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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Научен институт за тутун Прилеп со допис бр.031024/1 од 18.12.2019 година достави список на потрошени количини на тутунско семе по фирми, по типови
и сорти и вкупно, во кој откупувачот на тутун ПОРТО-

955.
Mинистерството за земјоделство, шумарство и водостопанство врз основа на членoвите 32 и 33 од Закон

БЕЛО ДООЕЛ Велес нема набавено тутунско семе за
реколта 2019 година.

за тутун, производи од тутун и сродни производи (*)

- Правниот субјект ПОРТОБЕЛО ДООЕЛ увоз-из-

(„Службен весник на Република Северна Македонија“

воз Велес согласно член 27 став 1 нема писмен договор

бр.98/19) донесе

за просторија за откуп на тутун, а од увидот на лице
место во просторијата нема струја и интернет конекција и нема истакнато мостра од тутун заверена од овлас-

РЕШЕНИЕ

тена инстуција за верификација на мостри тутун и од

ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ

пет члена комисија формирана од министерот за земјо-

НА ОТКУПУВАЧИ НА ТУТУН

делство, шумарство и водостопанство;

Друштвото за производство, трговија и услуги
ПОРТОБЕЛО ДООЕЛ увоз-извоз Велес, со седиште и
адреса на ул. Борис Трајковски бр.1-1/ Велес, Велес СЕ
БРИШЕ од регистарот на откупувачи на тутун запишан
под реден број 18.

- Правниот субјект ПОРТОБЕЛО ДООЕЛ увоз-извоз Велес нема документ за број на вработени лица на
неопределено работно време и истиот е прибавен од
Агенција за вработување на РСМ каде заклучно со
28.11.2019 година правното лице нема вработени лица
на неопреелено време;
- Правниот субјект ПОРТОБЕЛО ДООЕЛ увоз-из-

Образложение

воз Велес нема документ за обезбедени финансиски
средства најмалку за половина од планираната количи-

Државниот

инспекторат

за

земјоделство

на

6.12.2019 година достави известување бр.09-1232/1 за

на на тутун, во висина на просечна откупна цена по
кгр. за претходните три реколти и

извршен инспекциски надзор согласно Законот за

- Правниот субјект ПОРТОБЕЛО ДООЕЛ увоз-из-

тутун, производи од тутун и сродни производи кај

воз Велес согласно Правилникот за поблиските услови

правниот субјект ПОРТОБЕЛО ДООЕЛ увоз-извоз Ве-

кои треба да ги исполнува откупувачот на тутун за за-

лес.

пишување во регистарот на откупувачи на тутун нема

Во прилог на дописот беше доставен и записник

приклучок за електрична енергија, интернет конекција,

бр.09-124-1991 од 29.11.2019 година од Државен

во просторијата за сместување и чување на тутунот не-

инспектор за земјоделство ПЕ Кавадарци за извршен

ма услови за проветрување и регулирање на влажноста

инспекциски надзор согласно член 32 од Законот за

и температурата согласно член 2 од правилникот. Сог-

тутун, производи од тутун и сродни производи, соста-

ласно членовите 3 од правилникот нема баждарени

вен во просториите на ДИЗ Кавадарци со кој е констатирано следното:
- Правниот субјект ПОРТОБЕЛО ДООЕЛ увоз-извоз Велес согласно законскиот рок нема обезбедено доказ за сертифициран семенски материјал од регистриран производител на тутунско семе согласно член 11

ваги, инструмент за утврдување на влагата на тутунот
и комплет сита.
Воедно, согласно член 26 став 3 од Законот за
тутун, производи од тутун и сродни производи Правниот субјект ПОРТОБЕЛО ДООЕЛ увоз-извоз Велес
не ја пријави промената на управителот во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со

став 2 од истиот закон. Mинистерството за земјодел-

доказ од Централен регистар на Република Македонија

ство, шумарство и водостопанство побара податоци од

за настанатата промена, а инспекцискиот наод е напра-

Научен институт за тутун Прилеп, единствен снабду-

вен во присуство и записник е потпишан од непознат

вач на сертифициран семенски материјал за потрошени

за МЗШВ управител, Беким Аземи од Тетово со ЕМБГ

количини тутунско семе во реколта 2019 година.

1001973470043, констатирано од записникот.
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Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-

3. Емилија Илија Дуковска-Илиевски,

панство според горе наведените документи и констата-

4. Зујче Џоко Ангеловска и

циите во записникот на Државниот инспекторат за зем-

5. Јулијана Влатко Коровин,

јоделство, утврди дека ПОРТОБЕЛО ДООЕЛ увоз-из-

Оваа одлука влегува во сила од 26.2.2020 година.

воз Велес не ги исполнува условите согласно член 33
од Законот за тутун, производи од тутун и сродни про-

Бр. 02-264/6

Судски совет на Република

изводи поради што одлучи ПОРТОБЕЛО ДООЕЛ увоз-

1 март 2020 година

Северна Македонија

извоз Велес да се брише од регистарот на откупувачи

Скопје

Претседател,
Киро Здравев, с.р.

на тутун што го води Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство.

__________

Имајќи го предвид напред изложеното се одлучи

957.
Врз основа на член 40 алинеја 5 од Законот за

како во диспозитивот.
ПРАВНА ПОУКА:Против ова решение може да се

Судски совет на Република Северна Македонија

изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на

(„Службен весник на РСМ“ бр. 102/19), претседателот

истото до Државната комисија за одлучување во управ-

на Судскиот совет на Република Северна Македонија,

на постапка и постапка од работен однос во втор сте-

ја донесе следната

пен. Жалбата се таксира со 250,00 денари таксена
ОДЛУКА

марка.

ЗА ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА
СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН КРИВИЧЕН

Бр. 29-161/19
19 декември 2019 година

Министер,

Скопје

Трајан Димковски, с.р.

СУД СКОПЈЕ
Се врши исправка на Одлуката бр. 02-176/2 од

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

30.1.2020 година, така што во изреката на Одлуката
под реден број 1 наместо „Александра“ треба да стои
„Александар“.
Во останатиот дел Одлуката бр. 02-176/2 од

956.
Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 на Уставот

30.1.2020 година останува неизменета.

на Република Северна Македонија, член 42 од Законот
Бр. 09-176/5

Судски совет на Република

1 март 2020 година

Северна Македонија

Скопје

Претседател,

за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/06,35/08,
150/10,83/18 и

„Службен весник на РСМ“ 96/19) и

член 36 став 1 алинеја 4 и член 53 став 1 од Законот за

Киро Здравев, с.р.

Судски совет на Република Северна Македонија

__________

(„Службен весник на РСМ“ бр. 102/19), Судскиот совет
на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 26.2.2020 година, ја донесе следната

958.
Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 од Уставот
на Република Северна Македонија, член 41 и член 46

ОДЛУКА

став 1 точка 1 од Законот за судовите („Службен вес-

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА

ник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008,

ОСНОВЕН СУД РАДОВИШ

150/2010 и 83/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/19)
и член 47 од Законот за Судски совет на Република Се-

За судии поротници на Основен суд Радовиш се избрани:

верна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.102/2019), Судскиот совет на Ре-

1. Убавка Стојко Петкова,

публика Северна Македонија на седницата одржана на

2. Ивона Будимир Недељковиќ,

ден 7.2.2020 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД
БИТОЛА
За судија на Основниот суд Битола е избран:
ДРАГАН ЈАКОВЛЕВСКИ - кандидат од Академијата за судии и јавни обвинители.
Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 09-293/1

Судски совет на Република

7 февруари 2020 година

Северна Македонија

Скопје

Претседател,
Киро Здравев, с.р.
__________

960.
Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 од Уставот
на Република Северна Македонија, член 41 и член 46
став 1 точка 1 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008,
150/2010 и 83/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/19)
и член 47 и член 50 став 1 од Законот за Судски совет
на Република Северна Македонија („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр.102/2019), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.2.2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД
КУМАНОВО
За судија на Основниот суд Куманово е избрана:
АРБЕНИТА ИСМАНИ САКИПИ - кандидат од

959.

Академијата за судии и јавни обвинители.

Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 од Уставот

Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно зав-

на Република Северна Македонија, член 41 и член 46

ршување на постапката и ќе се објави во „Службен вес-

став 1 точка 1 од Законот за судовите („Службен вес-

ник на Република Северна Македонија“.

ник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008,
150/2010 и 83/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/19)

Бр. 09-295/1

Судски совет на Република

и член 47 и член 50 став 1 од Законот за Судски совет

7 февруари 2020 година

Северна Македонија

Скопје

Претседател,

на Република Северна Македонија („Службен весник

Киро Здравев, с.р.

на Република Северна Македонија“ бр.102/2019), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.2.2020 година, донесе

__________
961.
Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 од Уставот
на Република Северна Македонија, член 41 и член 46

ОДЛУКА

став 1 точка 1 од Законот за судовите („Службен вес-

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД

ник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008,

КУМАНОВО

150/2010 и 83/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/19)
и член 47 и член 50 став 1 од Законот за Судски совет

За судија на Основниот суд Куманово е избрана:

на Република Северна Македонија („Службен весник

АЛЕКСАНДРА НАКОВСКА - кандидат од Акаде-

на Република Северна Македонија“ бр.102/2019), Суд-

мијата за судии и јавни обвинители.
Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 09-294/1

Судски совет на Република

7 февруари 2020 година

Северна Македонија

Скопје

Претседател,
Киро Здравев, с.р.

скиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.2.2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД
ТЕТОВО
За судија на Основниот суд Тетово е избран:
ЕЉВЕДИН ФЕРАТИ - кандидат од Академијата за
судии и јавни обвинители.

2 март 2020
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Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 09-302/1
7 февруари 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.
_________

962.
Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 од Уставот
на Република Северна Македонија, член 41 и член 46
став 1 точка 1 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008,
150/2010 и 83/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/19)
и член 47 од Законот за Судски совет на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.102/2019), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на
ден 7.2.2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД
ШТИП

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД
ОХРИД
За судија на Основниот суд Охрид е избрана:
АЛЕКСАНДРА ПОП СТЕФАНИЈА – судија на Основен суд Неготино.
Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 09-304/1

Судски совет на Република

7 февруари 2020 година

Северна Македонија

Скопје

Претседател,
Киро Здравев, с.р.
__________

964.
Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 од Уставот
на Република Северна Македонија, член 41 и член 46
став 1 точка 2 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008,
150/2010 и 83/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/19)
и член 47 став 6 од Законот за Судски совет на Репуб-

За судија на Основниот суд Штип е избрана:
МАРИНА ЗДРАВКОВА - кандидат од Академијата
за судии и јавни обвинители.
Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 09-303/1
7 февруари 2020 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.
__________

963.
Врз основа на член 105 став 1 алинеја 1 од Уставот
на Република Северна Македонија, член 41 и член 46
став 1 точка 2 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006, 35/2008,
150/2010 и 83/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/19)
и член 47 став 6 од Законот за Судски совет на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.102/2019), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.2.2020 година, донесе

лика Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.102/2019), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.2.2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД
СВЕТИ НИКОЛЕ
За судија на Основниот суд Свети Николе е избрана:
ЛИЛЈАНА ДОДЕВСКА – судија на Основен суд
Радовиш.
Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно завршување на постапката и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 09-305/1

Судски совет на Република

7 февруари 2020 година

Северна Македонија

Скопје

Претседател,
Киро Здравев, с.р.
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ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
965.
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ
966.
Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 82 став
1 алинеја 6 и член 83 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14,
142/16, 132/17, 168/18, 248/18, 27/19) и Закон за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.42/20), а во врска со член 80 став 5 од
истиот Закон, член 51 став 1 и став 3 и член 52 став 2
од Законот за општата управна постапка („Службен
весник на Република Македонија“ бр.124/15 и 65/18),
член 14 од Законот за управните спорови („Службен
весник на Република Македонија“ бр.62/06 и 150/10) и
член 24 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.016222/1 од 12.12.2014 година, постапувајќи по Предлогот Уп1 бр.08-76 од 14.2.2020 година за покренување
постапка за одземање на дозволата за радио емитување
на Трговското радиодифузно друштво РАДИО БРАВО
ДООЕЛ Куманово и Предлогот Уп1 бр.08-76 од
27.2.2020 година за донесување одлука за одземање на
дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово, а
согласно Заклучокот, арх.бр.02-885/12 од 28.2.2020 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, на 11-та седница одржана на
28.2.2020 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА РАДИО
ЕМИТУВАЊЕ НА ТРГОВСКОТО РАДИОДИФУЗНО
ДРУШТВО РАДИО БРАВО ДООЕЛ КУМАНОВО
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за радио емитување,
бр.08-108 од 5.1.2015 година на Трговското радиодифузно друштво РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово, поради неисполнување на обврската од член 80 став 5 од
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
поради неплатен годишен надоместок за дозвола за радио емитување во законски утврдениот рок – 30 дена
од денот на приемот на Фактурата бр.2020-100-0073
(наш арх.бр.05-148/1 од 9.1.2020 година).
2. Фактурата бр.2020-100-0073 (наш арх.бр.05-148/1
од 9.1.2020 година) се сторнира и на субјектот од точка
1 од оваа Одлука, му се издава нова фактура, која се
однесува само на периодот на работењето, односно до
денот на донесувањето на одлуката за одземање на дозволата, која треба да се плати не подоцна од 8 (осум)
дена од денот на нeјзиното издавање.
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3. Одлуката се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ на веб страницата на
Агенцијата и во два дневни весници, од кој едниот дневен весник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во
Република Северна Македонија.
4. Оваа Одлука е конечна.
О б р а з л о ж е н и е
Трговското радиодифузно друштво РАДИО БРАВО
ДООЕЛ Куманово, е имател на дозвола за радио емитување, бр.08-108 од 5.1.2015 година, за емитување преку
терестријален предавател, на локално ниво (општина
Куманово), програмски сервис говорно радио од општ
формат во кое застапените видови програми остваруваат најмалку две од трите медиумски функции, на македонски јазик.
Согласно член 80 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за дозволата за телевизиско или радио емитување радиодифузерите, со исклучок на јавниот радиодифузен сервис, плаќаат годишен надоместок на сметка на Агенцијата согласно со
овој закон. Годишниот надоместок се плаќа за секоја
тековна година почнувајќи од датумот на доделување
на дозволата за телевизиско или радио емитување во
рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата (член 80 став 5 од Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги).
Во однос на надоместокот за доделената дозвола за
радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово, бр.08-108 од
5.1.2015 година, Агенцијата на 09.01.2020 година, му
достави Фактура бр.2020-100-0073 (наш арх.бр.05148/1 од 9.1.2020 година) за надоместокот за дозволата,
согласно која радиодифузерот имаше обврска да плати
32.690,00 (триесет и две илјади и шестотини и деведесет) денари за годишен надоместок за дозволата за радио емитување, за периодот од 5.1.2020 година заклучно со 4.1.2021 година. Во Агенцијата е доставена повратница од Македонска пошта дека фактурата била
уредно примена на 10.1.2020 година.
Согласно член 27 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата врши административен надзор, кој се врши на работењето на издавачите на медиуми од аспект на усогласеноста на
нивното работење со условите утврдени со Законот за
медиуми, Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и прописите донесени врз основа на него
(член 29 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги).
Агенцијата, преку Секторот за финансии и логистика, изврши административен надзор на работењето
на Трговското радиодифузно друштво РАДИО БРАВО
ДООЕЛ Куманово од аспект на исполнување на обврската за плаќање на годишниот надоместок за дозволата, при што по извршениот редовен административен
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надзор, во Писмениот извештај за извршен административен надзор (наш арх.бр.05-571/1 од 10.2.2020 година), констатираше дека наведениот радиодифузер не
ја исполнил законската обврска пропишана во член 80
став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, односно не го платил годишниот надоместок за
дозволата за радио емитување на сметка на Агенцијата
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Имено,
според доставената Фактура бр.2020-100-0073 од
9.1.2020 година, Трговското радиодифузно друштво
РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово, имаше обврска да
плати 32.690,00 (триесетидвеилјадиишестотиниидеведесет) денари за годишен надоместок за дозволата за
радио емитување, за периодот од 5.1.2020 година заклучно со 4.1.2021 година. Во цитираниот Писмен извештај за извршен административен надзор, беше констатирано дека заклучно со 8.2.2020 година кога беше
крајниот законски рок за уплата на надоместокот за
дозволата за радио емитување, за периодот од 5.1.2020
година заклучно со 4.1.2021 година, Трговското радиодифузно друштво РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово,
не извршило уплата во износ од 32.690,00 (триесетидвеилјадиишестотиниидеведесет) денари.
Во член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги е утврдено дека доколку се констатира непочитување, повреда или прекршување на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и подзаконските акти, донесени врз основа на него, како и на условите и обврските утврдени со дозволата и другите акти на
Агенцијата, против издавач на медиум, Советот на
Агенцијата може да преземе мерка - одземање на дозволата.
Согласно член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата ќе
ја одземе дозволата за телевизиско или радио емитување, пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе
го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери, по претходно доставено писмено известување,
доколку имателот на дозволата не го плати надоместокот за дозволата во законски утврдениот рок.
Постапката за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување, согласно член 83 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја
покренува Советот по предлог на директорот на
Агенцијата.
Со оглед на утврдената фактичка состојба, согласно
која имателот на дозволата, Трговското радиодифузно
друштво РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово, во законски определениот рок од 30 дена од денот на приемот
на фактурата издадена од Агенцијата, не ја исполнил
обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно имателот на
дозволата не го платил надоместокот за дозволата за
радио емитување во законски утврдениот рок, Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски врз основа
на член 83 став 1, а во врска со член 82 став 1 алинеја 6

2 март 2020

од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, достави Предлог Уп1 бр.08-76 од 14.2.2020 година за покренување постапка за одземање на дозволата
за радио емитување на Трговското радиодифузно
друштво РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги на 8-та седница одржана на
14.2.2020 година, согласно Заклучокот, арх.бр.02605/15 од 14.2.2020 година, го усвои Предлогот, Уп1
бр.08-76 од 14.2.2020 година, за покренување на постапка за одземање на дозволата за радио емитување на
Трговското радиодифузно друштво РАДИО БРАВО
ДООЕЛ Куманово, доставен од предлагачот, Директор
на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски.
Во врска со покренатата постапка за одземање на
дозволата на Трговското радиодифузно друштво РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово, бр.08-108 од 5.1.2015
година, а согласно член 82 став 1 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата достави
Известување до наведениот радиодифузер (Уп1 бр.0876 од 14.2.2020 година), во кое му беше укажано дека
доколку не го плати годишниот надоместок за дозволата за вршење радио емитување согласно член 83 став 3
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот на Агенцијата во рок од 15 (петнаесет)
дена од денот на приемот на Предлогот на Директорот
на Агенцијата, Уп1 бр.08-76 од 14.2.2020 година, ќе донесе Одлука за одземање на неговата дозвола за радио
емитување, по што согласно член 85 став 2 од Законот
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, радиодифузерот ќе биде избришан од регистарот на радиодифузери.
Известувањето Уп1 бр.08-76 од 14.2.2020 година,
беше испратено до ТРД РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово, во два наврати во писмена форма по препорачана
пошта, со оглед дека повратно од Македонска пошта
беше вратена пратката со назнака дека радиодифузерот
е преселен. Со оглед на тоа, Агенцијата обезбеди најнова тековна состојба на ТРД РАДИО БРАВО ДООЕЛ
Куманово од Централниот регистар на Република Северна Македонија од 25.2.2020 година, при што Известувањето Уп1 бр.08-76 од 14.2.2020 година, на
26.2.2020 година беше испратено на официјалното седиште на радиодифузерот наведено како информација
за седиште во Централниот регистар на Република Северна Македонија. Воедно, цитираното известување
беше испратено и во електронска форма на електронската адреса на радиодифузерот регистрирана како информација за контакт во Централниот регистар на Република Северна Македонија, која електронска адреса
е евидентирана во регистарот на радиодифузери на
Агенцијата. Во меѓувреме, радиодифузерот ја извести
Агенцијата дека го примил Известувањето Уп1 бр.0876 од 14.2.2020 година за покренување на постапка за
одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово.
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Во согласност со член 83 став 3 од Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот е должен
во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот на
директорот за покренување постапка за одземање на
дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од
вкупниот број членови на Советот.
Со оглед на фактот дека имателот на дозволата ТРД
РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово, бр.08-108 од
5.1.2015 година, и во рокот од 15 (петнаесет) дена, од
денот на приемот на Предлогот Уп1 бр.08-76 од
14.2.2020 година, од страна на членовите на Советот на
Агенцијата, не ja исполнил обврскaтa предвиденa во
член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Директорот на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, достави Предлог
бр.08-76 од 27.2.2020 година со кој Советот на Агенцијата врз основа на член 82 став 1 алинеја 6 од Законот
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а согласно Заклучокот на Агенцијата, арх.бр.02-885/12 од
28.2.2020 година, донесе Одлука со која се одзема дозволата бр.08-108 од 5.1.2015 година за радио емитување на ТРД РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово, поради
тоа што имателот на дозволата не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за дозволата за радио емитување во законски утврдениот рок.
Согласно член 24 од Правилникот за процедурите
на финансиското и сметководственото работење на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година, доколку имателот на дозволата за телевизиско или радио емитување не изврши плаќање на надоместокот, по доставената фактура во рокот наведен во став 3 на овој член од
Правилникот, истата се сторнира и му се издава нова
фактура која се однесува само на периодот на работењето, која фактура се плаќа не подоцна од осум дена
од денот на нејзиното идавање. Во спротивно наплатата на долгот, се врши по судски пат.
Фактурата бр.2020-100-0073 (наш арх.бр.05-148/1
од 9.1.2020 година) за надоместокот за дозволата за радио емитување, се сторнира и на ТРД РАДИО БРАВО
ДООЕЛ Куманово, му се издава нова фактура, која се
однесува само на периодот на работењето, односно до
денот на донесувањето на одлуката за одземање на дозволата, и која ќе треба да се плати не подоцна од 8
(осум) дена од денот на најзиното издавање.
Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизуелни медумски услуги, Одлуката за одземање на дозвола за телевизиско или радио емитување е конечна, а
против истата имателот на дозволата има право да под-
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несе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием. Постапката пред надлежниот
суд е итна.
Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука
како во диспозитивот.

УП1 Бр. 08-76
28 февруари 2020 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги,
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

Правна поука: Одлуката за одземање на дозволата
за радио емитување на ТРД РАДИО БРАВО ДООЕЛ
Куманово е конечна. Против одлуката за одземање на
дозволата, ТРД РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово има
право да поднесе тужба до надлежен суд во рок од 30
дена од денот на нејзиниот прием.
__________
967.
Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 82 став
1 алинеја 6 и член 83 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14,
142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19) и Законот за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.42/20), а во врска со член 80 став 5 од
истиот закон, член 51 став 1 и став 3 и член 52 став 2
од Законот за општата управна постапка („Службен
весник на Република Македонија“ бр.124/15 и 65/18),
член 14 од Законот за управните спорови („Службен
весник на Република Македонија“ бр.62/06 и 150/10) и
член 24 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.016222/1 од 12.12.2014 година, постапувајќи по Предлогот Уп1 бр.08-80 од 14.2.2020 година за покренување
постапка за одземање на дозволата за радио емитување
на Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ
ДООЕЛ Струга и Предлогот Уп1 бр.08-80 од 27.2.2020
година за донесување одлука за одземање на дозволата
за радио емитување на Трговското радиодифузно
друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга, а согласно Заклучокот, бр.02-885/13 од 28.2.2020 година, Советот на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 11-та седница одржана на 28.2.2020 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА РАДИО
ЕМИТУВАЊЕ НА ТРГОВСКОТО РАДИОДИФУЗНО
ДРУШТВО РТВ ДРИНИ ДООЕЛ СТРУГА
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за радио емитување,
бр.08-124 од 5.1.2015 година на Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга, поради
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неисполнување на обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, поради неплатен годишен надоместок за дозвола за радио
емитување во законски утврдениот рок – 30 дена од денот на приемот на Фактурата бр.2020-100-0085 (наш
арх.бр.05-163/1 од 9.1.2020 година).
2. Фактурата бр.2020-100-0085 (наш арх.бр.05-163/1
од 9.1.2020 година) се сторнира и на субјектот од точка
1 од оваа Одлука, му се издава нова фактура, која се
однесува само на периодот на работењето, односно до
денот на донесувањето на одлуката за одземање на дозволата, која треба да се плати не подоцна од 8 (осум)
дена од денот на нeјзиното издавање.
3. Одлуката се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија”, на веб страницата на
Агенцијата и во два дневни весници, од кој едниот дневен весник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во
Република Северна Македонија.
4. Оваа Одлука е конечна.
О б р а з л о ж е н и е
Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ
ДООЕЛ Струга, е имател на дозвола за радио емитување, бр.08-124 од 5.1.2015 година, за емитување преку терестријален предавател, на локално ниво, за подрачјето на Струга, програмски сервис музичко-говорно
радио од општ формат, на албански јазик.
Согласно член 80 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14,
132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19) и Законот за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр.42/20), за дозволата за телевизиско или радио емитување радиодифузерите, со исклучок на јавниот радиодифузен сервис, плаќаат годишен надоместок на сметка на Агенцијата согласно со
овој закон. Годишниот надоместок се плаќа за секоја
тековна година почнувајќи од датумот на доделување
на дозволата за телевизиско или радио емитување во
рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата (член 80 став 5 од Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги).
Во однос на надоместокот за доделената дозвола за
радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга, бр.08-124 од 5.1.2015
година, Агенцијата на 09.01.2020 година, му достави
Фактура бр.2020-100-0085 (наш арх.бр.05-163/1 од
9.1.2020 година) за надоместокот за дозволата, согласно која радиодифузерот имаше обврска да плати
24.779,00 (дваесетичетириилјадиседумстотиниседумдесетидевет) денари за годишен надоместок за дозволата

за радио емитување, за периодот од 5.1.2020 година
заклучно со 4.1.2021 година. Во Агенцијата е доставена
повратница од Македонска пошта дека фактурата била
уредно примена на 11.1.2020 година.
Согласно член 27 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата врши административен надзор, кој се врши на работењето на издавачите на медиуми од аспект на усогласеноста на
нивното работење со условите утврдени со Законот за
медиуми, Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и прописите донесени врз основа на него
(член 29 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги).
Агенцијата, преку Секторот за финансии и логистика, изврши административен надзор на работењето
на Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ
ДООЕЛ Струга од аспект на исполнување на обврската
за плаќање на годишниот надоместок за дозволата, при
што по извршениот редовен административен надзор,
во Писмениот извештај за извршен административен
надзор бр.05-595/1 од 11.2.2020 година, констатираше
дека наведениот радиодифузер не ја исполнил законската обврска пропишана во член 80 став 5 од Законот
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно
не го платил годишниот надоместок за дозволата за радио емитување на сметка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Имено, според доставената Фактура бр.2020-100-0085 од 9.1.2020 година,
Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга, имаше обврска да плати 24.779,00 (дваесетичетириилјадиседумстотиниседумдесетидевет) денари за годишен надоместок за дозволата за радио емитување, за периодот од 5.1.2020 година заклучно со
4.1.2021 година. Во цитираниот Писмен извештај за извршен административен надзор, беше констатирано дека заклучно со 10.02.2020 година кога беше крајниот
законски рок за уплата на надоместокот за дозволата за
радио емитување, за периодот од 5.1.2020 година заклучно со 4.1.2021 година, Трговското радиодифузно
друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга, не извршило уплата во износ од 24.779,00 (дваесетичетириилјадиседумстотиниседумдесетидевет) денари.
Во член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги е утврдено дека доколку се констатира непочитување, повреда или прекршување на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и подзаконските акти, донесени врз основа на него, како и на условите и обврските утврдени со дозволата и другите акти на
Агенцијата, против издавач на медиум, Советот на
Агенцијата може да преземе мерка - одземање на дозволата.
Согласно член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата ќе
ја одземе дозволата за телевизиско или радио емитување, пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе
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го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери, по претходно доставено писмено известување,
доколку имателот на дозволата не го плати надоместокот за дозволата во законски утврдениот рок.
Постапката за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување, согласно член 83 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја
покренува Советот по предлог на директорот на
Агенцијата.
Со оглед на утврдената фактичка состојба, согласно
која имателот на дозволата, Трговското радиодифузно
друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга, во законски определениот рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата, не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно имателот на дозволата не го платил надоместокот за дозволата за радио
емитување во законски утврдениот рок, Директорот на
Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски врз основа на член 83
став 1, а во врска со член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, достави Предлог Уп1 бр.08-80 од 14.2.2020 година за покренување постапка за одземање на дозволата за радио
емитување на Трговското радиодифузно друштво РТВ
ДРИНИ ДООЕЛ Струга.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги на 8-та седница одржана на
14.2.2020 година, согласно Заклучокот, бр.02-605/19 од
14.2.2020 година, го усвои Предлогот, Уп1 бр.08-80 од
14.2.2020 година, за покренување на постапка за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското
радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга,
доставен од предлагачот, Директор на Агенцијата, д-р
Зоран Трајчевски.
Во врска со покренатата постапка за одземање на
дозволата на Трговското радиодифузно друштво РТВ
ДРИНИ ДООЕЛ Струга, бр.08-124 од 5.1.2020 година,
а согласно член 82 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата достави Известување до наведениот радиодифузер (Уп1 бр.08-80
од 14.2.2020 година), во кое му беше укажано дека доколку не го плати годишниот надоместок за дозволата
за вршење радио емитување согласно член 83 став 3 од
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
Советот на Агенцијата во рок од 15 (петнаесет) дена од
денот на приемот на Предлогот на Директорот на
Агенцијата, Уп1 бр.08-80 од 14.2.2020 година, ќе донесе Одлука за одземање на неговата дозвола за радио
емитување, по што согласно член 85 став 2 од Законот
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, радиодифузерот ќе биде избришан од регистарот на радиодифузери.
Известувањето Уп1 бр.08-80 од 14.2.2020 година,
беше испратено до Трговското радиодифузно друштво
РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга, во писмена форма по
препорачана пошта, во врска со што во Агенцијата е
доставена повратница од Македонска пошта дека билo
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уредно применo на 15.2.2020 година. Исто така, цитираното известување на 14.2.2020 година беше испратено и во електронска форма на електронската адреса на
радиодифузерот регистрирана како информација за
контакт во Централниот регистар на Република Северна Македонија, како и на електронската адреса на радиодифузерот евидентирана во регистарот на радиодифузери на Агенцијата.
Во согласност со член 83 став 3 од Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот е должен
во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот на
директорот за покренување постапка за одземање на
дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од
вкупниот број членови на Советот.
Со оглед на фактот дека имателот на дозволата Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ
Струга, бр.08-124 од 5.1.2015 година, и во рокот од 15
(петнаесет) дена, од денот на приемот на Предлогот
Уп1 бр.08-80 од 14.2.2020 година, од страна на членовите на Советот на Агенцијата, не ja исполнил обврскaтa предвиденa во член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Директорот на
Агенцијата, достави Предлог бр.08-80 од 27.2.2020 година со кој Советот на Агенцијата врз основа на член
82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а согласно Заклучокот на
Агенцијата, бр.02-885/13 од 28.2.2020 година, донесе
Одлука со која се одзема дозволата бр.08-124 од
5.1.2015 година за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга, поради тоа што имателот на дозволата не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за дозволата за радио емитување во законски утврдениот рок.
Согласно член 24 од Правилникот за процедурите
на финансиското и сметководственото работење на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година, доколку имателот на дозволата за телевизиско или радио емитување не изврши плаќање на надоместокот, по доставената фактура во рокот наведен во став 3 на овој член од
Правилникот, истата се сторнира и му се издава нова
фактура која се однесува само на периодот на работењето, која фактура се плаќа не подоцна од осум дена
од денот на нејзиното идавање. Во спротивно наплатата на долгот, се врши по судски пат.
Фактурата бр.2020-100-0085 (наш арх.бр.05-163/1
од 9.1.2020 година) за надоместокот за дозволата за радио емитување, се сторнира и на Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга, му се издава нова фактура, која се однесува само на периодот
на работењето, односно до денот на донесувањето на
одлуката за одземање на дозволата, и која ќе треба да
се плати не подоцна од 8 (осум) дена од денот на најзиното издавање.
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Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизуелни медумски услуги, Одлуката за одземање на дозвола за телевизиско или радио емитување е конечна, а
против истата имателот на дозволата има право да поднесе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием. Постапката пред надлежниот
суд е итна.
Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука
како во диспозитивот.

УП1 Бр. 08-80
28 февруари 2020 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги,
Претседател на Советот,
Лазо Петрушевски, с.р.
__________

Правна поука: Одлуката за одземање на дозволата
за радио емитување на Трговското радиодифузно
друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга е конечна. Против одлуката за одземање на дозволата, Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга има
право да поднесе тужба до надлежен суд во рок од 30
дена од денот на нејзиниот прием.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
968.
Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16
и член 149 од Законот за енергетика* (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/2018 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/2019)
и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки
малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 103/2019 и 212/2019), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на
2.3.2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ
Член 1
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените
деривати и горива за транспорт, изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

64,00 (денари/литар)
66,00 (денари/литар)
56,00 (денари/литар)
45,00 (денари/литар)
30,390 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со
нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги
формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од став (1) од овој член.
(3) Највисоките малопродажни цени формирани
согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо
со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.
(4) Во највисоките малопродажни цени формирани
согласно овој член содржан е данокот на додадена
вредност согласно Законот за данокот за додадена
вредност.
Член 2
(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1
од оваа oдлука, содржани се и највисоките набавни
цени, кои изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

25,095 (денари/литар)
26,892 (денари/литар)
25,363 (денари/литар)
25,026 (денари/литар)
23,864 (денари/килограм)

Член 3
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа oдлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, кој за
Еуросупер БС-95, за Еуросупер БС-98 и за Еуродизел
БС (Д-Е V) е во износ од 5,600 денари/литар, за Екстра
лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 5,700 денари/литар, додека
за мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 1,00 денар/килограм.
Член 4
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа oдлука, со исклучок за мазутот М-1
НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци
од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.
Член 5
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за
финансирање на активностите во областа на животната
средина кои согласно член 184 став 2 алинеја 2 од Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
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- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење - Екстра
лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

Бр. 54 - Стр. 15

0,080 (денари/литар)

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА

0,080 (денари/литар)

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

0,030 (денари/литар)
0,040 (денари/литар)
0,050 (денари/килограм)

Член 6
Во највисоките малопродажните цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои
согласно член 24 став (3) од Законот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

969.
Врз основа на член 35, став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр.72/16, 142/16, 233/18
и 14/20), Претседателот на Комората на извршители на
РСМ на ден 26.2.2020 година, го донесе следново
РЕШЕНИЕ
Се определува денот 9.3.2020 година за датум на
почеток со работа на извршител Ненад Миноски именуван за подрачјето на Основен суд Гостивар и Осно-

- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење - Екстра
лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

0,890 (денари/литар)
0,890 (денари/литар)

Решението влегува во сила на ден 9.3.2020 година.

0,300 (денари/литар)

Образложение

0,300 (денари/литар)
0,740 (денари/килограм)

Член 7
Во највисоките малопродажните цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно член 92 ставови (3) и (7) од Законот за
акцизите, изнесуваат и тоа:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење - Екстра
лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

вен суд Кичево.

21,822 (денари/литар)
21,720 (денари/литар)
15,415 (денари/литар)
6,320 (денари/литар)
0,100 (денари/килограм)

На ден 30.12.2019 година лицето Ненад Миноски е
именувано за подрачјето на Основен суд Гостивар и
Основен суд Кичево со Решение на министерот за
правда бр. 09-5588/1.
На ден 20.1.2020 година Ненад Миноски достави до
Комората на извршители доказ за именувањето, повелба за именување и склучен договор за осигурување од
одговорност.
На ден 26.2.2020 година изготвено е мислење од
претседателот на Комората за утврдување на просторни услови, дел бр. 03-65/3, врз основа на Записник за
утврдување на просторни услови од ден 26.2.2020 година.
Согласно наведеното, Претседателот на Комората

Член 8
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе отпочне да се применува од 00:01 часот на
03.03.2020 година и истата ќе се објави во “Службен
весник на Република Северна Македонија” и на вебстраницата на Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија.
Бр. 02-639/1
2 март 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

на извршители на РСМ, врз основа на член 35, став 5
од Законот за извршување, одлучи како во изреката на
ова решение.
Бр. 03-66/2

Комора на извршители

26 февруари 2020 година

на Република Северна Македонија

Скопје

Претседател,
Зоран Димов, с.р.
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