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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2469. 
Указ бр. 31 
26 јули 2012 година  
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија 
 
СЕ ОДЛИКУВА  
 
ПОЛКОТ ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ОПЕРАЦИИ НА 

АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
со ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ  
за исклучителен придонес во јакнењето и во разви-

вањето на одбранбената способност на Република Ма-
кедонија во зачувувањето на нејзината независност, 
безбедност и територијален интегритет, како и за ус-
пешно претставување и афирмирање на Армијата на 
Република Македонија во меѓународните мировни ми-
сии. 

 
Бр. 10-1317/1                        Претседател 

26 јули 2012 година          на Република Македонија, 
   Скопје                д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
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26 јули 2012 година  
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија 
 
СЕ ОДЛИКУВА  
 
 МИТРЕ АРСОВСКИ         
 
со ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ  
за исклучителен придонес во остварувањето на не-

зависноста, самостојноста, сувереноста и територијал-
ниот интегритет на Република Македонија и јакнење 
на нејзината одбранбена способност, вршејќи ја долж-
носта прв началник на Генералштабот на Армијата на 
Република Македонија. 

 
Бр. 10-1318/1           Претседател 

26 јули 2012 година          на Република Македонија, 
   Скопје                д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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2471. 

Указ бр. 33 
26 јули 2012 година  
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија 
 
СЕ ОДЛИКУВА  
 
НАЦИОНАЛНАТА ГАРДА НА ВЕРМОНТ, СО-

ЕДИНЕТИ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ 
 
со ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ  
за особен придонес за успешно остварување и за  

унапредување на односите и соработката меѓу воору-
жените сили на Соединетите Американски Држави и 
вооружените сили на Република Македонија и нивно 
заедничко учество во меѓународни мировни мисии. 

  
Бр. 10-1319/1         Претседател 

26 јули 2012 година         на Република Македонија, 
   Скопје               д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
2472. 

Указ бр. 34 
26 јули 2012 година  
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија 
 
СЕ ОДЛИКУВА  
 

        ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА 
 
со ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ  
за постигнатите резултати во остварувањето на вое-

ната соработка, особено преку едукација на припадни-
ци на Армијата на Република Македонија со што даде 
исклучителен придонес за  за развојот на пријателските 
односи меѓу Република Македонија и Република Тур-
ција. 

 
Бр. 10-1320/1         Претседател 

26 јули 2012 година        на Република Македонија, 
   Скопје               д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
2473. 

Врз основа на член 9-а, став (6) од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 84/2008, 
35/2011 и 84/2012, Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 17.7.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НА-
ФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈП “МАКЕДОНИЈАПАТ” –  

СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука од задолжителните резерви на на-

фта и нафтени деривати се отстапуваат, без надомест 
нафтени деривати на ЈП “Македонијапат” Скопје и тоа: 

- Еуродизел БС                  700.000 литри; 
-Екстра лесно масло  
за домаќинство ЕЛ-1                 450.000 литри; 
-Еуросупер 95 БС                 80.000 литри. 
Нафтените деривати од став 1 на овој член се oтста-

пуваат за извршување на основните работи од тековно, 
инвестициско и зимско одржување на патиштата од 
страна на ЈП “Македонијапат” – Скопје, планирани со 
Годишната програма со Агенцијата за државни пати-
шта за 2012 година. 

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за преземање на отстапените на-
фтени деривати, паѓаат на товар на ЈП “Македонија-
пат” - Скопје. 

 
Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлу-
ка. 

 
Член 4 

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

 
Бр.41-5737/1              Заменик на претседателот 

17 јули 2012 година                 на Владата на Република 
Скопје                   Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
2474. 

Врз основа на член 9-а, став (6) од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија" број 84/08, 35/11 
и 84/12), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 17. 7.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕ-
НИ ДЕРИВАТИ НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ  

ТРАНСПОРТ АД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Co оваа одлука од задолжителните резерви на на-

фта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 
1.200.000 литри Еуродизел БС на Македонски Желез-
ници Транспорт АД Скопје и тоа по 200.000 литри ме-
сечно, сметано од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука до крајот на 2012 година. 

 Нафтените деривати од став 1 на овој член се от-
стапуваат на Македонски Железници Транспорт АД 
Скопје за извршување на работите од нивната дејност - 
услуги за превоз на патници и стока со железница.  

 
Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортни и ма-
нипулативни трошоци за преземање на отстапените на-
фтени деривати, паѓаат на товар на Македонски Желез-
ници Транспорт АД Скопје.  

Член 3 
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 

на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр.41-5738/1             Заменик на претседателот 

17 јули 2012 година                 на Владата на Република 
  Скопје                  Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2475. 

Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инве-
стициски фондови („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.12/2009 бр. 67/2010 и бр. 24/2011), поста-
пувајќи по барањето на Друштвото за управување со 
инвестициски фондови Илирика Фунд Менаџмент АД 
Скопје број 03-80/1 од 04.05.2012 година, Комисијата 
за хартии од вредност на РМ на седницата одржана на 
ден 12.7.2012 година донесе         

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. НЕ СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ за именување на ли-

цето Ристо Биткоски, за извршен член, односно Извршен 
Директор на Друштвото за управување со инвестициски 
фондови Илирика Фунд Менаџмент АД Скопје. 

2.  Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.  
   Број УП 1 08-183   Комисија за хартии од вредност                          
12 јули 2012 година             на Република Македонија 

   Скопје                                  Претседател, 
                               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
2476. 

Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија врз основа на член 39, член 49, член 50, 
член 52, член 54 и член 60 од Законот за инвестициски 
фондови („Службен весник на РМ” бр. 12/2009,  бр. 
67/2010 и бр. 24/2011) постапувајќи по барањето за ор-
ганизирање на отворен инвестициски фонд КД Кеш 
Депозит број 03-096 од 18/05/2012 година на седницата 
одржана на ден 12. 7.2012 година, донесе  

         
Р Е Ш Е Н И Е  

1. На Друштвото за управување со инвестициски фон-
дови КД Фондови АД Скопје со седиште на ул. Македо-
нија бр. 13Б Скопје, се дава одобрение за организирање на 
Отворен инвестициски фонд КД Кеш Депозит. 

2. Се одобрува Статутот на отворениот инвестици-
ски фонд КД Кеш Депозит донесен на ден 20/04/2012 
година со одлука за прифаќање на Статут на отворени-
от инвестициски фонд КД Кеш Депозит број 03-092/1 
од 20/04/2012 година. 

3. Се одобрува Проспектот на отворениот инвести-
циски фонд КД Кеш Депозит донесен на ден 
20/04/2012 година со одлуката за прифаќање на Прос-
пектот број 03-092/2 од 20/04/2012 година. 
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4. Се одобрува Скратената форма на проспектот на 
КД Кеш Депозит донесенa на ден 20/04/2012 година со 
одлука за прифаќање на скратената форма на Проспект 
на отворениот инвестициски фонд КД Кеш Депозит 
број 03-092/2 од 20/04/2012 година. 

5. Се одобрува изборот на Комерцијална банка АД 
Скопје со седиште на кеј Димитар Влахов бр.4 Скопје, 
за вршење на работите на депозитарна банка на Отво-
рен инвестициски фонд КД Кеш Депозит согласно До-
гворот за вршење активности на депозитарна банка на 
инвестициски фондови со број 01-441 склучен на ден 
11/05/2012 година помеѓу Комерцијална банка АД 
Скопје и Друштвото за управување со инвестициски 
фондови КД Фондови АД Скопје.  

6. Се задолжува Друштвото за управување со инвести-
циски фондови КД Фондови АД Скопје во рок од седум де-
на од денот на конечноста на ова Решение да го објави во 
најмалку два дневни весници што излегуваат на територи-
јата на Република Македонија, Проспектот или скратената 
форма на проспектот на Отворениот инвестициски фонд 
КД Кеш Депозит од 20/04/2012 година. 

7. Отворениот инвестициски фонд КД Кеш Депозит се 
запишува во Регистарот на отворени инвестициски фондови 
во Комисијата за хартии од вредност со следниот идентифи-
кациски број РОИФ1212072012КДКЕДЕ6364578. 

8. Ова решение ќе се објави во „Службен весник 
на Република Македонија”.  
   Број УП1 08-192   Комисија за хартии од вредност                          
12 јули 2012 година             на Република Македонија 

   Скопје                                  Претседател, 
                               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
2477. 

Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија врз основа на член 52, член 53, и член 54 
од Законот за инвестициски фондови („Службен вес-
ник на РМ бр.12/2009 бр. 67/2010 и бр. 24/2011), поста-
пувајќи по Поднесокот бр. 03-1224/1/12 од 5.6.2012 го-
дина на Друштвото за управување со инвестициски 
фондови КБ Публикум Инвест АД Скопје на седницата 
одржана на ден 5.7.2012 година донесе  

       
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. На Друштвото за управување со инвестициски 

фондови КБ Публикум Инвест АД Скопје со седиште 
на ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 50, Скопје, се дава 
одобрение на: 

- Одлуката за измени и дополнување на Статутот на 
отворениот инвестициски фонд КБ Публикум - Обврз-
ници број 03-1086/1/12 од 10.05.2012 година односно 
на пречистениот текст на Статутот на отворениот инве-
стициски фонд КБ Публикум – Обврзници број             
02-1086/2/12 од 10.5.2012 година; 

- Одлуката за измени и дополнување на Проспектот на 
отворениот инвестициски фонд КБ Публикум – Обврзници 
број 02-1087/1/12 од 10.05.2012 година односно на пречисте-
ниот текст на Проспектот на отворениот инвестициски фонд 
КБ Публикум – Обврзници број 02-1087/2/12 од 10.05.2012 
година како и пречистен текст на скратената форма на прос-
пектот број  02-1087/3/12 од 10.5.2012 година; 

2. Се задолжува Друштвото за управување со инве-
стициски фондови КБ Публикум Инвест АД Скопје кој 
управува со отворениот инвестициски фонд КБ Публи-
кум - Обврзници во рок од седум дена од денот на ко-
нечноста на ова Решение да ги објави измените и до-
полнувањата на Проспектот или на скратената форма 
на Проспектот на КБ Публикум - Обврзници во најмал-
ку два дневни весници што излегуваат во Република 
Македонија. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија”.  
   Број 08УП 1/193   Комисија за хартии од вредност                          
5 јули 2012 година             на Република Македонија 

   Скопје                                  Претседател, 
                               Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2478. 
Советот на Јавните обвинители на Република Маке-

донија, согласно  чл.9  од  Законот за Советот  на Јав-
ните обвинители на Република Македонија („Службен  
весник РМ” бр.150/07), на својата седница  одржана на 
26.7.2012   година, ја  донесе следната  

 
О Д Л У К А 

 
I 

 На Гордана Стојмановска  родена 31.07.1948 годи-
на, избрана со Одлука за избор на јавни обвинители во 
јавните обвинителства без ограничување на траење на 
мандатот Сои.бр.9/09 на 20.07.2009 година,  за  јавен 
обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје, и 
се утврди престанок на функцијата јавен обвинител во 
Основното јавното обвинителство Скопје,  поради ис-
полнување на условите за старосна пензија. 

 
II 

Функцијата јавен обвинител во Основното јавно об-
винителство Скопје  и работниот однос и  престанува 
заклучно со 31.07.2012 година. 

  
    Сор. бр. 11/12                Совет на јавните обвинители 
26 јули 2012 година      на Република Македонија 

   Скопје                      Претседател, 
                             Костадин Кизов, с.р. 

__________ 
2479. 

Советот на јавните обвинители на Република Маке-
донија врз основа на член 36 од Законот за Советот на 
Јавните обвинители на Република Македонија  („Служ-
бен  весник РМ” бр.150/07), објавува  

 
О Г Л А С 

ЗА ИЗБОР НА  
I 

1. Еден Јавен обвинител во Вишото јавно обвини-
телство Гостивар 

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација, уверенијата за државјанс-
тво и лекарското уверение (двете  да не се постари од 
шест месеци од денот на нивното издавање), доказ  за 
работен стаж,  диплома за завршен Правен факултет  и 
потврда за положен правосуден испит во оригинал или 
заверена фотокопија на нотар,  да ги достават до Сове-
тот на јавните обвинители на Република Македонија,  
ул. „Вељко Влаховиќ” бр.26  кат 4 во рок од  15 дена од  
објавата  на овој оглас во „Службен весник на РМ”.   

Образецот за пријава може да се подигне во еле-
кронска форма на WEB страната на Советот на јавните 
обвинители на Република Македонија на следната 
адреса: htpp//www.sjorm.gov.mk  

I. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Ви-
шото јавно обвинителство освен условите предвидени 
во чл. 44  и чл.45   од  Законот за јавно обвинителство 
(„Сл. весник на РМ”  бр. 150/07) и Законот за измени и 
дополнување на Законот за јавно обвинителство („Сл. 
весник на РМ” бр 111/08), потребно е  како посебен  
услов  да имаат  работно искуство од најмалку  пет го-
дини со потврдени резултати на правни работи, по по-
ложен правосуден испит.     

Некомлетните документи нема да бидат  разгледувани. 
 

     А. бр. 218-8/12               Совет на јавните обвинители 
26 јули 2012 година      на Република Македонија 

  Скопје                      Претседател, 
                           Костадин Кизов, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2480. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011 и 136/2011),  член 26 од Правилникот за начин 
и услови за регулирање на цени за топлинска енергија 
за греење („Службен весник на РМ“ бр. 62/09), на сед-
ницата одржана на 27 јули 2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВА-
ЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ ЗА 
2012 ГОДИНА НА СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 
 
1. На друштвото за снабдување со топлинска енер-

гија, СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ - Скопје, се одо-
брува регулиран максимален приход од 880.179.153 де-
нари за 2012 година за испорачана количина на топ-
линска енергија од 173.127.595 kWh,  

2. За периодот август-декември 2012 година на 
друштвото за снабдување со топлинска енергија, 
СНАБДУВАЊЕ ЗАПАД ДООЕЛ - Скопје, се одобрува 
регулиран максимален приход од 391.645.698 денари, 
за испорачана количина на топлинска енергија од 
69.327.389 kWh. 

3. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука трошокот за набавка на топлин-
ска енергија изнесува 811.848.115 денари, за набавени 
196.735.903 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и 
истиот износ го плаќа на производителот на топлинска 
енергија согласно тарифниот систем за продажба на 
топлинска енергија.  

4. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 2 на оваа Одлука трошокот за набавка на топлин-
ска енергија изнесува 336.817.975 денари, за набавени 
78.781.124 kWh на влез на дистрибутивната мрежа и 
истиот износ го плаќа на производителот на топлинска 
енергија согласно тарифниот систем за продажба на 
топлинска енергија.  

5. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука трошокот за услугата дистрибу-
ција на топлинска енергија изнесува 40.044.005 денари 
за дистрибуирана количина на топлинска енергија од 
173.127.595 kWh до крајните потрошувачи, и истиот 
износ го плаќа на дистрибутерот на топлинска енергија 
согласно тарифниот систем за продажба на топлинска 
енергија.  

6. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 2 на оваа Одлука трошокот за услугата дистрибуци-
ја на топлинска енергија изнесува 18.099.212 денари за 
дистрибуирана количина на топлинска енергија од 
69.327.389 kWh до крајните потрошувачи, и истиот износ 
го плаќа на дистрибутерот на топлинска енергија соглас-
но тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.  

7. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука трошокот за услугата снабдува-
ње со топлинска енергија изнесува 57.282.415 денари 
за испорачани количини на топлинска енергија од 
173.127.595 kWh, на ниво на мерно место.  

8. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 2 на оваа Одлука трошокот за услугата снабдува-
ње со топлинска енергија изнесува 36.728.511 денари 
за испорачани количини на топлинска енергија од 
69.327.389 kWh, на ниво на мерно место.  

9. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 
приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тарифниот 
систем за продажба на топлинска енергија (“Сл.весник 

на РМ“ бр.151/09), се одобруваат следните тарифни 
ставови за снабдување со топлинска енергија за греење 
на ниво на мерно место. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Врз основа на одобрениот регулиран максима-

лен приход од точка 4 на оваа Одлука, согласно Тариф-
ниот систем за продажба на топлинска енергија 
(“Сл.весник на РМ“ бр.151/09), се одобруваат следните 
тарифни ставови за услугата снабдување со топлинска 
енергија за греење на ниво на снабдувач: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го од-

лага нејзиното извршување. 
12. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 август 2012 година. 

 
 Бр. УП1 08-162/12 
27 јули 2012 година                       Претседател, 
         Скопје         Димитар Петров, с.р. 

__________ 
2481. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011 и 136/2011),  член 26 од Правилникот за начин 
и услови за регулирање на цени за топлинска енергија 
за греење („Службен весник на РМ“ бр. 62/09), на сед-
ницата одржана на 27 јули 2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУ-
ЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕР-
ГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА  

2012 ГОДИНА НА СКОПЈЕ СЕВЕР АД-СКОПЈЕ 
 
1. На Друштвото за снабдување со пареа и топла вода 

СКОПЈЕ СЕВЕР АД – Скопје, се одобрува регулираниот 
максимален приход за производство, дистрибуција и снаб-
дување со топлинска енергија за греење за 2012 година, да 
изнесува 105.995.615 денари, за произведена количина на 
топлинска енергија од 24.194.677 kWh на ниво на произво-
дител и испорачана количина на топлинска енергија од 
22.501.049 kWh, на ниво на мерно место. 

2. За периодот август – декември 2012 година на 
Друштвото за снабдување со пареа и топла вода СКОПЈЕ 
СЕВЕР АД – Скопје, се одобрува регулираниот максима-
лен приход за производство, дистрибуција и снабдување 
со топлинска енергија за греење за 2012 година, да изне-
сува 52.269.325 денари, за произведена количина на топ-
линска енергија од 11.002.527 kWh на ниво на производи-
тел и испорачана количина на топлинска енергија од 
10.232.350 kWh, на ниво на мерно место. 
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3. Врз основа на одобрениот регулиран максима-
лен приход од точка 2 на оваа Одлука, како и согласно 
тарифниот систем за продажба на топлинска енергија 
за греење, тарифните ставови за период од 1 август до 
31 декември 2012 година се утврдуваат да изнесуваат:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го од-

лага нејзиното извршување. 
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 август  2012 година. 

 
Бр. УП1 08-163/12 
27 јули 2012 година                       Претседател, 
         Скопје         Димитар Петров, с.р. 

__________ 
2482. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011 и 136/2011),  член 26 од Правилникот за начин 
и услови за регулирање на цени за топлинска енергија 
за греење („Службен весник на РМ“ бр. 62/09), на сед-
ницата одржана на 27 јули 2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВА-
ЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ  ЗА 
2012 ГОДИНА НА  СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ  

СКОПЈЕ 
 
1. На друштвото за снабдување со топлинска енер-

гија, СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ - Скопје, се одо-
брува регулиран максимален приход од 836.769.123 де-
нари за 2012 година за испорачана количина на топ-
линска енергија од 163.019.047 kWh,  

2. За периодот август-декември 2012 година на 
друштвото за снабдување со топлинска енергија, 
СНАБДУВАЊЕ ИСТОК ДООЕЛ - Скопје, се одобрува 
регулиран максимален приход од 375.543.537 денари, 
за испорачана количина на топлинска енергија од 
65.279.512 kWh. 

3. Во одобрениот регулиран максимален приход 
од точка 1 на оваа Одлука трошокот за набавка на топ-
линска енергија изнесува 730.738.353 денари, за наба-
вени 185.248.917 kWh на влез на дистрибутивната мре-
жа и истиот износ го плаќа на производителот на топ-
линска енергија согласно тарифниот систем за продаж-
ба на топлинска енергија.  

4. Во одобрениот регулиран максимален приход 
од точка 2 на оваа Одлука трошокот за набавка на топ-
линска енергија изнесува 317.151.898 денари, за наба-
вени 74.181.263 kWh на влез на дистрибутивната мре-
жа и истиот износ го плаќа на производителот на топ-
линска енергија согласно тарифниот систем за продаж-
ба на топлинска енергија.  

5. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука трошокот за услугата дистрибуција 
на топлинска енергија изнесува 37.705.922 денари за ди-
стрибуирана количина на топлинска енергија од 
163.019.047 kWh до крајните потрошувачи, и истиот износ 
го плаќа на дистрибутерот на топлинска енергија согласно 
тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.  

6. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 2 на оваа Одлука трошокот за услугата дистрибуција 
на топлинска енергија изнесува 17.042.438 денари за ди-
стрибуирана количина на топлинска енергија од 65.279.512 
kWh до крајните потрошувачи, и истиот износ го плаќа на 
дистрибутерот на топлинска енергија согласно тарифниот 
систем за продажба на топлинска енергија.  

7. Во одобрениот регулиран максимален приход 
од точка 1 на оваа Одлука трошокот за услугата снаб-
дување со топлинска енергија изнесува 55.820.353 де-
нари за испорачани количини на топлинска енергија од 
163.019.047 kWh, на ниво на мерно место.  

8. Во одобрениот регулиран максимален приход 
од точка 2 на оваа Одлука трошокот за услугата снаб-
дување со топлинска енергија изнесува 41.349.200 де-
нари за испорачани количини на топлинска енергија од 
65.279.512 kWh, на ниво на мерно место.  

9. Врз основа на одобрениот регулиран максима-
лен приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тариф-
ниот систем за продажба на топлинска енергија 
(“Сл.весник на РМ“ бр.151/09), се одобруваат следните 
тарифни ставови за снабдување со топлинска енергија 
за греење на ниво на мерно место: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
10. Врз основа на одобрениот регулиран максима-

лен приход од точка 4 на оваа Одлука, согласно Тариф-
ниот систем за продажба на топлинска енергија 
(“Сл.весник на РМ“ бр.151/09), се одобруваат следните 
тарифни ставови за услугата снабдување со топлинска 
енергија за греење на ниво на снабдувач: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го од-

лага нејзиното извршување. 
12. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 август 2012 година. 

 
Бр. УП1 08-165/12 
27 јули 2012 година                       Претседател, 
         Скопје         Димитар Петров, с.р. 

__________ 
2483. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011 и 136/2011), член 26 од Правилникот за начин 
и услови за регулирање на цени за топлинска енергија 
за греење („Службен весник на РМ“ бр. 62/09), на сед-
ницата одржана на 27 јули 2012 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИН-
СКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ И ТАРИФНИ СТА-
ВОВИ ЗА 2012 ГОДИНА НА ДИСТРИБУЦИЈА НА  

ТОПЛИНА ДООЕЛ-СКОПЈЕ 
 
1. На друштвото за дистрибуција на топлинска 

енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА ДООЕЛ-
Скопје, се одобрува регулиран максимален приход за 
вршење на регулираната дејност дистрибуција на топ-
линска енергија за 2012 година во износ од 130.794.178 
денари, за испорачана количина на топлинска енергија 
од 565.479.936 kWh.  

2. Врз основа на одобрениот регулиран максима-
лен приход од точка 1, на оваа Одлука, согласно 
Tарифниот систем за продажба на топлинска енергија 
(„Сл.весник на РМ“ бр.151/09) се утврдуваат следните 
тарифни ставови за дистрибуција на топлинска енерги-
ја за период август – декември 2012 година на ниво на 
дистрибутер: 

 
 
 
 
 
 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го од-

лага нејзиното извршување. 
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 август  2012 година.  
  УП1Бр. 08-166/12 
27 јули 2012 година                       Претседател, 
         Скопје         Димитар Петров, с.р. 

__________ 
2484. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011 и 136/2011) и член 26 од Правилникот за начин 
и услови за регулирање на цени за топлинска енергија 
за греење („Службен весник на РМ“ бр. 62/09), на сед-
ницата одржана на 27 јули 2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИН-
СКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ И ТАРИФНИ СТА-
ВОВИ ЗА 2012 ГОДИНА  НА ТОПЛИФИКАЦИЈА 

АД-СКОПЈЕ  
1. На друштвото за производство на топлинска 

енергија ТОПЛИФИКАЦИЈА АД-Скопје, по извршена-
та редовна контрола на одобрената цена со која се ос-
тварува регулираниот максимален приход, се утврдува 
регулираниот максимален приход за вршење на регу-
лираната дејност производство на топлинска енергија 
за 2012 година да изнесува 2.534.782.801 денари за 
произведена количина на топлинска енергија од 
642.590.836 kWh и ангажирана моќност од 505.344 kW 
за период јануари - декември 2012 година . 

2. За периодот август – декември 2012 година на 
Друштвото за производство на топлинска енергија 
ТОПЛИФИКАЦИЈА АД-Скопје, се одобрува регулира-
ниот максимален приход за производство на топлинска 
енергија за греење за 2012 година, да изнесува 
1.100.135.464 денари, за произведена количина на топ-
линска енергија од 257.319.723 kWh. 

3. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 
приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тарифниот си-
стем за продажба на топлинска енергија („Сл.весник на 
РМ“ бр.151/09), се утврдуваат следните тарифни ставови за 
производство на топлинска енергија на ниво на производи-
тел за период август – декември 2012 година: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 август  2012 година.  
УП1Бр. 08-167/12 
27 јули 2012 година                       Претседател, 
         Скопје         Димитар Петров, с.р. 

__________ 
2485. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
16/2011 и 136/2011) и член 26 од Правилникот за начин 
и услови за регулирање на цени за топлинска енергија 
за греење („Службен весник на РМ“ бр. 62/09), на сед-
ницата одржана на 27 јули 2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛИРАН МАКСИМА-
ЛЕН ПРИХОД И ТАРИФНИ СТАВОВИ ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВА-
ЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ  ЗА 
2012 ГОДИНА НА СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ  

СКОПЈЕ  
1. На друштвото за снабдување со топлинска енер-

гија, СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ - Скопје, се 
одобрува регулиран максимален приход од 
1.143.434.250 денари за 2012 година за испорачана ко-
личина на топлинска енергија од 229.333.294 kWh,  

2. За периодот август-декември 2012 година на 
друштвото за снабдување со топлинска енергија, 
СНАБДУВАЊЕ ЦЕНТАР ДООЕЛ - Скопје, се одобру-
ва регулиран максимален приход од 484.397.692 дена-
ри, за испорачана количина на топлинска енергија од 
91.834.456 kWh. 

3. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука, трошокот за набавка на топ-
линска енергија изнесува 1.027.994.192 денари, за на-
бавени 260.606.016 kWh на влез на дистрибутивната 
мрежа и истиот износ го плаќа на производителот на 
топлинска енергија согласно тарифниот систем за про-
дажба на топлинска енергија.  

4. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 2 на оваа Одлука, трошокот за набавка на топ-
линска енергија изнесува 446.165.591 денари, за наба-
вени 104.357.336 kWh на влез на дистрибутивната мре-
жа и истиот износ го плаќа на производителот на топ-
линска енергија согласно тарифниот систем за продаж-
ба на топлинска енергија.  

5. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 
1 на оваа Одлука, трошокот за услугата дистрибуција на топ-
линска енергија изнесува 53.044.251 денари за дистрибуира-
на количина на топлинска енергија од 229.333.294 kWh до 
крајните потрошувачи, и истиот износ го плаќа на дистрибу-
терот на топлинска енергија согласно тарифниот систем за 
продажба на топлинска енергија.  

6. Во одобрениот регулиран максимален приход од точка 
2 на оваа Одлука, трошокот за услугата дистрибуција на топ-
линска енергија изнесува 23.975.103 денари за дистрибуира-
на количина на топлинска енергија од 91.834.456 kWh до 
крајните потрошувачи, и истиот износ го плаќа на дистрибу-
терот на топлинска енергија согласно тарифниот систем за 
продажба на топлинска енергија.  
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7. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 1 на оваа Одлука трошокот за услугата снабдува-
ње со топлинска енергија изнесува 69.913.420 денари 
за испорачани количини на топлинска енергија од 
229.333.294 kWh, на ниво на мерно место.  

8. Во одобрениот регулиран максимален приход од 
точка 2 на оваа Одлука трошокот за услугата снабдува-
ње со топлинска енергија изнесува 14.256.998 денари 
за испорачани количини на топлинска енергија од 
91.834.456 kWh, на ниво на мерно место.  

9. Врз основа на одобрениот регулиран максимален 
приход од точка 1 на оваа Одлука, согласно Тарифниот 
систем за продажба на топлинска енергија (“Сл.весник 
на РМ“ бр.151/09), се одобруваат следните тарифни 
ставови за снабдување со топлинска енергија за греење 
на ниво на мерно место:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Врз основа на одобрениот регулиран максима-

лен приход од точка 4 на оваа Одлука, согласно Тариф-
ниот систем за продажба на топлинска енергија 
(“Сл.весник на РМ“ бр.151/09), се одобруваат следните 
тарифни ставови за услугата снабдување со топлинска 
енергија за греење на ниво на снабдувач: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Жалбата изјавена против оваа Одлука, не го од-

лага нејзиното извршување. 
12. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 1 август 2012 година.  
Бр. УП108-168/12 
27 јули 2012 година                       Претседател, 
         Скопје         Димитар Петров, с.р. 

__________ 
2486. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија, врз основа на член 22, точка 3 од Законот 
за енергетика (“Службен весник на РМ” бр.16/2011 и 
136/2011) и членовите 5 и 6 од Тарифниот систем за 
продажба на природен гас на тарифни потрошувачи 
(“Службен весник на РМ” бр. 94/2005, 43/2010, 9/12, 
13/12 и 90/12), постапувајќи по Барањето на „МАК-
ПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ ДООЕЛ-Скопје за утврдување 
на продажната цена на природниот гас за јули 2012 го-
дина, на седницата одржана на 27 јули 2012 година, до-
несе  

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИ-
РОДЕН ГАС ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ ОД 2012 ГОДИНА 

 
Член 1 

На „МАКПЕТРОЛ ПРОМ-ГАС“ - Скопје, како вр-
шител на енергетската дејност Снабдување со приро-
ден гас на тарифни потрошувачи приклучени на систе-
мот за пренос на природен гас, продажната цена на 
природниот гас за месец јули од 2012 година, се утвр-
дува да изнесува 33,4663 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, ги содржи трошоците сврзани со набавката 
на природниот гас (набавната цена се состои од фа-
ктурна цена на природниот гас со вклучени зависни 
трошоци) во износ од 33,3271 ден/nm3 и цена за услу-
гата снабдување на тарифните потрошувачи непосред-
но приклучени на системот за пренос на природен гас 
во износ од  0,1392 ден/nm3. 

Продажната цена на природниот гас од ставот 1 на 
овој член, не ја содржи цената за услугите пренос и 
управување со системот за пренос на природниот гас 
во износ од 1,1753 ден/nm3, а која се однесува за та-
рифните потрошувачи непосредно приклучен на систе-
мот за пренос на природен гас. 

Надоместокот кој што треба да го платат тарифните 
потрошувачи непосредно приклучени на системот за 
пренос на природен гас, во согласност со ставовите 1 и 
3 на овој член, за месец јули 2012 година во кој не е со-
држан данокот на додадена вредност изнесува 34,6416 
ден/nm3.  

Данокот на додадена вредност за вкупниот надоме-
сток на цената на природниот гас за месец јули од 2012 
година, утврден во ставот 4 на овој член, изнесува 
6,2355 ден/nm3. 

Вкупниот надоместок кој што треба да го платат та-
рифните потрошувачи непосредно приклучени на си-
стемот за пренос на природен гас, во согласност со 
став 4 и 5 на овој член, за месец јули од 2012 година 
изнесува 40,8771 ден/nm3.  

Член 2 
Продажната цена на природниот гас од членот 1 на 

оваа Одлука е утврдена со примена на продажен курс 
на САД доларот од 48,9000 денари за еден САД долар, 
за месец јуни од 2012 година, согласно заклучницата за 
купопродажба на девизи.  

Член 3 
Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 

нејзиното извршување.   
Член 4 

Оваа Oдлука влегува вo сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија”.   
  УП1 Бр. 08-187/12 
27 јули 2012 година                       Претседател, 
         Скопје         Димитар Петров, с.р. 

__________ 
2487. 

Врз основа на член  22, алинеjа 5 од Законот за енер-
гетика  (“Службен весник на РМ” бр. 16/2011 и 136/11), 
член 28 од Законот за акцизите (“Службен весник на 
РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 
24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 
55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена 
вредност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 86/99, 
08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 
103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната 
средина (“Службен весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредбата 
за начинот на утврдување, пресметување и уплатување 
на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и на-
фтени деривати што се плаќаат при увоз и/или произ-
водство на нафтени деривати (“Службен весник на РМ“ 
бр. 138/09 и 52/11),  Регулаторната комисија за енергети-
ка на Република Македонија, на седницата одржана на 
30.07.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ 

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА  
Член 1 

 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 
нафта можат да ги формираат цените на одделни на-
фтени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 
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а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 43,297 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 44,808 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 44,290 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 43,614 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 36,862 
  

Член 2 
Претпријатијата и другите правни и физички лица, 

што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

A. Највисоките малопродажни цени ( 1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ)  да   изнесуваат и тоа: 

 а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 82,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 84,00 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 71,50 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 60,00 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 45,019 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), 
освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски 
(2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУ-
ПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени дери-

вати можат да вршат промет на секој дериват поодделно 
по една од цените утврдени за тој дериват во една од гру-
пите на цени определени согласно оваа одлука. 

 Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС , содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

Член 3 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,080 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,030 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,040 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,050 

Член 4 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни ре-
зерви на нафта и нафтени деривати кои согласно 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: 

а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 0,890 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 0,890 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 0,300 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 0,300 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,740 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

а) Моторни бензини       ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95      до 21,948 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98      до 21,708 
б) Дизел гориво        ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)     до 12,273 
в) Масло за горење       ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)      до 3,193 
г) Мазут          ден/кг 
- М-1 НС          до 0,100 

Член 6 
 Во малопродажните цени утврдени согласно чле-

нот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој 
поодделен нафтен дериват од секоја  ценовна група из-
несуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 31.07.2012 
година и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-
публика Македонија” и на веб-страницата на Регула-
торната комисија за енергетика на Република Македо-
нија. 

 
    Бр. 02-1300/1 
30 јули 2012 година                       Претседател, 
         Скопје         Димитар Петров, с.р. 

__________ 
  

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА 
НА РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

2488. 
Советот за радиодифузија на Република  Македони-

ја врз основа на член 37 став 1 точки 2 и 5 и член 63 
став 1 алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност 
(„Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 
152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12), а во согласност со 
член 261 од Законот за општата управна постапка 
(„Службен весник на РМ” бр. 38/2005 и 110/2008) и 
член 28 став 1 од Законот за управните спорови 
(„Службен весник на РМ” бр. 62/2006, бр. 150/2010) и 
Заклучокот на Советот, бр.02-3973/12 од 25.07.2012 го-
дина, на 29-тата седница, одржана на ден 24.07.2012 
година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА  ЗА ОДЗЕМА-
ЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА 

ДЕЈНОСТ 
 

СЕ ПОНИШТУВА Одлуката на Советот за радиодифу-
зија бр.07-186 од 06.06.2012 година, за одземање на дозвола-
та за вршење радиодифузна дејност бр.07-2041/1 од 
18.06.2007 година, на Трговско радиодифузно друштво РА-
ДИО ПЕХЧЕВО ДООЕЛ Пехчево, („Службен весник на 
РМ” бр.70/2012). 

СЕ ЗАДОЛЖУВА Трговско радиодифузно друштво РА-
ДИО ПЕХЧЕВО ДООЕЛ Пехчево, најдоцна до 31.07.2012 
година, да ги исполни следниве финансиски и други обврски 
по Заклучокот на Советот бр.02-3973/12 од 25.7.2012 година, 
односно: 

- да ги плати трошоците за судски такси во постапката по 
управниот спор пред Управниот суд на РМ во вкупен износ 
од 480,00 денари;  

- да ги плати трошоците од 4.180,00 денари за објавување 
на Одлуката за одземање на дозволата бр.07-186  од 
06.06.2012 година, во “Службен весник на РМ”; 

- да ги плати трошоците од 5.834,00 денари за објавување 
на Одлуката за поништување на одлуката за одземање на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското 
радиодифузно друштво РАДИО ПЕХЧЕВО ДООЕЛ Пехче-
во, бр.07-186  од 06.06.2012 година, во “Службен весник на 
РМ”  и  

- да ја повлече тужбата (бр.0306-25/1) против Советот за 
радиодифузија, за  поништување на Одлуката бр.07-186 од 
06.06.2012 година, за одземање на дозволата за вршење ради-
одифузна дејност бр.07-2041/1 од 18.06.2007 година, подне-
сена до Управниот суд, на ден 28.06.2012 година.  

Оваа одлука стапува во сила на ден 06.08.2012 година, 
под услов  Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПЕХ-
ЧЕВО ДООЕЛ Пехчево, навремено да ги исполни сите фи-
нансиски и други обврски, содржани во ставот 2 алинеја 1, 2, 
3 и 4  од нејзината изрека,  кон Советот за радиодифузија на 
Република Македонија.  

Доколку радиодифузерот Трговско радиодифузно друш-
тво РАДИО ПЕХЧЕВО ДООЕЛ Пехчево, не ги исполни об-
врските од ставот 2 алинеја 1, 2, 3 и 4 од изреката на оваа од-
лука во наведениот рок, останува во сила Одлуката на Сове-
тот за радиодифузија бр.07-186 од 06.06.2012 година, за одзе-
мање на дозволата за вршење радиодифузна дејност бр.07-
2041/1 од 18.06.2007 година. 

Тужбата не го одлага извршувањето на оваа одлука. 
Оваа одлука да се објави во „Службен весник на РМ”. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
Советот за радиодифузија на Република Македонија, на 

својата 17-та седница одржана на 29.05.2012 година, донесе 
Одлука, бр.07-186 од 06.06.2012 година, за одземање на доз-
волата за вршење радиодифузна дејност бр.07-2041/1 од 
18.06.2007 година, на Трговско радиодифузно друштво РА-
ДИО ПЕХЧЕВО ДООЕЛ Пехчево, согласно член 63 став 1 
алинеја 4  од Законот за радиодифузната дејност (“Службен 
весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 
97/11, 13/12), а поради неплаќање на годишниот надоместок 
за вршење на радиодифузна дејност во рокот утврден во доз-
волата.   

На својата 19-та седница, одржана на ден 07.06.2012 го-
дина, меѓу другото, Советот ја разгледа Информацијата во 
врска со доставеното известување на ТРД РАДИО ПЕХЧЕ-
ВО ДООЕЛ Пехчево, за извршено плаќање на 2-ри јуни 
2012, во целост на доспеаниот надоместок за вршење радио-
дифузна дејност.   

Следствено на наведеното, а согласно законската мож-
ност содржана во член 261 од Законот за општа управна по-
стапка и член 28 став 1 од Законот за управните спорови, Со-
ветот донесе Заклучок, бр.02-2963/4 од 08.06.2012 година,  да 
му упати укажување во кое ќе му појасни дека постои разби-
рање за состојбата во која се наоѓа, со напомена да покрене 
управен спор пред надлежниот Управен суд против одлуката 
на Советот за одземање на дозволата, како основ за пони-

штување на одлуката за одземање на дозволата. Укажување-
то, бр.03-3126/1 на ТРД РАДИО ПЕХЧЕВО ДООЕЛ Пехче-
во, Советот му го достави на 8-ми јуни 2012 година. 

Во врска со горе наведеното, Советот на 29-та седница 
одржана на 24.07.2012, ја разгледа Информацијата за пове-
ден управен спор пред Управниот Суд од страна на ТРД РА-
ДИО ПЕХЧЕВО ДООЕЛ Пехчево, при што согласно Заклу-
чокот на Советот, бр.02-3973/8 од 25.07.2012 година, ја при-
фати истата. 

Следствено на тоа, на истата седница Советот го донесе 
следниот Заклучок, бр. 02-3973/12 од 25.07.2012 година: 

 „Да се пристапи кон поништување на Одлуката на Сове-
тот за радиодифузија за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност бр. 07-186 од 06.06.2012 година, на 
Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПЕХЧЕВО ДОО-
ЕЛ Пехчево,  согласно законската можност содржана во 
член 261 од Законот за општа управна постапка и член 28 
став 1 од Законот за управните спорови, откако Трговско ра-
диодифузно друштво РАДИО ПЕХЧЕВО ДООЕЛ Пехчево, 
најдоцна до 31.07.2012 година, ќе  ги исполни следниве фи-
нансиски обврски, односно ќе ги плати: 

- трошоците за судски такси во постапката по управниот 
спор пред Управниот суд на РМ во вкупен износ од 480,00 
денари;  

- трошоците од 4.180,00 денари за објавување на Одлука-
та за одземање на дозволата, бр.07-186 од 06.06.2012 во 
“Службен весник на РМ”  и  

- трошоците од 5.834,00 денари за објавување на Одлука-
та за поништување на Одлуката за одземање на дозволата за 
вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно 
друштво РАДИО ПЕХЧЕВО ДООЕЛ Пехчево, бр.07-186  од 
06.06.2012 година, во „Службен весник на РМ”.  

   Доколку радиодифузерот Трговско радиодифузно 
друштво РАДИО ПЕХЧЕВО ДООЕЛ Пехчево, не ги испол-
ни наведените обврски, останува во сила Одлуката за одзе-
мање на дозволата за вршење радиодифузна дејност бр.07-
186 од 06.06.2012 година.  

Не е спорно дека Трговското радиодифузно друштво РА-
ДИО ПЕХЧЕВО ДООЕЛ Пехчево, има поднесено навремена 
тужба до Управниот суд на РМ за  поништување на одлуката 
бр.07-186 од 06.06.2012 година на Советот за радиодифузија, 
за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност 
(бр.07-2041/1 од 18.06.2007 година), на ден 28.06.2012 година. 
Трошоците по таа тужба  изнесуваат 480,00 денари. 

Не е спорно дека Трговското радиодифузно друштво РА-
ДИО ПЕХЧЕВО ДООЕЛ Пехчево, во целост ја исполни сво-
јата обврска за плаќање на надоместокот за дозволата за вр-
шење радиодифузна дејност. Имено со уплатата на вкупен 
износ од 16.976,00 денари, на ден 02.06.2012 година, во це-
лост ја исполни својата обврска, со што престанал да постои 
основот-неплаќање на надоместокот пропишан во член 63 
став 1 алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност 
(“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 
6/10, 145/10, 97/11, 13/12), врз основа на кој Советот за ради-
одифузија на Република Македонија, донел одлука за одзе-
мање на дозволата за вршење радиодифузна дејност.  

Со оглед на законските решенија за поништување на од-
луката бр.07-186  од 06.06.2012 година, за одземање на доз-
волата за вршење радиодифузна дејност бр.07-2041/1 од 
18.06.2007 година, содржани во член 261 од Законот за оп-
штата управна постапка („Службен весник на РМ” бр. 
38/2005 и 110/2008) и член 28 став 1 од Законот за управните 
спорови („Службен весник на РМ” бр. 62/2006, бр. 150/2010), 
врз основа на член 37 став 1 точки 2 и 5 и член 63 став 1 али-
неја 4 од Законот за радиодифузната дејност (“Службен вес-
ник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 
97/11, 13/12), и Заклучокот на Советот бр.02-3973/12 од 
25.07.2012 година, Советот за радиодифузија, одлучи како во 
изреката на оваа одлука. 

Согласно член 65 став 2 од Законот за радиодифузна деј-
ност, тужбата не го одлага извршувањето на оваа одлука.  

 
     Бр. 07-273     Совет за радиодифузија на РМ  
27 јули 2012 година            Претседател,  

 Скопје                  м-р Зоран Трајчевски, с.р. 
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Правна поука: Против оваа одлука  Трговското ра-
диодифузно друштво РАДИО ПЕХЧЕВО ДООЕЛ Пех-
чево, има право во рок од 15 дена од денот на нејзино-
то добивање да поднесе тужба до надлежен суд. 

__________ 
2489. 

Советот за радиодифузија на Република Македони-
ја врз основа на член 37 став 1, точки 2 и 5 и член 63 став 1 
алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност (“Сл.весник 
на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 
13/12), а во согласност со член 261 од Законот за општата 
управна постапка („Службен весник на РМ” бр. 38/2005 и 
110/2008) и член 28 став 1 од Законот за управните спорови 
(„Сл.весник на РМ” бр.62/2006, бр. 150/2010) и Заклучокот 
на Советот, бр.02-3973/16 од 25.07.2012 година, на 29-тата 
седница, одржана на ден 24.07.2012 година, донесе   

О Д Л У К А 
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА  ЗА ОДЗЕМА-
ЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА 

ДЕЈНОСТ  
СЕ ПОНИШТУВА Одлуката на Советот за радиодифу-

зија, бр.07-187 од 06.06.2012 година, за одземање на дозвола-
та за вршење радиодифузна дејност бр.07-2046/1 од 
18.06.2007 година, на Трговско радиодифузно друштво РА-
ДИО БЕСА ДООЕЛ с.Црнилиште Долнени Скопје, (“Служ-
бен Весник на РМ” бр.70/2012). 

СЕ ЗАДОЛЖУВА Трговско радиодифузно друштво РА-
ДИО БЕСА ДООЕЛ с.Црнилиште Долнени Скопје, најдоцна 
до 31.07.2012 година, да ги исполни следниве финансиски и 
други обврски по Заклучокот на Советот, бр.02-3973/16 од 
25.07.2012 година, односно: 

- да ги плати трошоците за судски такси во постапката по 
управниот спор пред Управниот суд на РМ во вкупен износ 
од 480,00 денари;  

- да ги плати трошоците од 4.180,00 денари за објавување 
на Одлуката за одземање на дозволата, бр.07-187 од 
06.06.2012 година, во “Службен весник на РМ”; 

- да ги плати трошоците од 5.834,00 денари за објавување 
на  Одлуката за поништување на одлуката за одземање на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското 
радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с.Црнили-
ште Долнени Скопје, бр.07-187 од 06.06.2012 година, во 
“Службен весник на РМ”  и  

- да ја повлече тужбата против Советот за радиодифузија, 
за  поништување на Одлуката бр. 07-187 од 06.06.2012 годи-
на, за одземање на дозволата за вршење радиодифузна деј-
ност, бр.07-2046/1 од 18.06.2007 година, поднесена до Управ-
ниот суд, на ден 18.06.2012 година.  

Оваа одлука стапува во сила на ден 06.08.2012 година, под 
услов  ТРД РАДИО БЕСА ДООЕЛ с.Црнилиште Долнени 
Скопје, навремено да ги исполни сите финансиски и други обвр-
ски, содржани во ставот 2 алинеја 1, 2, 3 и 4 од нејзината изрека, 
кон Советот за радиодифузија на Република Македонија.  

Доколку радиодифузерот ТРД РАДИО БЕСА ДООЕЛ 
с.Црнилиште Долнени Скопје, не ги исполни обврските од 
ставот 2 алинеја 1, 2, 3 и 4 од изреката на оваа одлука во на-
ведениот рок, останува во сила Одлуката на Советот за ради-
одифузија, бр.07-187 од 06.06.2012 година, за одземање на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр.07-2046/1 од 
18.06.2007 година. 

Тужбата не го одлага извршувањето на оваа одлука. 
Оваа одлука да се објави во “Службен весник на РМ”. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
Советот за радиодифузија на РМ, на својата 17-та седни-

ца одржана на 29.05.2012 година, донесе Одлука, бр.07-187 
од 06.06.2012 година, за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност бр.07-2046/1 од 18.06.2007 година, на 
ТРД РАДИО БЕСА ДООЕЛ с.Црнилиште Долнени Скопје, 
согласно член 63 став 1 алинеја 4  од Законот за радиодифуз-
ната дејност (“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 
103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12), а поради неплаќа-
ње на годишниот надоместок за вршење на радиодифузна 
дејност во рокот утврден во дозволата.   

На својата 19-та седница, одржана на ден 07.06.2012 го-
дина, меѓу другото, Советот ја разгледа Информацијата во 
врска со доставеното известување на ТРД РАДИО БЕСА 
ДООЕЛ с.Црнилиште Долнени Скопје, за извршено плаќање 
на 5-ти јуни 2012, во целост на доспеаниот надоместок за вр-
шење радиодифузна дејност.   

Следствено на наведеното, а согласно законската мож-
ност содржана во член 261 од Законот за општа управна по-
стапка и член 28 став 1 од Законот за управните спорови, Со-
ветот донесе Заклучок, бр.02-2963/4 од 08.06.2012 година,  да 
му упати укажување во кое ќе му појасни дека постои разби-
рање за состојбата во која се наоѓа, со напомена да покрене 
управен спор пред надлежниот Управен суд против одлуката 
на Советот за одземање на дозволата, како основ за пони-
штување на одлуката за одземање на дозволата. Укажување-
то, бр.03-3128/1 на ТРД РАДИО БЕСА ДООЕЛ с.Црнили-
ште Долнени Скопје, Советот му го достави на 8-ми јуни 
2012 година. 

Во врска со горе наведеното, Советот на 29-та седница 
одржана на 24.07.2012, ја разгледа Информацијата за пове-
ден управен спор пред Управниот Суд од страна на ТРД РА-
ДИО БЕСА ДООЕЛ с.Црнилиште Долнени Скопје, при што 
согласно Заклучокот на Советот, бр.02-3973/8 од 25.07.2012 
година, ја прифати истата. 

Следствено на тоа, на истата седница Советот го донесе 
следниот Заклучок, бр. 02-3973/16 од 25.07.2012 година: 

 „Да се пристапи кон поништување на Одлуката на Сове-
тот за радиодифузија за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност бр. 07-187 од 06.06.2012 година, на 
ТРД РАДИО БЕСА ДООЕЛ с.Црнилиште Долнени Скопје,  
согласно законската можност содржана во член 261 од Зако-
нот за општа управна постапка и член 28 став 1 од Законот за 
управните спорови, откако ТРД РАДИО БЕСА ДООЕЛ 
с.Црнилиште Долнени Скопје, најдоцна до 31.07.2012 годи-
на, ќе ги исполни следниве финансиски обврски, односно ќе 
ги плати: 

- трошоците за судски такси во постапката по управниот 
спор пред Управниот суд на РМ во вкупен износ од 480,00 
денари, и 

- трошоците  од 4.180,00 денари за објавување на Одлу-
ката за одземање на дозволата, бр.07-187 од 06.06.2012 во 
“Службен весник на РМ”; 

- трошоците од 5.834,00 денари за објавување на Одлука-
та за поништување на Одлуката за одземање на дозволата за 
вршење радиодифузна дејност на ТРД РАДИО БЕСА ДОО-
ЕЛ с.Црнилиште Долнени Скопје, бр.07-187 од 06.06.2012 
година во “Службен весник на РМ”. 

Доколку радиодифузерот ТРД РАДИО БЕСА ДООЕЛ 
с.Црнилиште Скопје, не ги исполни наведените обврски, 
останува во сила Одлуката за одземање на дозволата за вр-
шење радиодифузна дејност, бр.07-187 од 06.06.2012 година.  

Не е спорно дека ТРД РАДИО БЕСА ДООЕЛ с.Црнили-
ште Долнени Скопје, има поднесено навремена тужба до 
Управниот суд на РМ за поништување на Одлуката, бр.07-
187 од 06.06.2012 на Советот за радиодифузија, за одземање 
на дозволата за вршење радиодифузна дејност (бр.07-2046/1 
од 18.06.2007 година)  на ден 18.06.2012 година. Трошоците 
по таа тужба  изнесуваат 480,00 денари.  

Не е спорно дека ТРД РАДИО БЕСА ДООЕЛ с.Црнили-
ште Долнени Скопје, во целост ја исполни својата обврска за 
плаќање на надоместокот за дозволата за вршење радиоди-
фузна дејност. Имено со уплатата во вкупен износ од 
22.168,00 денари, на ден 05.06.2012 година, во целост ја ис-
полни својата обврска, со што престанал да постои основот - 
неплаќање на надоместокот пропишан во член 63 став 1 али-
неја 4 од Законот за радиодифузната дејност (“Службен вес-
ник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 
97/11, 13/12), врз основа на кој Советот за радиодифузија на 
РМ, донел одлука за одземање на дозволата за вршење ради-
одифузна дејност.  

Со оглед на законските решенија за поништување на од-
луката бр. 07-187  од 06.06.2012, за одземање на дозволата за 
вршење радиодифузна дејност, бр.07-2046/1 од 18.06.2007, 
содржани во член 261 од Законот за општата управна по-
стапка („Службен весник на РМ” бр. 38/2005 и 110/2008) и 
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член 28 став 1 од Законот за управните спорови („Службен 
весник на РМ” бр. 62/2006, бр. 150/2010), врз основа на член 
37 став 1 точки 2 и 5 и член 63 став 1 алинеја 4 од Законот за 
радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ”, 
бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12) и 
Заклучокот на Советот бр.02-3973/16 од 25.07.2012 година, 
Советот за радиодифузија, одлучи како во изреката на оваа 
одлука.  Согласно член 65 став 2 од Законот за радиодифуз-
ната дејност, тужбата не го одлага извршувањето на оваа од-
лука.  
   Бр. 07-274     Совет за радиодифузија на РМ  
27 јули 2012 година            Претседател,  

 Скопје                  м-р Зоран Трајчевски, с.р. 
 
Правна поука: Против оваа одлука Трговско радиоди-

фузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с.Црнилиште Дол-
нени Скопје, има право во рок од 15 дена од денот на неј-
зиното добивање да поднесе тужба до надлежен суд.  

__________ 
2490. 

Советот за радиодифузија на Република Македони-
ја, врз основа на член 37 став 1 точки 2 и 5 и член 63 
став 1 алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност 
(“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 
152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12), а во согласност со 
член 261 од Законот за општата управна постапка 
(„Службен весник на РМ” бр. 38/2005 и 110/2008) и 
член 28 став 1 од Законот за управните спорови 
(„Службен весник на РМ” бр. 62/2006, бр. 150/2010) и 
Заклучокот на Советот бр.02-3973/15 од 25.07.2012 го-
дина, на 29-та седница, одржана на ден 24.07.2012 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА  ЗА ОДЗЕМА-
ЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА 

ДЕЈНОСТ  
СЕ ПОНИШТУВА Одлуката на Советот за радио-

дифузија бр. 07-247 од 10.07.2012 година, за одземање 
на дозволата за вршење радиодифузна дејност бр.07-
2018/1 од 18.06.2007 година, на Трговско радиодифуз-
но друштво НОВА ДООЕЛ Куманово („Службен вес-
ник на РМ„ бр. 88/2012), со што се сторнира издадена-
та фактура бр.120/2012 од 10.07.2012 година на износ 
од 16.823,00 денари. 

СЕ ЗАДОЛЖУВА Трговско радиодифузно друштво 
НОВА ДООЕЛ Куманово најдоцна до 31.07.2012 годи-
на, да ги исполни следниве финансиски и други обвр-
ски по Заклучокот на Советот бр.02-3973/15 од 
25.07.2012 година, односно: 

- да ги плати трошоците за судски такси во постап-
ката по управниот спор пред Управниот суд на РМ во 
вкупен износ од 480,00 денари;  

- да ги плати трошоците од 3.700,00 денари за обја-
вување на Одлуката за одземање на дозволата бр. 07-
247 од 10.07.2012 година, во “Службен весник на РМ”;  

- да ги плати трошоците од 5.834,00 денари за обја-
вување на Одлуката за поништување на одлуката за од-
земање на дозвола за вршење радиодифузна дејност бр. 
07-247 од 10.07.2012 година, во “Службен весник на 
РМ”, и  

- да ја повлече тужбата за поништување на Одлука-
та бр. 07-247 од 10.07.2012 година, за одземање на доз-
волата за вршење радиодифузна дејност бр.07-2018/1 
од 18.06.2007 година, на Советот за радиодифузија, 
поднесена до Управниот суд, на ден 12.07.2012 година.  

Оваа одлука стапува во сила на ден 06.08.2012 го-
дина, под услов Трговско радиодифузно друштво НО-
ВА ДООЕЛ Куманово, навремено да ги исполни сите 
финансиски и други обврски, содржани во ставот 2 
алинеја 1, 2, 3 и 4 од нејзината изрека,  кон Советот за 
радиодифузија на Република Македонија.  

Доколку радиодифузерот Трговско радиодифузно 
друштво НОВА ДООЕЛ Куманово, не ги исполни об-
врските од ставот 2 алинеја 1, 2, 3 и 4 од изреката на 

оваа одлука во наведениот рок, останува во сила Одлу-
ката на Советот за радиодифузија бр. 07-247 од 
10.07.2012 година, за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност бр.07-2018/1 од 18.06.2007 годи-
на и фактурата бр.120/2012 од 10.07.2012 година. 

Тужбата не го одлага извршувањето на одлуката.  
Оваа одлука да се објави во “Службен весник на РМ”.  

О б р а з л о ж е н и е 
Советот за радиодифузија на Република Македони-

ја, на својата на 27-та седница одржана на 09.07.2012 
година, донесе Одлука бр. 07-247 од 10.07.2012 година, 
за одземање на дозволата за вршење радиодифузна деј-
ност бр.07-2018/1 од 18.06.2007 година, на Трговско 
радиодифузно друштво НОВА ДООЕЛ Куманово, сог-
ласно член 63 став 1 алинеја 4 од Законот за радиоди-
фузната дејност (“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 
19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12), а пора-
ди неплаќање на годишниот надоместок за вршење на 
радиодифузна дејност во рокот утврден во дозволата.   

На својата 29-та седница, одржана на ден 
24.07.2012 година, меѓудругото Советот ја разгледа 
Информацијата во врска со извршените плаќања на на-
доместокот на дозволата од страна на Трговско радио-
дифузно друштво НОВА ДООЕЛ Куманово, и за пове-
дениот управен спор од наведениот радиодифузер по 
повод одлуката за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност, при што согласно Заклучок на 
Советот бр. 02-3973/3 од 25.07.2012 година, ја прифати 
истата. 

Следствено на тоа, на истата седница Советот за ра-
диодифузија го донесе следниот Заклучок бр.02-
3973/15 од 25.07.2012 година: 

„Да се пристапи кон поништување на Одлуката на Со-
ветот за радиодифузија за одземање на дозволата за врше-
ње радиодифузна дејност бр. 07-247 од 10.07.2012 година, 
на Трговско радиодифузно друштво НОВА ДООЕЛ Ку-
маново, согласно законската можност содржана во член 
261 од Законот за општа управна постапка и член 28 став 
1 од Законот за управните спорови, откако Трговско ради-
одифузно друштво НОВА ДООЕЛ Куманово, најдоцна до 
31.07.2012 година, ќе  ги исполни следниве финансиски 
обврски, односно ќе ги плати: 

- да ги плати трошоците за судски такси во постап-
ката по управниот спор пред Управниот суд на РМ во 
вкупен износ од 480,00 денари;  

- да ги плати трошоците од 3.700,00 денари за обја-
вување на Одлуката за одземање на дозволата бр. 07-247 
од 10.07.2012 година, во “Службен весник на РМ”; и 

- да ги плати трошоците од 5.834,00 денари за објаву-
вање на Одлуката за поништување на одлуката за одзема-
ње на дозвола за вршење радиодифузна дејност бр. 07-247 
од 10.07.2012 година, во “Службен весник на РМ”. 

Доколку радиодифузерот Трговско радиодифузно 
друштво НОВА ДООЕЛ Куманово, не ги исполни на-
ведените обврски, останува во сила Одлуката за одзе-
мање на дозволата за вршење радиодифузна дејност бр. 
07-247 од 10.07.2012 година и фактурата бр.120/2012 
од 10.07.2012 година.  

Не е спорно дека Трговско радиодифузно друштво 
НОВА ДООЕЛ Куманово, има поднесено навремена 
тужба против Советот за радиодифузија, за  поништу-
вање на одлуката бр. 07-247 од 10.07.2012 година, за 
одземање на дозволата за вршење радиодифузна деј-
ност бр.07-2018/1 од 18.06.2007 година, до Управниот 
суд,  на ден 12.07.2012 година. Трошоците по таа туж-
ба  изнесуваат 480,00 денари.  

Не е спорно дека Трговско радиодифузно друштво 
НОВА ДООЕЛ Куманово, во целост ја исполни својата 
обврска за плаќање на надоместокот за дозволата за вр-
шење радиодифузна дејност. Имено со уплатата во из-
нос од 146.247,00 денари, на ден 10.07.2012 година, во 
целост ја исполни својата обврска, со што престанал да 
постои основот-неплаќање на надоместокот пропишан 
во член 63 став 1 алинеја 4 од Законот за радиодифуз-
ната дејност (“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 
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19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12), врз ос-
нова на кој Советот за радиодифузија на Република 
Македонија, донел одлука за одземање на дозволата за 
вршење радиодифузна дејност.  

Со оглед на законските решенија за поништување 
на одлуката бр. 07-247 од 10.07.2012 година, за одзема-
ње на дозволата за вршење радиодифузна дејност 
бр.07-2018/1 од 18.06.2007 година, содржани во член 
261 од Законот за општата управна постапка („Служ-
бен весник на РМ” бр. 38/2005 и 110/2008) и член 28 
став 1 од Законот за управните спорови („Службен вес-
ник на РМ” бр. 62/2006, бр. 150/2010), врз основа на 
член 37 став 1 точки 2 и 5 и член 63 став 1 алинеја 4 од 
Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник 
на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 
97/11, 13/12), и Заклучокот на Советот бр.02-3973/15 од 
25.07.2012 година, Советот за радиодифузија, одлучи 
како во изреката на оваа одлука. Согласно член 65, 
став 2 од Законот за радиодифузната дејност, тужбата 
против оваа одлука, не го одлага извршувањето на од-
луката.   
    Бр. 07-275     Совет за радиодифузија на РМ 
27 јули 2012 година            Претседател,  

 Скопје                  м-р Зоран Трајчевски, с.р.  
Правна поука: Против оваа одлука Трговско радио-

дифузно друштво НОВА ДООЕЛ Куманово, има право 
во рок од 15 дена од денот на нејзиното добивање да 
поднесе тужба до надлежен суд.  

__________ 
2491. 

Советот за радиодифузија на Република Македони-
ја, врз основа на член 37 став 1 точки 2 и 5 и член 63 
став 1 алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност 
(“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 
152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12), а во согласност со 
член 261 од Законот за општата управна постапка 
(„Службен весник на РМ” бр. 38/2005 и 110/2008) и 
член 28 став 1 од Законот за управните спорови 
(„Службен весник на РМ” бр. 62/2006, бр. 150/2010), и 
Заклучокот на Советот бр.02-3973/13 од 25.07.2012 го-
дина, на 29-та седница, одржана на ден 24.07.2012 го-
дина, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА  ЗА ОДЗЕМА-
ЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА 

ДЕЈНОСТ 
 
СЕ ПОНИШТУВА Одлуката на Советот за радио-

дифузија бр. 07-250 од 11.07.2012 година, за одземање 
на дозволата за вршење радиодифузна дејност бр.07-
1950/1 од 18.06.2007 година, на Трговско радиодифуз-
но друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО Скопје, („Служ-
бен весник на РМ„ бр. 89/2012), со што се сторнира из-
дадената фактура бр.122/2012 година од 11.07.2012 го-
дина, на износ од  55.453,50  денари. 

СЕ ЗАДОЛЖУВА Трговско радиодифузно друштво 
ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО Скопје, најдоцна до 
31.07.2012 година, да ги исполни следниве финансиски 
и други обврски по Заклучокот на Советот бр. 02-
3973/13 од  25.07.2012 година, односно: 

- да ги плати трошоците за судски такси во постап-
ката по управниот спор пред Управниот суд на РМ во 
вкупен износ од 480,00 денари; 

- да ги плати трошоците во износ од 4.534,00 дена-
ри за објавување на Одлуката за одземање на дозволата 
бр.07-250 од 11.07.2012 година, во ‘’Службен весник 
на РМ‘’; 

- да ги плати трошоците во износ од 5.834,00 дена-
ри, за објавување на Одлуката за поништување на од-
луката за одземање на дозволата за вршење радиоди-
фузна дејност на Трговското радиодифузно друштво 
ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО Скопје, бр.07-250 од 
11.7.2012 година, во ‘’Службен весник на РМ‘’ и  

- да ја повлече тужбата против Советот за радиоди-
фузија, за  поништување на Одлуката бр.07-250 од 
11.07.2012 година, за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност бр.07-1950/1 од 18.06.2007 годи-
на, поднесена до Управниот суд, на ден 18.07.2012 го-
дина.  

Оваа одлука стапува во сила на ден 06.08.2012 го-
дина, под услов  Трговско радиодифузно друштво ТЕ-
ЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО Скопје, навремено да ги испол-
ни сите финансиски и други обврски, содржани во ста-
вот 2 алинеја 1, 2, 3 и 4 од нејзината изрека,  кон Сове-
тот за радиодифузија на Република Македонија.  

Доколку радиодифузерот Трговско радиодифузно 
друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО Скопје, не ги испол-
ни обврските од ставот 2 алинеја 1, 2 ,3 и 4 од изреката 
на оваа одлука во наведениот рок, останува во сила Од-
луката на Советот за радиодифузија бр. 07-250 од 
11.07.2012 година, за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност бр.07-1950/1 од 18.06.2007 годи-
на и фактурата бр.122/2012 година од 11.07.2012 годи-
на. 

Тужбата не го одлага извршувањето на оваа Одлука. 
Оваа одлука да се објави во “Службен весник на РМ”. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
Советот за радиодифузија на Република Македони-

ја, на својата на 27-та седница одржана на 09.07.2012 
година, донесе Одлука бр. 07-250 од 11.07.2012 година, 
за одземање на дозволата за вршење радиодифузна деј-
ност бр.07-1950/1 од 18.06.2007 година, на Трговско 
радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО Скоп-
је, согласно член 63 став 1 алинеја 4  од Законот за ра-
диодифузната дејност (“Службен весник на РМ”, 
бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 
13/12),а поради неплаќање на годишниот надоместок за 
вршење на радиодифузна дејност во рокот утврден во 
дозволата.   

На својата 29-та седница, одржана на ден 
24.07.2012 година, меѓудругото Советот ја разгледа 
Информацијата во врска со извршените плаќања на на-
доместокот на дозволата од страна на Трговско радио-
дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО Скопје и за 
поведениот управен спор од наведениот радиодифузер 
по повод одлуката за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност, при што согласно Заклучокот на 
Советот бр.02-3973/3 од 25.07.2012 година ја прифати 
истата. 

Следствено на тоа, на истата седница Советот го 
донесе следниот Заклучок, бр.02-3973/13 од 25.07.2012 
година: 

 „Да се пристапи кон поништување на Одлуката на 
Советот за радиодифузија за одземање на дозволата за 
вршење радиодифузна дејност бр. 07-250 од 11.07.2012 
година, на Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИ-
ЗИЈА КРТ ДОО Скопје, согласно законската можност 
содржана во член 261 од Законот за општа управна по-
стапка и член 28 став 1 од Законот за управните споро-
ви, откако Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИ-
ЗИЈА КРТ ДОО Скопје, најдоцна до 31.07.2012 година, 
ќе  ги исполни следниве финансиски обврски, односно 
ќе ги плати: 

- трошоците за судски такси во постапката по 
управниот спор пред Управниот суд на РМ во вкупен 
износ од 480,00 денари, 

- трошоците во износ од од 4.534,00 денари за обја-
вување на Одлуката за одземање на дозволата, бр.07-
250 од 11.07.2012 година, во “Службен весник на РМ” 
и  

- трошоците во износ од 5.834,00 денари за објаву-
вање на Одлуката за поништување на одлуката за одзе-
мање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на 
Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ 
ДОО Скопје, бр.07-250 од 11.07.2012 година, во 
„Службен весник на РМ“ 
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 Доколку радиодифузерот Трговско радиодифузно 
друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО Скопје, не ги испол-
ни наведените обврски, останува во сила Одлуката за 
одземање на дозволата за вршење радиодифузна деј-
ност бр. 07-250 од 11.07.2012 година.  

Не е спорно дека Трговско радиодифузно друштво 
ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО Скопје, има поднесено навре-
мена тужба до Управен суд на РМ, за  поништување на 
одлуката бр. 07-250 од 11.07.2012 година на Советот за 
радиодифузија, за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност бр.07-1950/1 од 18.06.2007 годи-
на, до Управниот суд,  на ден 18.07.2012 година. Тро-
шоците по таа тужба  изнесуваат 480,00 денари.  

Не е спорно дека Трговско радиодифузно друштво 
ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО Скопје, во целост ја исполни 
својата обврска за плаќање на надоместокот за дозво-
лата за вршење радиодифузна дејност. Имено со упла-
тата во износ од 481.968,00 денари, на ден 17.07.2012 
година, во целост ја исполни својата обврска, со што 
престанал да постои основот-неплаќање на надоместо-
кот пропишан во член 63 став 1 алинеја 4 од Законот за 
радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ”, 
бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 
13/12), врз основа на кој Советот за радиодифузија на 
Република Македонија, донел одлука за одземање на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност.  

Со оглед на законските решенија за поништување 
на одлуката бр. 07-250 од 11.07.2012 година, за одзема-
ње на дозволата за вршење радиодифузна дејност 
бр.07-1950/1 од 18.06.2007 година, содржани во член 
261 од Законот за општата управна постапка („Служ-
бен весник на РМ” бр. 38/2005 и 110/2008) и член 28 
став 1 од Законот за управните спорови („Службен вес-
ник на РМ” бр. 62/2006, бр. 150/2010), врз основа на 
член 37 став 1 точки 2 и 5 и член 63 став 1 алинеја 4 од 
Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник 
на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 
97/11, 13/12), и Заклучокот на Советот бр.02-3973/13 од 
25.07.2012 година, Советот за радиодифузија, одлучи 
како во изреката на оваа одлука. Согласно член 65 став 
2 од Законот за радиодифузната дејност, тужбата не го 
одлага извршувањето на оваа одлука. 

 
    Бр. 07-276     Совет за радиодифузија на РМ  
27 јули 2012 година            Претседател,  

 Скопје                  м-р Зоран Трајчевски, с.р. 
 
Правна поука: Против оваа одлука Трговско радио-

дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО Скопје, има 
право во рок од 15 дена од денот на нејзиното добива-
ње да поднесе тужба до надлежен суд.  

__________ 
2492. 

Советот за радиодифузија на Република Македони-
ја, врз основа на член 37 став 1 точки 2 и 5 и член 63 
став 1 алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност 
(“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 
152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12), а во согласност со 
член 261 од Законот за општата управна постапка 
(„Службен весник на РМ” бр. 38/2005 и 110/2008) и 
член 28 став 1 од Законот за управните спорови 
(„Службен весник на РМ” бр. 62/2006, бр. 150/2010) и 
Заклучокот на Советот бр.02-3973/10 од 25.07.2012 го-
дина, на 29-та седница, одржана на ден 24.07.2012 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА  ЗА ОДЗЕМА-
ЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА 

ДЕЈНОСТ 
 
СЕ ПОНИШТУВА Одлуката на Советот за радио-

дифузија бр. 07-248 од 11.07.2012 година, за одземање 
на дозволата за вршење радиодифузна дејност бр.07-
1969/1 од 18.06.2007 година, на Трговско радиодифуз-

но друштво ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, 
Мартин ДООЕЛ Скопје, („Службен весник на РМ„ бр. 
89/2012), со што се сторнира издадената фактура 
бр.123/2012 од 11.07.2012 година, на износ на 27.235,00 
денари. 

СЕ ЗАДОЛЖУВА Трговско радиодифузно друштво 
ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ 
Скопје, најдоцна до 31.07.2012 година, да ги исполни 
следниве финансиски и други обврски по Заклучокот 
на Советот бр.02-3973/10 од 25.07.2012 година, однос-
но: 

- да ги плати трошоците за судски такси во постап-
ката по управниот спор пред Управниот суд на РМ во 
вкупен износ од 480,00 денари;  

- да ги плати трошоците од 4.534,00 денари за обја-
вување на Одлуката за одземање на дозволата бр. 07-
248 од 11.07.2012 година, во “Службен весник на РМ”;  

- да ги плати трошоците од 5.834,00 денари за обја-
вување на Одлуката за поништување на одлуката за од-
земање на дозвола за вршење радиодифузна дејност бр. 
07-248 од 11.07.2012 година,  во “Службен весник на 
РМ”; и 

- да ја повлече тужбата, за поништување на Одлука-
та бр. 07-248 од 11.07.2012 година, за одземање на доз-
волата за вршење радиодифузна дејност бр.07-1969/1 
од 18.06.2007 година, на Советот за радиодифузија, 
поднесена до Управниот суд, на ден 16.07.2012 година.  

Оваа одлука стапува во сила на ден 06.08.2012 го-
дина, под услов  Трговско радиодифузно друштво ГА-
УДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ 
Скопје, навремено да ги исполни сите финансиски и 
други обврски, содржани во ставот 2 алинеја 1, 2, 3 и 4 
од нејзината изрека, кон Советот за радиодифузија на 
Република Македонија.  

Доколку радиодифузерот Трговско радиодифузно 
друштво ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мар-
тин ДООЕЛ Скопје, не ги исполни обврските од ставот 
2 алинеја 1, 2, 3 и 4 од изреката на оваа одлука во наве-
дениот рок, останува во сила Одлуката на Советот за 
радиодифузија бр. 07-248 од 11.07.2012 година, за од-
земање на дозволата за вршење радиодифузна дејност 
бр.07-1969/1 од 18.06.2007 година и фактурата 
бр.123/2012 од 11.07.2012 година. 

Тужбата не го одлага извршувањето на одлуката.  
Оваа одлука да се објави во “Службен весник на РМ”. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
Советот за радиодифузија на Република Македони-

ја, на својата на 27-та седница одржана на 09.07.2012 
година, донесе Одлука бр. 07-248 од 11.07.2012 година, 
за одземање на дозволата за вршење радиодифузна деј-
ност бр.07-1969/1 од 18.06.2007 година, на Трговско 
радиодифузно друштво ГАУДЕАМУС РАДИО КЛА-
СИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, согласно член 63 
став 1 алинеја 4  од Законот за радиодифузната дејност 
(“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 
152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12), а поради неплаќање 
на годишниот надоместок за вршење на радиодифузна 
дејност во рокот утврден во дозволата.   

На својата 29-та седница, одржана на ден 
24.07.2012 година, меѓудругото Советот ја разгледа 
Информацијата во врска со извршените плаќања на на-
доместокот на дозволата од страна на Трговско радио-
дифузно друштво ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК 
ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, и за поведениот управен 
спор од наведениот радиодифузер по повод одлуката за 
одземање на дозволата за вршење радиодифузна деј-
ност, при што согласно Заклучок на Советот бр.02-
3973/3 од 25.07.2012 година, ја прифати истата. 

Следствено на тоа, на истата седница Советот за ра-
диодифузија го донесе следниот Заклучок бр.02-
3973/10 од 25.07.2012 година: 

„Да се пристапи кон поништување на Одлуката на 
Советот за радиодифузија за одземање на дозволата за 
вршење радиодифузна дејност бр. 07-248 од 11.07.2012 
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година, на Трговско радиодифузно друштво ГАУДЕА-
МУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, 
согласно законската можност содржана во член 261 од 
Законот за општа управна постапка и член 28 став 1 од 
Законот за управните спорови, откако Трговско радио-
дифузно друштво ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК 
ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, најдоцна до 31.07.2012 
година, ќе  ги исполни следниве финансиски обврски, 
односно ќе ги плати: 

- да ги плати трошоците за судски такси во постап-
ката по управниот спор пред Управниот суд на РМ во 
вкупен износ од 480,00 денари;  

- да ги плати трошоците од 4.534,00 денари за обја-
вување на Одлуката за одземање на дозволата бр. 07-248 
од 11.07.2012 година, во “Службен весник на РМ”; и 

- да ги плати трошоците од 5.834,00 денари за обја-
вување на Одлуката за поништување на одлуката за од-
земање на дозвола за вршење радиодифузна дејност бр. 
07-248 од 11.07.2012 година, во “Службен весник на 
РМ”;  

Доколку радиодифузерот Трговско радиодифузно 
друштво ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мар-
тин ДООЕЛ Скопје, не ги исполни наведените обврски, 
останува во сила Одлуката за одземање на дозволата за 
вршење радиодифузна дејност бр. 07-248 од 11.07.2012 
година и фактурата бр.123/2012 од 11.07.2012 година.  

Не е спорно дека Трговско радиодифузно друштво 
ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ 
Скопје, има поднесено навремена тужба против Сове-
тот за радиодифузија, за  поништување на одлуката бр. 
07-248 од 11.07.2012 година, за одземање на дозволата 
за вршење радиодифузна дејност бр.07-1969/1 од 
18.06.2007 година, до Управниот суд, на ден 16.07.2012 
година. Трошоците по таа тужба  изнесуваат 480,00 де-
нари.  

Не е спорно дека Трговско радиодифузно друштво 
ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ 
Скопје, во целост ја исполни својата обврска за плаќа-
ње на надоместокот за дозволата за вршење радиоди-
фузна дејност. Имено со уплатата во износ од 
236.708,00 денари, на ден 13.07.2012 година, во целост 
ја исполни својата обврска, со што престанал да постои 
основот-неплаќање на надоместокот пропишан во член 
63 став 1 алинеја 4 од Законот за радиодифузната деј-
ност (“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 
103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12), врз основа на 
кој Советот за радиодифузија на Република Македони-
ја, донел одлука за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност.  

Со оглед на законските решенија за поништување 
на одлуката бр. 07-248 од 11.07.2012 година, за одзема-
ње на дозволата за вршење радиодифузна дејност 
бр.07-1969/1 од 18.06.2007 година, содржани во член 
261 од Законот за општата управна постапка („Служ-
бен весник на РМ” бр. 38/2005 и 110/2008) и член 28 
став 1 од Законот за управните спорови („Службен вес-
ник на РМ” бр. 62/2006, бр. 150/2010), врз основа на 
член 37 став 1 точки 2 и 5 и член 63 став 1 алинеја 4 од 
Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник 
на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 
97/11, 13/12), и Заклучокот на Советот бр.02-3973/10 од 
25.07.2012 година, Советот за радиодифузија, одлучи 
како во изреката на оваа одлука. Согласно член 65, 
став 2 од Законот за радиодифузната дејност, тужбата 
против оваа одлука, не го одлага извршувањето на од-
луката. 

 
    Бр. 07-277     Совет за радиодифузија на РМ 
27 јули 2012 година            Претседател,  

 Скопје                  м-р Зоран Трајчевски, с.р. 

Правна поука: Против оваа одлука  Трговско радио-
дифузно друштво ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК 
ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, има право во рок од 15 
дена од денот на нејзиното добивање да поднесе тужба 
до надлежен суд.  

__________ 
2493. 

Советот за радиодифузија на Република Македони-
ја  врз основа на член 37 став 1 точки 2 и 5 и член 63 
став 1 алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност 
(“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 
152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12), а во согласност со 
член 261 од Законот за општата управна постапка 
(„Службен весник на РМ” бр. 38/2005 и 110/2008) и 
член 28 став 1 од Законот за управните спорови 
(„Службен весник на РМ” бр. 62/2006, бр. 150/2010) и 
Заклучокот на Советот, бр.02-3973/11 од 25.07.2012 го-
дина, на 29-тата седница, одржана на ден 24.07.2012 
година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА  ЗА ОДЗЕМА-
ЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА 

ДЕЈНОСТ  
СЕ ПОНИШТУВА Одлуката на Советот за радио-

дифузија бр.07-185 од 06.06.2012 година, за одземање 
на дозволата за вршење радиодифузна дејност бр.07-
1988/1 од 18.06.2007 година, на Трговско радиодифуз-
но друштво РАДИО МX – РАДИО Охрид ДООЕЛ, 
(“Службен Весник на РМ” бр.70/2012). 

СЕ ЗАДОЛЖУВА Трговско радиодифузно друштво 
РАДИО МX – РАДИО Охрид  ДООЕЛ, најдоцна до 
31.07.2012 година, да ги исполни следниве финансиски 
и други обврски по Заклучокот на Советот бр.02-
3973/11 од 25.07.2012 година, односно: 

- да ги плати трошоците за судски такси во постап-
ката по управниот спор пред Управниот суд на РМ во 
вкупен износ од 480,00 денари;  

- да ги плати трошоците од 4.180,00 денари за обја-
вување на Одлуката за одземање на дозволата бр. 07-
185 од 06.06.2012 година, во “Службен весник на РМ”;   

- да ги плати трошоците од 5.834,00 денари за обја-
вување на Одлуката за поништување на одлуката за од-
земање на дозволата за вршење радиодифузна дејност 
на Трговското  радиодифузно друштво РАДИО МX – 
РАДИО Охрид ДООЕЛ, бр.07-185 од 06.06.2012 годи-
на, во “Службен весник на РМ”  и  

- да ја повлече тужбата (бр.03-3507/1) против Сове-
тот за радиодифузија, за  поништување на Одлуката 
бр.07-185 од 06.06.2012 година, за одземање на дозво-
лата за вршење радиодифузна дејност бр.07-1988/1 од 
18.6.2007 година, поднесена до Управниот суд, на ден 
19.7.2012 година.  

Оваа одлука стапува во сила на ден 06.08.2012 го-
дина, под услов  Трговско радиодифузно друштво РА-
ДИО МX – РАДИО Охрид ДООЕЛ, навремено да ги 
исполни сите финансиски и други обврски, содржани 
во ставот 2 алинеја 1, 2, 3 и 4 од нејзината изрека,  кон 
Советот за радиодифузија на Република Македонија.  

Доколку радиодифузерот Трговско радиодифузно 
друштво РАДИО МX – РАДИО Охрид ДООЕЛ, не ги ис-
полни обврските од ставот 2 алинеја 1, 2, 3 и 4 од изреката 
на оваа одлука во наведениот рок, останува во сила Одлу-
ката на Советот за радиодифузија бр.07-185 од 06.06.2012 
година, за одземање на дозволата за вршење радиодифуз-
на дејност бр.07-1988/1 од 18.06.2007 година. 

Тужбата не го одлага извршувањето на оваа одлука. 
Оваа одлука да се објави во “Службен весник на РМ”. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
Советот за радиодифузија на Република Македонија, 

на својата 17-та седница одржана на 29.05.2012 година, 
донесе Одлука, бр.07-185 од 06.06.2012 година, за одзема-
ње на дозволата за вршење радиодифузна дејност бр.07-
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1988/1 од 18.06.2007 година, на Трговско радиодифузно 
друштво РАДИО МX – РАДИО Охрид ДООЕЛ, согласно 
член 63 став 1 алинеја 4  од Законот за радиодифузната 
дејност (“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 
103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12), а поради непла-
ќање на годишниот надоместок за вршење на радиоди-
фузна дејност во рокот утврден во дозволата.   

На својата 19-та седница, одржана на ден 7.6.2012 
година, меѓу другото, Советот ја разгледа Информаци-
јата во врска со доставеното известување на ТРД РА-
ДИО МX – РАДИО Охрид ДООЕЛ, за извршено плаќа-
ње на 31-ви мај 2012, во целост на доспеаниот надоме-
сток за вршење радиодифузна дејност.   

Следствено на наведеното, а согласно законската 
можност содржана во член 261 од Законот за општа 
управна постапка и член 28 став 1 од Законот за управ-
ните спорови, Советот донесе Заклучок, бр.02-2963/4 
од 08.06.2012 година,  да му упати укажување во кое ќе 
му појасни дека постои разбирање за состојбата во која 
се наоѓа, со напомена да покрене управен спор пред 
надлежниот Управен суд против одлуката на Советот 
за одземање на дозволата, како основ за поништување 
на одлуката за одземање на дозволата. Укажувањето, 
бр.03-3127/1 на ТРД РАДИО МX – РАДИО Охрид ДО-
ОЕЛ, Советот му го достави на 8-ми јуни 2012 година. 

Во врска со горе наведеното, Советот на 29-та сед-
ница одржана на 24.07.2012, ја разгледа Информација-
та за поведен управен спор пред Управниот Суд од 
страна на ТРД РАДИО МX – РАДИО Охрид ДООЕЛ, 
при што согласно Заклучокот на Советот, бр.02-3973/8 
од 25.07.2012 година, ја прифати истата. 

Следствено на тоа, на истата седница Советот го донесе 
следниот Заклучок, бр.02-3973/11 од 25.07.2012 година: 

 „Да се пристапи кон поништување на Одлуката на 
Советот за радиодифузија за одземање на дозволата за 
вршење радиодифузна дејност бр. 07-185 од 06.06.2012 
година, на Трговско радиодифузно друштво РАДИО 
МX – РАДИО Охрид ДООЕЛ, согласно законската 
можност содржана во член 261 од Законот за општа 
управна постапка и член 28 став 1 од Законот за управ-
ните спорови, откако Трговско радиодифузно друштво 
РАДИО МX – РАДИО Охрид ДООЕЛ, најдоцна до 
31.07.2012 година, ќе  ги исполни следниве финанси-
ски обврски, односно ќе ги плати: 

- трошоците за судски такси во постапката по 
управниот спор пред Управниот суд на РМ во вкупен 
износ од 480,00 денари; 

- трошоците од 4.180,00 денари за објавување на 
Одлуката за одземање на дозволата, бр.07-185 од 
06.06.2012 година во “Службен весник на РМ” и  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- трошоците од 5.834,00 денари за објавување на Одлука-
та за поништување на одлуката за одземање на дозволата за 
вршење радиодифузна дејност на Трговското  радиодифузно 
друштво РАДИО МX – РАДИО Охрид ДООЕЛ, бр.07-185 
од 06.06.2012 година, во “Службен весник на РМ”. 

Доколку радиодифузерот Трговско радиодифузно друш-
тво РАДИО МX – РАДИО Охрид ДООЕЛ, не ги исполни 
наведените обврски, останува во сила Одлуката за одземање 
на дозволата за вршење радиодифузна дејност бр.07-185 од 
06.06.2012 година.  

Не е спорно дека Трговско радиодифузно друштво РА-
ДИО МX – РАДИО Охрид, има поднесено навремена тужба 
до Управниот суд на РМ за  поништување на одлуката бр.07-
185 од 06.06.2012 година на Советот за радиодифузија, за од-
земање на дозволата за вршење радиодифузна дејност 
(бр.07-1988/1 од 18.06.2007 година),  на ден 19.07.2012 годи-
на. Трошоците по таа тужба  изнесуваат 480,00 денари.  

Не е спорно дека Трговско радиодифузно друштво РА-
ДИО МX – РАДИО Охрид ДООЕЛ, во целост ја исполни 
својата обврска за плаќање на надоместокот за дозволата за 
вршење радиодифузна дејност. Имено со уплатата на вкупен 
износ од 21.261,00 денари, на ден 31.05.2012 година, во це-
лост ја исполни својата обврска, со што престанал да постои 
основот - неплаќање на надоместокот пропишан во член 63 
став 1 алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност 
(“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 
6/10, 145/10, 97/11, 13/12), врз основа на кој Советот за ради-
одифузија на Република Македонија, донел одлука за одзе-
мање на дозволата за вршење радиодифузна дејност.  

Со оглед на законските решенија за поништување на од-
луката бр. 07-185 од 06.06.2012 година, за одземање на доз-
волата за вршење радиодифузна дејност бр.07-1988/1 од 
18.06.2007 година, содржани во член 261 од Законот за оп-
штата управна постапка („Службен весник на РМ” бр. 
38/2005 и 110/2008) и член 28 став 1 од Законот за управните 
спорови („Службен весник на РМ” бр. 62/2006, бр. 150/2010), 
врз основа на член 37 став 1 точки 2 и 5 и член 63 став 1 али-
неја 4 од Законот за радиодифузната дејност (“Службен вес-
ник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 
97/11, 13/12), и Заклучокот на Советот бр.02-3973/11 од  
25.07.2012 година, Советот за радиодифузија, одлучи како во 
изреката на оваа одлука. 

Согласно член 65 став 2 од Законот за радиодифузна деј-
ност, тужбата не го одлага извршувањето на оваа одлука.   
      Бр. 07-278     Совет за радиодифузија на РМ 
27 јули 2012 година            Претседател,  

 Скопје                    м-р Зоран Трајчевски, с.р.                 
Правна поука: Против оваа одлука  Трговско радиоди-

фузно друштво РАДИО МX – РАДИО Охрид ДООЕЛ, има 
право во рок од 15 дена од денот на нејзиното добивање да 
поднесе тужба до надлежен суд.  

 
 

 

www.slvesnik.com.mk                                            contact@slvesnik.com.mk 
  
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов. 
 Телефон:  +389-2-55 12 400.   
 Телефакс: +389-2-55 12 401.   
 
 Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари. 
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 
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МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

 
30. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Ма-
кедонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОР ЗА ЗАШТИТА И ОДРЖЛИВ 
РАЗВОЈ НА ПАРКОТ ПРЕСПА 

 
Се прогласува Законот за ратификација на Договор за заштита и одржлив развој на Паркот Преспа, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јули 2012 година. 
  
  Бр. 07- 3426/1                                                 Претседател 

23 јули 2012 година                       на Република Македонија,                       
     Скопје                                                 Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА ДОГОВОР ЗА ЗАШТИТА И ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ПАРКОТ ПРЕСПА 
 

Член 1 
Се ратификува Договорот за заштита и одржлив развој на Паркот Преспа потпишан на 2 февруари 2010 година 

во Пили, Грција.  
 

Член 2 
Договорот во оригинал на англиски јазик, со превод на македонски јазик гласи: 
  



 
30 јули 2012                                                            Бр. 96 - Стр. 3 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 



 
Стр. 4 - Бр. 96                                                         30 јули 2012 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  



 
30 јули 2012                                                            Бр. 96 - Стр. 5 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 



 
Стр. 6 - Бр. 96                                                         30 јули 2012 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  
 



 
30 јули 2012                                                            Бр. 96 - Стр. 7 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 



 
Стр. 8 - Бр. 96                                                         30 јули 2012 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  
 



 
30 јули 2012                                                            Бр. 96 - Стр. 9 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 



 
Стр. 10 - Бр. 96                                                         30 јули 2012 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  
 



 
30 јули 2012                                                            Бр. 96 - Стр. 11 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 



 
Стр. 12 - Бр. 96                                                         30 јули 2012 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  
 



 
30 јули 2012                                                            Бр. 96 - Стр. 13 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 



 
Стр. 14 - Бр. 96                                                         30 јули 2012 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  
 



 
30 јули 2012                                                            Бр. 96 - Стр. 15 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 



 
Стр. 16 - Бр. 96                                                         30 јули 2012 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  
 



 
30 јули 2012                                                            Бр. 96 - Стр. 17 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 



 
Стр. 18 - Бр. 96                                                         30 јули 2012 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  
 



 
30 јули 2012                                                            Бр. 96 - Стр. 19 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 



 
Стр. 20 - Бр. 96                                                         30 јули 2012 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  
 



 
30 јули 2012                                                            Бр. 96 - Стр. 21 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 



 
Стр. 22 - Бр. 96                                                         30 јули 2012 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  
 



 
30 јули 2012                                                            Бр. 96 - Стр. 23 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 



 
Стр. 24 - Бр. 96                                                         30 јули 2012 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  
 



 
30 јули 2012                                                            Бр. 96 - Стр. 25 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 



 
Стр. 26 - Бр. 96                                                         30 јули 2012 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  
 



 
30 јули 2012                                                            Бр. 96 - Стр. 27 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

 
 



 
Стр. 28 - Бр. 96                                                         30 јули 2012 
 

 
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 

  
 

Член З 
Министерството за животна средина и просторно планирање се определува како надлежен орган на државната 

управа што ќе се грижи за извршување на овој Договор. 
 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македони-

ја". 
__________ 

 
L I GJ 

PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES PËR MBROJTJE DHE ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM TË 
PARKUT TË PRESPËS 

 
Neni 1 

Ratifikohet Marrëveshja për mbrojtje dhe zhvillim të qëndrueshëm të Parkut të Prespës e nënshkruar më 2 shkurt 2010 
në Pili, Greqi.  

 
Neni 2 

Marrëveshja në origjinal në gjuhën angleze me përkthim në gjuhën maqedonase, është si vijon: 
 

Neni 3 
Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, caktohet si organ kompetent i administratës shtetërore që do të 

kujdeset për zbatimin e kësaj marrëveshje. 
 

Neni 4 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
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Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов. 
 Телефон:  +389-2-55 12 400.   
 Телефакс: +389-2-55 12 401.   
 
 Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари. 
 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 


