата на емитување преку јавна комуникациска мрежа на телевизиските програмски сервиси на
локално ниво, бр.01-2270/1 од 18.5.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.73/13) и член
126 и член 129 од Законот за општата управна постапка
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.38/05,
110/08 и 51/11), член 19, став 2, алинеја 10 и член 20,
став 1, алинеја 1 и 3 од Деловникот за работа на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст), бр.014301/1 од 14.8.2012 година, во врска со Барањeто на
Tрговскoто радиодифузно друштво „Телевизија Канал
8“ ДООЕЛ Кочани, за измена на дозволата за вршење
радиодифузна дејност, наш бр.07-158 од 21.5.2013 година, а во согласност со Заклучокот на Советот, бр.022280/6 од 23.5.2013 година, на 25-та седница одржана
на 23.5.2013 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛA ЗА ВРШЕЊЕ
РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ (ТЕЛЕВИЗИЈА) БР.072914/1 ОД 6.10.2008 ГОДИНА („СЛУЖБЕН ВЕСНИК
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БР. 125/08)
1. Во Одлуката за доделување дозволa за вршење радиодифузна дејност (телевизија), бр.07-2914/1 од
6.10.2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.125/08) (во понатамошниот текст: Одлуката
за доделување дозволa), се вршат следните измени и дополнувања, и тоа:
1.1. Точката „I.“ се менува и гласи:
„I. Се доделува 1 (една) дозвола за вршење радиодифузна дејност за емитување на телевизиски програмски
сервис на локално ниво, за Општина Кочани, Општина
Виница, Општина Чешиново – Облешево и Општина
Зрновце, со претежно забавен општ формат, на македонски јазик, што ќе се емитува преку јавна електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс, на Ангел Петров од Кочани.“
1.2. Точката „V.“ се брише.
1.3. точката „VI.“ која со овие измени и дополнувања станува точка „V.“, се менува и гласи:
„V. Во дозволата за вршење радиодифузна дејност
за емитување на телевизиски програмски сервис на локално ниво која Советот за радиодифузија ќе му ја издаде на трговското радиодифузно друштво, ќе бидат содржани податоците утврдени во член 56 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република
Македонија” бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10,
145/10, 97/11, 13/12 и 72/13).“
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1.4. точката „VII.“, која со овие измените и дополнувањата станува точка „VI.“, се менува и гласи:
„VI. За дозволата се плаќа годишен надоместок почнувајќи од датумот на издавањето на дозволата, на сметката на Советот за радиодифузија, чија висина за секоја тековна година, ја определува Советот за радиодифузија врз основа на средниот курс на ЕУР според Народна банка на Република Македонија, а согласно со формулата утврдена во член 60 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија” бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10,
97/11, 13/12 и 72/13).“
1.5. Точката „VIII.“ која со овие измени и дополнувања станува точка VII.“ се менува и гласи:
„VII. Доколку радиодифузерот користи радиофреквенции од фиксна служба за доставување на сигналот
до операторот на јавна комуникациска мрежа која не
користи ограничен ресурс, е должен да плаќа годишен
надоместок за користењето на радиофреквенциите за
фиксна служба пресметан според Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции, донесен од страна на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на
Република Македонија“ бр.2/08)“.
1.6. Точката „IX.“ станува точка „VIII.“.
Точката „X.“ станува точка „ IX.“.
Точката „XI.“ станува точка „X.“.
2. Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука
престанува да важи постојната Дозвола за вршење радиодифузна дејност, бр.07-3452/1 од 26.11.2008 година,
која на Tрговскoто радиодифузно друштво „Телевизија
Канал 8“ ДООЕЛ Кочани, му беше издадена врз основа
на Одлуката за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност (телевизија), бр. 07-2914/1 од 6.10.2008
година („Службен весник на Република Македонија“
бр.125/08).
Советот за радиодифузија на Република Македонија на TРД „Телевизија Канал 8“ ДООЕЛ Кочани, ќе му
издаде нова дозвола.
3. Во останатите делови Одлуката за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност (телевизија), бр.072914/1 од 6.10.2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.125/08), останува неизменета.
4. Оваа Одлука влегува во сила на 01.06.2013 година, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
О б р а з л о ж е н и е
Согласно член 10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
72/13), постојните телевизиски радиодифузери кои аналогно емитуваат на локално ниво имаат право во рок
не подолг од пет дена од денот на влегувањето во сила
на Законот за изменување и дополнување на Законот за
радиодифузната дејност („Службен весник на Републи-
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ка Македонија“ бр.72/13), за истиот програмски сервис
до Советот за радиодифузија да достават барање за измена на дозволата за вршење радиодифузна дејност со
која локалното ниво на емитување ќе се замени со регионално ниво на емитување, а техничкото средство преку кое ќе се врши аналогното емитување ќе се замени
со дигитален терестријален мултиплекс или за истиот
програмски сервис и за истото ниво (локално), односно
подрачје на кое ја вршат дејноста согласно издадената
дозвола, до Советот да достават барање за измена на
дозволата со која техничкото средство преку кое се врши аналогното емитување ќе се замени со јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс.
Доколку барањето за измена на дозволата за вршење радиодифузна дејност се однесува на замена на техничкото средство преку кое се врши аналогното емитување со јавна електронска комуникациска мрежа која
не користи ограничен ресурс, со барањето подносителот е обврзан задолжително да достави и Пред-договор
за емитување на неговиот програмски сервис, заверен
на нотар, склучен со операторот на јавната електронска
комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс.
Tрговскoто радиодифузно друштво „Телевизија Канал 8“ ДООЕЛ Кочани согласно член 10 од Законот за
изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/13), до Советот за радиодифузија на РМ достави Барање, наш бр.07-158 од 21.5.2013 година, за измена на дозволата за вршење радиодифузна дејност,
бр.07-3452/1 од 26.11.2008 година и Пред-договори за
емитување на неговиот програмски сервис, заверени на
нотар, и тоа: УЗП бр.2557/13 од 21.2013 година, УЗП
бр.2556/13 од 21.5.2013 година и УЗП бр.2099/2013 од
20.5.2013 година, склучени со операторите на јавната
електронска комуникациска мрежа кои не користат
ограничен ресурс.
Следствено на напред наведеното, а со оглед дека
наведениот радиодифузер во согласност со законски
утврдениот рок и услови до Советот го достави понапред цитираното Барање за измена на дозволата за вршење радиодифузна дејност во однос на техничкото
средство преку кое се врши емитување на телевизиски програмски сервис, се одлучи Одлуката за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност (телевизија), бр.07-2914/1 од 6.10.2008 година („Службен
весник на Република Македонија“ бр.125/08), врз основа на која на TРД „Телевизија Канал 8“ ДООЕЛ Кочани му беше издадена постојната дозвола за вршење
радиодифузна дејност, да се измени и дополни како
во точка 1 од оваа Одлука. Во останатите делови Одлуката за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност (телевизија), бр.07-2914/1 од 6.10.2008 година останува неизменета.
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Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука,
престанува да важи постојната Дозвола за вршење радиодифузна дејност, бр.07-3452/1 од 26.11.2008 година,
која на TРД „Телевизија Канал 8“ ДООЕЛ Кочани му
беше издадена врз основа на Одлуката за доделување
дозвола за вршење радиодифузна дејност (телевизија),
бр.07-2914/1 од 6.10.2008 година („Службен весник на
Република Македонија“ бр.125/08).
Советот за радиодифузија на Република Македонија на TРД „Телевизија Канал 8“ ДООЕЛ Кочани ќе му
издаде нова дозвола за вршење радиодифузна дејност.
Врз основа на сето погоре наведено, се одлучи како
во диспозитивот на оваа Одлука.
Согласно член 211, став 5 од Законот за општата
управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/05, 110/08, 51/11), и одредбите од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08,
6/10, 145/10, 97/11, 13/12 и 72/13), се утврди дека тужбата не го одлага извршувањето на одлуката.
Бр. 07-169
23 мај 2013 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
Претседател,
д-р Зоран Трајчевски, с.р.

Упатство за правно средство: против оваа одлука,
доколку радиодифузерот не е задоволен од одлуката,
може да поднесе тужба до надлежниот суд во рок од 15
дена од приемот на истата.
__________
1630.
Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член
37, став 1, точки 2 и 5, член 63, став 1, алинеја 3, член
72 став 4 и член 31, став 3 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија” бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11,
13/12 и 72/13), а во согласност со член 64 на истиот закон и Заклучокот на Советот, бр. 02-2280/7 од
23.5.2013 година, на 25-та седница одржана на
23.5.2013 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА
РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРГОВСКО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО ТОП ТВ ДООЕЛ БЕРОВО
1. Се одзема дозволата, бр.07-3449/1 од 26.11.2008
година, за вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво ТОП ТВ ДООЕЛ Берово, поради настанување околности што претставуваат законски пречки за имателот да врши радиодифузна дејност.
2. Тужбата не го одлага извршувањето на оваа Одлука.
3. Оваа Одлука да се објави во „Службен весник на
Република Македонија”.
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О б р а з л о ж е н и е
Советот на својата 20-та седница одржана на ден
24.4.2013 година, откако ја разгледа и усвои Информацијата во врска со сознанијата за неемитување програма од страна на ТРД ТОП ТВ ДООЕЛ Берово, донесе
Заклучок, бр.02-1914/11 од 25.4.2013 година, да оствари службена посета кај наведениот радиодифузер за да
се констатира дали тој емитува програма согласно издадената Дозвола за вршење радиодифузна дејност бр.073449/1 од 26.11.2008 година, за чие реализирање Советот формираше комисија.
По остварената службена посета од страна на формираната комисија, Советот на својата 22-ра седница
одржана на 7 мај 2013 година, ја усвои Информацијата
за службена посета на Комисијата од Советот за радиодифузија на ТРД ТОП ТВ ДООЕЛ Берово, согласно која беше информирано дека сопственикот и управителот
на наведениот радиодифузер, изјавил дека од декември
2012 година не врши емитување на програма, не размислува да продолжи со работа со телевизија и дека ќе
поднесе изјава за престанок заверена на нотар. Во врска со наведеното, а врз основа на член 63 став 1 алинеја 3, член 72 став 4 и член 64 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија” бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10,
97/11, 13/12 и 72/13), Советот со Заклучок Уп 1 бр.0788 од 8.5.2013 година, иницираше постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво ТОП ТВ ДООЕЛ Берово, поради настанување околности што претставуваат
законски пречки за имателот да врши радиодифузна
дејност – неемитување најмалку 6 часа дневно програма на телевизија.
Во врска со горенаведеното, Советот за радиодифузија на својата 25-та седница одржана на 23.5.2013 година, меѓу другото ја разгледа и Информацијата за ТРД
ТОП ТВ ДООЕЛ Берово, по иницирана постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност.
Со оглед на погоре утврдената фактичка состојба, а
имајќи ја во предвид одредбата содржана во член 63
став 1, алинеја 3 и член 72 став 4 од Законот за радиодифузната дејност, Советот констатираше дека се исполнети законските претпоставки за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр.07-3449/1 од
26.11.2008 година на Трговското радиодифузно друштво ТОП ТВ ДООЕЛ Берово, поради настанување околности што претставуваат законски пречки за имателот
да врши радиодифузна дејност – неемитување најмалку
6 часа дневно програма на телевизија.
Врз основа на тоа, Советот на 25-та седница, одржана на 23.5.2013 година, согласно Заклучокот на Советот, бр.02-2280/7 од 23.5.2013 година, донесе одлука како во диспозитивот.
Согласно член 65, став 2 од Законот за радиодифузната дејност, тужбата против оваа одлука, не го одлага
извршувањето на одлуката.
Бр. 07-170
23 мај 2013 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
Претседател,
д-р Зоран Трајчевски, с.р.

Упатство за правно средство: Против одлуката за
одземање на дозволата, Трговско радиодифузно друштво ТОП ТВ ДООЕЛ Берово, има право во рок од 15 дена од денот на добивањето на одлуката да поднесе тужба до надлежен суд.
_________
1631.
Советот за радиодифузија на Република Македонија врз основа на член 52 од Законот за радиодифузната
дејност („Службен весник на Република Македонија”
бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/10, 145/10, 97/11,
13/12 и 72/13), а во согласност со членовите 42, 46, 51 и
55 од истиот Закон, по спроведувањето на Конкурсот
за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр.07-73 од 17.04.2013 година (“Службен весник на
Република Македонија” бр.56/13) и Заклучокот бр.022280/2 од 23.05.2013 година, на 25-та седница, одржана
на 23.5.2013 година, ја донесе следната:
ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ
РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ
1. Се доделува 1 (една) дозвола за вршење радиодифузна дејност, за емитување на телевизиски програмски сервис, со претежно забавен општ формат, на
државно ниво (во понатамошниот текст: дозвола), на
македонски јазик, на Трговското радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје.
2. Телевизискиот програмски сервис, од точка 1. на
оваа Одлука, ќе се емитува преку преносен капацитет
на дигитален терестријален мултиплекс.
3. Дозволата за вршење радиодифузна дејност за
емитување на телевизиски програмски сервис на државно ниво, наведена во точка 1. на оваа Одлука, се доделува за временски период од 9 (девет) години и таа не може да се пренесува на друго лице.
4. Советот за радиодифузија ќе ја издаде дозволата
за вршење радиодифузна дејност наведена во точка 1.
на оваа Одлука, врз основа на приложена регистрација
во соодветниот регистар како трговско радиодифузнo
друштвo.
Советот за радиодифузија ќе ја издаде дозволата за
вршење радиодифузна дејност во рок од 7 (седум) дена
од денот на приемот на регистрацијата од став 1 на оваа точка.
5. За дозволата се плаќа годишен надоместок почнувајќи од датумот на издавањето на дозволата, на сметката на Советот за радиодифузија, чија висина за секоја
тековна година, ја определува Советот за радиодифузија врз основа на средниот курс на ЕУР според Народна
банка на Република Македонија, а согласно формулата
утврдена во член 60 од Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на Република Македонија”
бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11,
13/12 и 72/13).
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6. Во дозволата за вршење радиодифузна дејност за
емитување на телевизиски програмски сервис на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс, која е наведена во точка 1. на оваа Одлука и која ќе му ја
издаде Советот за радиодифузија на трговското радиодифузно друштво, ќе бидат содржани податоците утврдени во член 56 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија”
бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/10, 145/10, 97/11,
13/12 и 72/13).
7. Советот за радиодифузија во рок од 5 (пет) дена
од денот на издавањето на дозволата од точка 1 на оваа
Одлука, писмено ќе го извести операторот на дигитален терестријален мултиплекс преку кој се емитува
програмскиот сервис.
Операторот на дигитален терестријален мултиплекс
во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на
известувањето на Советот, е должен да склучи договор
за емитување со радиодифузерот на кого му е издадена
дозволата за вршење радиодифузна дејност од точка 1
на оваа Одлука, согласно со одредбите од Законот за
електронските комуникации кои се однесуваат на емитувањето преку дигитален терестријален систем.
Радиодифузерот е должен склучениот договор од
став 2 на оваа точка, да го достави до Советот за радиодифузија во рок од 7 (седум) дена од денот на неговото
склучување.
8. Доколку радиодифузерот користи радиофреквенции од фиксна служба за доставување на сигналот
до операторот на дигитален терестријален мултиплекс,
е должен да плаќа годишен надоместок за користењето
на радиофреквенциите за фиксна служба пресметан
според Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции, донесен од страна на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на Република Македонија“,
бр.2/08).
9. За вршење на радиодифузната дејност покрај условите и обврските пропишани во Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија” бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/10, 145/10,
97/11, 13/12 и 72/13), радиодифузерот треба да ги исполнува и посебните минимални технички, просторни,
финансиски и кадровски услови, во зависност од програмскиот формат, пропишани со Правилникот за техничките, просторните, финансиските и кадровските услови за добивање дозвола за вршење радиодифузна дејност, бр.01-2269/1 од 18.05.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.73/13).
10. Радиодифузерот е должен да ја врши радиодифузна дејност во согласност со Планот за намена и распределба на преносни капацитети на дигитален терестријален мултиплекс донесен од Советот за радиодифузија на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.168/12 и 73/13), а ќе емитува
слика со стандардна дефиниција (SD).
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11. За оваа Одлука писмено да се известат сите учесници на Конкурсот за доделување дозволa за вршење
радиодифузна дејност – телевизија преку терестријален
предавател на државно ниво, објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс, бр.07-73 од 17.04.2013
година (“Службен весник на Република Македонија”
бр.56/13), во рок од седум дена од денот на донесувањето на Одлуката.
12. Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на нејзиното објавување во “Службен весник на
Република Македонија”.
Образложение
Врз основа на член 44, а во согласност со член 45,
46 и 47 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија”, бр.100/05,
19/07, 103/08, 152/08, 06/10, 145/10, 97/11, 13/12), на 19та седница одржана на 17.04.2013 година, Советот за радиодифузија донесе Одлука за објавување конкурс за
доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност,
бр.07-73 од 17.04.2013 година (“Службен весник на Република Македонија”, бр.56/13).
Советот утврди дека во рок беа доставени вкупно 2
(две) пријави за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос на телевизиски
програмски сервиси на државно ниво, од следните подносители, и тоа од: Друштвото за трговија, услуги, маркетинг и информации ГБЦ Комуникации ДООЕЛ
Штип и Слободанка Блажевска од Штип – Пријава,
наш бр.07-95 од 17.05.2013 година и од Трговското радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје – Пријава, наш бр.07-97 од 17.05.2013 година.
Пријавите беа оценувани според критериумите за
оценување на пријавите утврдени во Општите, техничките, продукциските, програмските и други услови за
доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност –
телевизија на државно ниво, пренос преку терестријалeн предавател.
Пријавата (наш) бр.07-97 од 17.05.2013 година, поднесена од подносителот Трговското радиодифузно
друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, наведен во точка 1
на оваа Одлука, и придружната документација кон неа,
целосно ги исполнија критериумите за оценување на
пријавите утврдени во Општите, техничките, продукциските, програмските и други услови за доделување
дозволи за вршење радиодифузна дејност – телевизија
на државно ниво, пренос преку терестријалeн предавател.
Пријавата наш бр.07-95 од 17.05.2013 година, поднесена од подносителите Друштво за трговија, услуги,
маркетинг и информации ГБЦ Комуникации ДООЕЛ
Штип и Слободанка Блажевска од Штип – Пријава, и
придружната документација кон неа, не беа подготвени
во согласност со критериумите утврдени со Општите,
техничките, продукциските, програмските и други услови за доделување дозволи за вршење радиодифузна деј-
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ност – телевизија на држано ниво, пренос преку терестријалeн предавател, со што тие не беа во согласност со одредбите од Законот за радиодифузната дејност,
и тоа од следните причини:
1. Придружната документација, доставена кон пријавата бр.07-95 од 17.05.2013 година, не беше уредна и
не ги исполни критериумите утврдени со Општите, техничките, продукциските, програмските и други услови,
во однос на точките 7.1, 7.2 и 7.3 од пријавата за учество на конкурсот. Имено, согласно точките 7.1, 7.2 и
7.3 од пријавата за учество на конкурсот, доколку кандидатот е правно лице потребно е да достави нотарски
заверени изјави од управителот и од основачот. Кон
пријавата што ја поднесе Друштвото за трговија, услуги, маркетинг и информации ГБЦ Комуникации ДООЕЛ Штип, доставени се нотарски заверени изјави само
од основачот (физичкото лице Сашо Јованов), а не и од
управителот (физичкото лице Горанчо Гаврилов).
2. Пријавата не ги исполнува условите од Глава III
– Заштита на плурализмот, разновидноста и јавноста на
работата на радиодифузерите, содржани во член 13
став 3, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност.
Имено, изјавата доставена согласно точката 7.2., со
која се изјавува дека кандидатот не ги прекршува одредбите од член 11 и од Глава III на Законот за радиодифузна дејност, не е точна поради тоа што приоритетната дејност/главна приходна шифра на Друштвото за трговија, услуги, маркетинг и информации ГБЦ Комуникации ДООЕЛ Штип е 73.12 - Огласување преку медиуми, што е спротивно на член 13 став 3 алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност, што е видно од Тековната состојба на ова правно лице издадена од Централниот регистар на Република Македонија, која е приложена од страна самиот подносител - Друштвото за трговија, услуги, маркетинг и информации ГБЦ Комуникации ДООЕЛ Штип.
Во член 13 став 3 алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност, јасно е наведено дека „недозволена медиумска концентрација, во смисла на овој закон, се смета дека постои и кога како основачи на радиодифузери
се јавуваат физички и правни лица кои се истовремено:
... – основачи на друштво за реклама и пропаганда...„.
Поради претходното, направена е дополнителна проверка на податоците во Интернет дистрибутивниот систем
на Централниот регистар на Република Македонија,
при што беше потврдена претходната состојба.
Следствено на сето погоре наведено, а во согласност со Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија” бр.100/05, 19/07,
103/08, 152/08, 06/10, 145/10, 97/11, 13/12 и 72/13), Советот за радиодифузија на Република Македонија на
25-та седница, одржана на 23.05.2013 година, одлучи
како во диспозитивот на оваа Одлука.
Одлуката да се достави до:
- Учесниците на Конкурсот за доделување дозвола
за вршење радиодифузна дејност – телевизија преку терестријален предавател, на државно ниво, објавен врз
основа на Одлуката за објавување конкурс бр. 07-73 од
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17.04.2013 година (“Службен весник на Република Македонија” бр.56/13);
- Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија и
- Операторот на дигитален терестријален мултиплекс ОНЕ ДООЕЛ Скопје.
Бр. 07-171
23 мај 2013 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
Претседател,
д-р Зоран Трајчевски, с.р.

Упатство за правно средство: Учесникот/Учесниците на Конкурсот за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност – телевизија преку терестријален
предавател на државно ниво, објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс, бр. 07-73 од 17.04.2013
година (“Службен весник на Република Македонија”
бр.56/13), кој не е задоволен/кои не се задоволни од Одлуката, имаат право во рок од 15 дена од денот на добивањето на известувањето и Одлуката да поднесат тужба до надлежниот суд.
___________
1632.
Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член
37, став 1, алинеја 5 и член 62, став 1, алинеја 2 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08,
6/2010, 145/2010, 97/2011, 13/12 и 72/13), а во согласност со член 19, став 2, алинеја 10 и член 20, став 1, алинеја 1 и 3 од Деловникот за работа на Советот (Пречистен текст) и Заклучокот на Советот бр.02-2280/2 од
23.5.2013 година, постапувајќи по Изјавата - УЗП
бр.3172/13 од 17.5.2013 година (бр.03-192 од 17.5.2012
година), на Младен Дамев, управител на Трговското радиодифузно друштво „Алфа ТВ“ ДООЕЛ Скопје, доставена во рамките на Пријавата – (наш) бр. 07-97 од
17.5.2013 година, која наведениот субјект ја достави на
конкурсот за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос на телевизиски
програмски сервиси на државно ниво објавен со Одлука бр.07-73 од 17.4.2013 година („Службен весник на
Република Македонија“ бр.56/13), за престанок на важноста на дозволата за вршење радиодифузна дејност,
бр. 07-3471/1 од 26.11.2008 година, на 25-та седница,
одржана на 23.5.2013 година донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖНОСТА НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА
ТРД „ АЛФА ТВ “ ДООЕЛ СКОПЈЕ
1. СЕ УВАЖУВА Изјавата, - УЗП бр.3172/13 од
17.05.2013 година (бр.03-192 од 17.05.2012 година), на
Младен Дамев, управител на Трговското радиодифузно
друштво „Алфа ТВ“ ДООЕЛ Скопје, за престанок на
важноста на дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр. 07-3471/1 од 26.11.2008 година.
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2. ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ дозволата, бр. 073471/1 од 26.11.2008 година, за вршење радиодифузна
дејност за емитување и пренос на телевизиски програмски сервис, со опфат на гледаност на целото подрачје
на Република Македонија, за емитување - преку сателит, од претежно забавен општ формат, на македонски
јазик, на имателот ТРД „Алфа ТВ“ ДООЕЛ Скопје.
3. Трговското радиодифузно друштво „Алфа ТВ“
ДООЕЛ Скопје, нема долг кон Советот за радиодифузија на РМ.
4. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
О б р а з л о ж е н и е
Трговското радиодифузно друштво „Алфа ТВ“ ДООЕЛ Скопје, е имател на дозвола за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос на телевизиски
програмски сервис, со опфат на гледаност на целото
подрачје на Република Македонија, за емитување - преку сателит, од претежно забавен општ формат, на македонски јазик, бр. 07-3471/1 од 26.11.2008 година, која
Советот за радиодифузија на РМ му ја издаде на наведениот субјект врз основа на Одлуката, бр.07-1820/1 од
11.6.2008 („Службен весник на Република Македонија“, бр.73/08).
Управителот на Трговското радиодифузно друштво
„Алфа ТВ“ ДООЕЛ Скопје, Младен Дамев, на
17.5.2013 година, до Советот за радиодифузија на РМ,
достави Изјава, Заверена кај Нотар - УЗП бр.3172/13 од
17.5.2013 година (бр. 03-192 од 17.5.2012 година), во
рамките на Пријавата – (наш) бр.07-97 од 17.5.2013 година, која Трговското радиодифузно друштво „Алфа
ТВ“ ДООЕЛ Скопје ја достави на конкурсот за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос на телевизиски програмски сервиси на
државно ниво, објавен со Одлука бр. 07-73 од 17.4.2013
година („Службен весник на Република Македонија“
бр.56/13), во која истакнува дека во случај да им биде
доделена дозвола за вршење радиодифузна дејност на
наведениот објавен конкурс, ја враќаат, односно престанува да им важи постојната дозвола бр. 07-3471/1 од
26.11.2008 година.
Со оглед дека согласно член 62, став 1, алинеја 2 од
Законот за радиодифузната дејност („Службен весник
на Република Македонија“ бр .100/05, 19/07, 103/08,
152/08, 06/2010, 145/2010, 97/2011, 13/12, 72/13), дозволата престанува да важи со писмена изјава на имателот, а имајќи предвид дека управителот на Трговското
радиодифузно друштво „Алфа ТВ“ ДООЕЛ Скопје,
Младен Дамев, на 17.5.2013 година, до Советот за радиодифузија на РМ, достави Изјава, заверена кај Нотар УЗП бр.3172/13 од 17.5.2013 година (бр. 03-192 од
17.5.2012 година), во која истакнува дека во случај да
им биде доделена дозвола за вршење радиодифузна дејност на наведениот објавен конкурс, ја враќаат, однос-
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но престанува да им важи постојната дозвола бр. 073471/1 од 26.11.2008 година, Советот констатира дека
се исполнети законските претпоставки за престанок на
важноста на предметната дозвола за вршење радиодифузна дејност. Врз основа на тоа, Советот ја уважи Изјавата, заверена кај Нотар - УЗП бр.3172/13 од
17.5.2013 година (бр.03-192 од 17.5.2012 година), на управителот на Трговското радиодифузно друштво „Алфа ТВ“ ДООЕЛ Скопје, Младен Дамев.
Трговското радиодифузно друштво „Алфа ТВ“ ДООЕЛ Скопје, нема долг кон Советот за радиодифузија
на РМ.
Со оглед на фактот дека Трговското радиодифузно
друштво „Алфа ТВ“ ДООЕЛ Скопје, нема да ја искористи дадената можност во упатството за правно средство - против ова Решение да поднесе тужба до Управниот суд на РМ во рок од 15 дена по приемот на истото, затоа што се согласува во целост со наведеното во
ова Решение, а видно од Изјавата заверена кај Нотар УЗП бр.3172/13 од 17.5.2013 година, истото влегува во
сила веднаш, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.
Следствено на сето погоре наведено, Советот за радиодифузија на РМ, постапувајќи по Изјавата, заверена кај Нотар - УЗП бр.3172/13 од 17.5.2013 година
(бр.03-192 од 17.5.2012 година), на управителот на Трговското радиодифузно друштво „Алфа ТВ“ ДООЕЛ
Скопје, Младен Дамев, за престанок на важноста на
дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр. 073471/1 од 26.11.2008 година, врз основа на член 37,
став 1, алинеја 5 и член 62, став 1, алинеја 2 од Законот
за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08,
06/2010, 145/2010, 97/2011, 13/12, 72/13), а во согласност со член 19, став 2, алинеја 10 и член 20, став 1, алинеја 1 и 3 од Деловникот за работа на Советот (Пречистен
текст) и Заклучокот на Советот бр. 02-2280/2 од
23.5.2013 година, донесе решение како во диспозитивот.
Согласно член 211, став 5 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/05, 110/08 и 51/11) и одредбите од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/05, 19/07, 103/2008,
152/2008, 6/2010, 145/2010, 97/2011, 13/12, 72/13), се утврди дека тужбата не го одлага извршувањето на решението.
Бр. 07-166
23 мај 2013 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
Претседател,
д-р Зоран Трајчевски, с.р.

Упатство за правно средство: Против ова решение, незадоволната странка може да поднесе тужба до
Управниот суд на РМ во рок од 15 дена по приемот на
истото.
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АДВОКАТСКА КОМОРА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1633.
Врз основа на член 5 од Законот за адвокатура
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2002, 60/2006, 29/2007, 106/2008, 135/2011 и
113/2012) и член 19 алинеја 1 од Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија, донесен од
Собранието на Адвокатската комора на Република Македонија на 28.5.2006, 25.5.2007, 30.5.2009, 28.5.2011 и
12.5.2012, Собранието на Адвокатската комора на Република Македонија на седницата одржана на
18.5.2013 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ
НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во членот 15 став 1 се бришат зборовите “последната сабота од“.
Член 2
Во член 21 се додава нов став 3, кој гласи:
Претседателот на Управниот одбор при застапувањето и претставувањето на Комората го носи називот
“Претседател на Адвокатската комора на Република
Македонија“.
Член 3
Во член 23 точката 18 се менува и гласи:
-Донесува одлука за давање или не давање согласност за лишување од слобода или одредување на мерка
притвор, а по претходно поднесено барање од надлежен орган за давање на согласност, на адвокат за кривично дело сторено во вршење на адвокатска дејност.
Член 4
Во член 70 по ставот 1 се додаваат нови 4 става кои
гласат:
(2) Правото на вршење адвокатска дејност престанува под услови и во постапка утврдени со овој закон.
(3) Правото на вршење адвокатска дејност на адвокатот му престанува ако:
1) се откаже од правото на вршење адвокатска дејност;
2) трајно ја загуби способноста за вршење на адвокатската дејност;
3) го изгуби државјанството на Република Македонија;
4) биде лишен од деловна способност или трајно ја
загуби способноста за вршење адвокатска дејност;
5) ако му е изречена мерка на безбедност забрана на
вршење адвокатска дејност;
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6) не врши уплата на коморска членарина и
7) му е одземена лиценцата за работа.
8) не се осигура од одговорност за штета нанесена
на странката.
(4) Против одлуката за престанок на правото на
вршење адвокатска дејност од ставот (1) на овој член е
дозволена жалба во рок од 15 дена од денот на приемот
на одлуката.
(5) Против конечната одлука на Адвокатската комора на Република Македонија може да се поведе управен спор, пред надлежен суд определен со закон.
Член 5
Во член 72 став 1 се менува и гласи:
Постапката за одземање на лиценца и/или престанок
на правото за вршење адвокатска дејност се иницира:
-кога ќе побара адвокат,
-по известие на дисциплискиот обвинител,
-по известие на дисциплинскиот суд,
-по известие на друг орган на АКРМ,
-по известие на државен орган или институција,
-врз основа на сознание на Комисијата за прием.
Член 6
Во член 73 по зборот “и“ се додава зборот “/или“.
Член 7
Во член 76-а по ставот 1 се додаваат 2 нови става кои гласат:
(2) Најнискиот износ на осигурување за кој адвокатот кој е запишан во именикот на адвокатите е должен
да склучи договор за осигурување, изнесува 10.000 евра во денарска противвредност.
(3) Адвокатите, основачи на адвокатско друштво,
подлежат на поединечно осигурување од одговорност
за штета во износ утврден во ставот 2 на овој член, а
најнискиот износ на осигурување на кој адвокатското
друштво е должно да склучи договор за осигурување
од одговорност за штета изнесува 50.000 евра во денарска противвредност.
Ставовите 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стануваат 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 и 12.
Член 8
Во член 82 од Статутот се додава нова точка 6 која
гласи:
- други приходи во согласност со закон.
Член 9
Во член 83 во став 5 зборовите “тужба за“ се бришат и наместо нив се ставаат зборовите: “постапка за наплата на“.
Во член 83 се додаваат два нови става 6 и 7 кои гласат:
(6) Постапката за наплата на долг е независна од примената на одредбите за престанок на правото на вршење
адвокатска дејност заради неплаќање чланарина.
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(3) Висината на износите од став 1 и 2 на овој член
(7) Адвокатската комора има право да одбие барање на адвокат за донесување на решение за престанок се утврдува со Одлука на Управниот одбор.
на адвокатската дејност, мирување на адвокатската дејЧлен 11
ност или друго барање по однос на кое треба да постаОваа
одлука
влегува
во сила осмиот ден од нејзинопи адвокатската комора доколку адвокатот има неплатето објавување во „Службен весник на Република Макена чланарина, освен доколку до денот на одлучувањето
донија“.
адвокатот ја плати чланарината. За одбивање на барањето решение донесува соодветниот орган на Комората.
Бр. 02-565
Собрание на Адвокатска комора
Против ова решение е дозволена жалба во рок од 15 де- 23 мај 2013 година
на Република Македонија
на до Управниот одбор на АКРМ. Против конечното реСкопје
Претседавач
Адвокат, Никола Петров, с.р.
шение може да се поведе управен спор.
__________
Член 10
По член 85 од Статутот, се додава нов член 85 а, кој
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
гласи:
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
(1) Адвокатските стручни соработници и адвокатските приправници се должни при секое поднесено ба- 1634.
рање за упис во Именикот на адвокатски стручни сораВрз основа на членот 10 од Законот за исплата на
ботници и Именикот на адвокатски приправници да уп- платите во Република Македонија („Службен весник
латат на сметка на Комората износ одреден согласно на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97,
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10,
став 3 на овој член на име трошоци за упис.
(2) Адвокатите, адвокатските стручни соработници 11/12 и 145/12), Министерството за труд и социјална пои адвокатските приправници се должни при секое под- литика
несено барање за мирување на адвокатската дејност,
ОБЈАВУВА
бришење од именикот на адвокати, други административни промени, изготвување на документи и издавање
1. Стапката на трошоците на живот за месец април
на информација од стручната служба и органите на 2013 година, во однос на месец март 2013 година, е поАдвокатската комора на Република Македонија (пот- висока за 1,3%.
врда, решение, легитимација и друго), да уплатат на
2. Правото на пораст на платите за месец април 2013
сметка на Комората износ одреден согласно став 3 на година, во однос на месец март 2013 година, за работодаовој член, на име трошоци за мирување на адвокатска- вачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платита дејност, бришење од именикот на адвокати, други ад- те во Република Македонија изнесува 0,65%.
министративни промени, изготвување на документи и
Министер,
издавање на информација.
Спиро Ристовски, с.р.
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