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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
344. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАЌА-
ЊЕ НА РАТИ НА ДАНОЧНИ ДОЛГОВИ НА ЈАВ-
НИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ТРГОВСКИ ДРУШТВА 
ОСНОВАНИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОД-
НОСНО ОД ОПШТИНИТЕ ИЛИ ГРАДОТ СКОПЈЕ 

 
Се прогласува Законот за плаќање на рати на даноч-

ни долгови на јавните претпријатија и трговски друш-
тва основани од Република Македонија, односно од 
општините или градот Скопје, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 8 февруари 2010 година. 

 
         Бр. 07- 645/1                             Претседател 
8 февруари 2010 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 ПЛАЌАЊЕ НА РАТИ НА ДАНОЧНИ ДОЛГО-
ВИ  НА ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ТРГОВ-
СКИ ДРУШТВА ОСНОВАНИ ОД РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА, ОДНОСНО ОД ОПШТИНИТЕ ИЛИ  

ГРАДОТ СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат постапката, условите и 

роковите на плаќање на рати на даночните долгови со 
состојба на 31 декември 2009 година на даночните 
должници јавни претпријатија основани од Република 
Македонија, општините или градот Скопје согласно со 
Законот за јавните претпријатија и на трговските друш-
тва со ограничена одговорност и акционерските друш-
тва кај кои единствен содружник, односно акционер е 
Република Македонија, односно општините или градот 
Скопје (во натамошниот текст: даночен должник). 

 
Член 2 

Постапката за плаќање на рати на даночниот долг 
уредена со овој закон се однесува на даночниот долг на 
даночните должници од членот 1 на овој закон по ос-

нов на данокот на додадена вредност, данокот на доби-
вка и персоналниот данок на доход со состојба на 31 
декември 2009 година, освен долгот за месечни аконта-
ции на данок на добивка за 2009 година и долгот за 
персонален данок на бруто плата за 2009 година. 

 
Член 3 

Плаќањето на рати на даночниот долг согласно со 
овој закон не се условува со гаранција за обезбедување 
на плаќањето. 

 
Член 4 

Плаќањето на рати на даночниот долг на даноците 
утврдени во членот 2 од овој закон се остварува врз ос-
нова на поднесено барање од даночниот должник. 

Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува до 
надлежната организациона единица на Управата за јав-
ни приходи во рок од десет дена од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

Во барањето од ставот 1 на овој член даночниот 
должник треба да го наведе износот на даночниот долг 
за секој вид на данок за кој се бара плаќање на рати и 
бројот на рати.  

Кон барањето се приложува доказ од Централниот 
регистар на Република Македнија, како и од Централ-
ниот депозитар за хартии од вредност за акционерските 
друштва, со кој се потврдува дека даночниот должник 
е еден од субјектите наведени во членот 1 од овој за-
кон. 

 
Член 5 

Во случај кога износот на даночниот долг на дано-
ците наведени во барањето согласно со членот 4 од 
овој закон не се совпаѓа со износот на даночниот долг 
согласно со даночната евиденција на Управата за јавни 
приходи, ќе се изврши усогласување на состојбите ме-
ѓу Управата за јавни приходи и даночниот должник за 
што истите составуваат записник. 

 
Член 6 

На даночниот должник кој поднел барање согласно 
со членот 4 на овој закон, во рок од пет дена од денот на 
приемот на барањето, Управата за јавни приходи доне-
сува решение за плаќање на даночниот долг на рати (во 
натамошниот текст: решение) со кое ќе му дозволи пла-
ќање на рати на даночниот долг по сите видови на дано-
ци утврдени во членот 2 на овој закон, на најмногу 120 
месечни рати, со грејс период од најмногу 36 месеци.  

Грејс периодот од ставот 1 на овој член започнува 
да тече од денот на донесувањето на решението, а отп-
латата на месечните рати започнува да тече по истекот 
на грејс периодот. 
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Со решението од ставот 1 на овој член на даночни-
от должник ќе му се утврди правото на отпис на камата 
пресметана до 31 декември 2009 година на даночниот 
долг што го исплатил на рати и ќе му се утврди дека не 
се пресметува камата за времетраење на плаќањето на 
даночниот долг во условите утврдени согласно со ре-
шението. 

 
Член 7 

Даночниот должник е должен месечните рати да ги 
плаќа во роковите утврдени со решението. 

 
Член 8 

Доколку даночниот долг за некој од даноците утвр-
дени со членот 2 на овој закон за кој се бара плаќање 
на даночниот долг на рати согласно со овој закон е 
предмет на постапка на присилна наплата или е во по-
стапка на одложено плаќање согласно со Законот за да-
ночна постапка, таквата постапка Управата за јавни 
приходи ќе ја запре со заклучок. 

 
Член 9 

Од денот на донесувањето на решението, доколку 
даночниот должник има повеќе платен данок или раз-
лика на данок согласно со членот 45 од Законот за да-
нокот на додадена вредност, износот на повеќе плате-
ниот данок или разлика ќе се искористи за пребивање 
на долгот по основ на достасани и недостасани месеч-
ни рати утврдени со решението. 

 
Член 10 

На даночниот должник кој го исплатил даночниот 
долг по сите видови на даноци во целост, Управата за 
јавни приходи со решение ќе му изврши отпис на кама-
тата пресметана до 31 декември 2009 година. 

 
Член 11 

Управата за јавни приходи решението за плаќање 
на даночниот долг ќе го укине, доколку: 

а) даночниот должник во текот на грејс периодот 
има две достасани неплатени даночни обврски, наста-
нати по донесување на решението за плаќање на даноч-
ниот долг на рати; 

б) даночниот должник не изврши уплата на две пос-
ледователни месечни рати за време на периодот на отп-
лата на даночниот долг на рати согласно со решението и 

в) даночниот должник не го отплатил даночниот 
долг заклучно со крајниот рок на плаќање, утврден во 
решението. 

Во случај на укинување на решението поради при-
чините наведени во точките б) и в) од ставот 1 на овој 
член, даночниот должник нема да го оствари правото 
на отпис на каматата на платениот дел од даночниот 
долг.  

Член 12 
Доколку на кој било начин дојде до промена на 

сопственоста кај даночниот должник пред истекот на 
крајниот рок на плаќањето на даночниот долг на рати,  
плаќањето на даночниот долг продолжува да се врши 
според условите утврдени во решението. 

 
Член 13 

Овој  закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“. 

___________ 
 

L I G J 
PËR PAGESË ME KËSTE TË BORXHEVE 

TATIMORE TË NDËRMARRJEVE PUBLIKE DHE 
SHOQËRIVE TREGTARE TË THEMELUARA NGA 

REPUBLIKA E MAQEDONISË, PËRKATËSISHT 
NGA KOMUNAT OSE QYTETI I SHKUPIT 

 
Neni 1 

Me këtë ligj rregullohen, procedura, kushtet dhe afatet 
e pagesës me këste të borxheve tatimore në gjendjen më 
31.12.2009 të debitorëve tatimorë, ndërmarrjeve publike të 
themeluara nga Republika e Maqedonisë, komunat ose 
Qyteti i Shkupit, në pajtim me Ligjin për ndërmarrjet 
publike dhe shoqëritë tregtare me përgjegjësi të kufizuar 
dhe shoqërive aksionare te të cilat bashkëpronar i vetëm, 
përkatësisht aksionar është Republika e Maqedonisë, 
përkatësisht komunat ose Qyteti i Shkupit (në tekstin e 
mëtejmë të Ligjit: debitor tatimor). 

 
Neni 2 

Procedura për pagesën me këste të borxhit tatimor, e 
rregulluar me këtë ligj, ka të bëjë me borxhin tatimor të 
debitorëve tatimorë nga neni 1 i këtij ligji, në bazë të 
tatimit mbi vlerën e shtuar, tatimit mbi fitimin dhe tatimit 
personal mbi të ardhurat në gjendjen më 31.12.2009, 
përveç borxhit për akontacione mujore të tatimit mbi fitim 
për vitin 2009 dhe borxhit për tatimin personal mbi rrogën 
bruto për vitin 2009. 

 
Neni 3 

Pagesa me këste e borxhit tatimor në pajtim me këtë 
ligj, nuk kushtëzohet me garanci për sigurimin e pagesës. 

 
Neni 4 

Pagesa me këste e borxhit tatimor të tatimeve të 
përcaktuara në nenin 2 të këtij ligji, realizohet në bazë të 
kërkesës së parashtruar nga debitori tatimor. 
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Kërkesa nga paragrafi 1 i këtij neni, parashtrohet në 
njësinë organizative kompetente të Drejtorisë së të Hyrave 
Publike, në afat prej 10 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji. 

Në kërkesën nga paragrafi 1 i këtij neni, debitori 
tatimor duhet ta paraqesë shumën e borxhit tatimor për 
çfarëdo lloj tatimi për të cilin kërkohet pagesë me këste 
dhe numrin e kësteve. 

Kërkesës i bashkëngjitet dëshmi nga Regjistri Qendror 
i Republikës së Maqedonisë, si dhe nga Depozitari qendror 
për letra me vlerë për shoqëritë aksionare, me të cilën 
vërtetohet se debitori tatimor është njëri nga subjektet e 
paraqitur në nenin 1 të këtij ligji. 

 
Neni 5 

Në rastin kur shuma e borxhit tatimor të tatimeve të 
paraqitura në kërkesë  në pajtim me nenin 4 të këtij ligji, 
nuk përputhet me shumën e borxhit tatimor në pajtim me 
evidencën tatimore të Drejtorisë së të Hyrave Publike, do 
të kryhet harmonizim i gjendjeve ndërmjet Drejtorisë së të 
Hyrave Publike dhe debitorit tatimor për të cilën të njëjtët 
hartojnë procesverbal. 

 
Neni 6 

Për debitorin tatimor i cili ka parashtruar kërkesë në 
pajtim me nenin 4 të këtij ligji, në afat prej pesë ditësh nga 
dita e pranimit të kërkesës, Drejtoria e të Hyrave Publike 
miraton aktvendim për pagesën e borxhit tatimor me këste 
(në leximin e mëtejmë: aktvendim), me të cilin do t'i lejojë 
pagesë me këste të borxhit tatimor për të gjitha llojet e 
tatimeve të përcaktuara në nenin 2 të këtij ligji, në më së 
shumti 120 këste mujore, me grejs periudhë prej më së 
shumti 36 muajsh. 

Grejs periudha nga paragrafi 1 i këtij neni, fillon të 
rrjedhë nga dita e miratimit të aktvendimit, kurse pagesa e 
kësteve mujore fillon të rrjedhë pas kalimit të grejs 
periudhës. 

Me aktvendimin nga paragrafi 1 i këtij neni, debitorit 
tatimor do t'i përcaktohet e drejta e shlyerjes së kamatës së 
llogaritur deri më 31.12.2009 të borxhit tatimor që e ka 
paguar në këste dhe do t'i përcaktohet se nuk i llogaritet 
kamata për kohëzgjatjen e pagesës së borxhit tatimor, në 
kushtet e përcaktuara në pajtim me aktvendimin. 

 
Neni 7 

Debitori tatimor është i obliguar që këstet mujore t'i 
paguajë në afatet e përcaktuara me aktvendim. 

 
Neni 8 

Nëse borxhi tatimor për disa nga tatimet e përcaktuara 
në nenin 2 të këtij ligji për të cilin kërkohet pagesë e 
borxhit tatimor në këste në pajtim me këtë ligj, është lëndë 

e procedurës së pagesës së detyrueshme, ose është në 
procedurë të pagesës së prolonguar në pajtim me Ligjin për 
procedurë tatimore, procedurën e tillë Drejtoria e të Hyrave 
Publike do ta ndërpresë me konkluzion.  

 
Neni 9 

Nga dita e miratimit të aktvendimit, nëse debitori 
tatimor ka tatim më tepër të paguar ose dallim të tatimit në 
pajtim me nenin 45 të Ligjit për tatime mbi vlerën e shtuar, 
shuma e tatimit të paguar më tepër ose dallimi do të 
shfrytëzohet për kompensimin e borxhit në bazë të kësteve 
mujore të maturuara dhe të pamaturuara, të përcaktuara me 
aktvendim. 

 
Neni 10 

Debitorit tatimor i cili e ka paguar borxhin tatimor për 
të gjitha llojet e tatimeve në tërësi, Drejtoria e të Hyrave 
Publike me aktvendim do t'ia shlyejë kamatën e llogaritur 
deri më  31.12. 2009. 

 
Neni 11 

Drejtoria e të Hyrave Publike aktvendimin për pagimin 
e borxhit tatimor, do ta heqë nëse: 

a) debitori tatimor gjatë grejs periudhës ka dy detyrime 
tatimore të papaguara të maturuara, të krijuara pas 
miratimit të aktvendimit për pagesën e borxhit tatimor me 
këste; 

b) debitori tatimor nuk kryen pagesë të dy kësteve 
mujore të njëpasnjëshme, gjatë kohës së periudhës së 
pagesës së borxhit tatimor me këste në pajtim me 
aktvendimin dhe 

v) debitori tatimor nuk e ka paguar borxhin tatimor 
përfundimisht me afatin e fundit të pagesës, të përcaktuar 
me aktvendim.  

Në rast të heqjes së aktvendimit për shkak të arsyeve të 
paraqitura në pikat b) dhe v) nga paragrafi 1 i këtij neni, 
debitori tatimor nuk do ta realizojë të drejtën e shlyerjes së 
kamatës të pjesës së paguar nga borxhi tatimor. 

 
Neni 12 

Nëse në çfarëdo mënyre vjen deri te ndryshimi i 
pronësisë te debitori tatimor, para skadimit të afatit 
përfundimtar të pagesës së borxhit tatimor me këste, 
pagesa e borxhit tatimor vazhdon të kryhet sipas kushteve 
të përcaktuara në aktvendim. 

 
Neni 13 

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në “Gazetën 
zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ  

НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
345. 



Стр. 6 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 

       Бр. 19-6454/1-09                 Заменик на претседателот 
2 февруари 2010 година                         на Владата на Република  
            Скопје                             Македонија, 
                               м-р Зоран Ставрески, с.р. 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 7 



Стр. 8 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 9 



Стр. 10 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 11 



Стр. 12 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 13 



Стр. 14 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 15 



Стр. 16 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 17 



Стр. 18 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 19 



Стр. 20 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 21 



Стр. 22 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 23 



Стр. 24 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 25 



Стр. 26 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 27 



Стр. 28 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 29 



Стр. 30 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 31 



Стр. 32 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 33 



Стр. 34 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 35 



Стр. 36 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 37 



Стр. 38 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 39 



Стр. 40 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 41 



Стр. 42 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 43 



Стр. 44 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 45 



Стр. 46 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 47 



Стр. 48 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 49 



Стр. 50 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 51 



Стр. 52 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 53 



Стр. 54 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 55 



Стр. 56 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 57 



Стр. 58 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 59 



Стр. 60 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 61 



Стр. 62 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 63 



Стр. 64 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 65 



Стр. 66 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 67 



Стр. 68 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 69 



Стр. 70 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 71 



Стр. 72 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 73 



Стр. 74 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 75 



Стр. 76 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 

 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 77 

346. 
Врз основа на член 135 став 6 од Законот за зашти-

та на природата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.67/04, 14/06 и 84/07), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 2.02.2010 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СПОГОДБАТА 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И 
ОБВРСКИ СО СУБЈЕКТИ КОИ ВРШАТ ДЕЈНОСТ 
ВО ЗАШТИТЕНО ПОДРАЧЈЕ –  НАЦИОНАЛЕН  

ПАРК  ГАЛИЧИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Спогодбата за 

регулирање на меѓусебните права и обврски со субје-
кти кои вршат дејност во заштитено подрачје – Нацио-
нален Парк Галичица –Пчеларство, бр.03-314 од 
7.09.2009 година, склучена помеѓу ЈУ Национален 
Парк Галичица Охрид како субјект задолжен за упра-
вување со заштитеното подрачје и Илија Крстески од 
Охрид. 

 
Член 2 

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

 
 
Бр.19-6438/1-09                 Заменик на претседателот 

2 февруари 2010 година          на Владата на Република 
      Скопје                                      Македонија, 
                                     м-р Зоран Ставрески, с.р.  

__________ 
347. 

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за 
јавните претпријатија ("Службен весник на Република 
Македонија" бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07 и 
83/09), Владата на Република Македонија, на седница-
та, одржана на 2.02.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ПРО-
ДАЖБА НА СТАНОВИ, ДЕЛОВЕН ПРОСТОР И 
ПАРКИНГ МЕСТА ВО ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ ВО 
ОБЈЕКТ 3.2, ЛАМЕЛА А, ЛАМЕЛА Б, ЛАМЕЛА В, 
ЛАМЕЛА Б1, ЛАМЕЛА Г И ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ 
П1 – КОМПЛЕКС ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА  

ВО СКОПЈЕ 
 
1. Со  оваа  одлука   се   дава   согласност   на   Од-

луката за утврдување на продажни цени за продажба 
на станови, деловен простор и паркинг места во подзе-
мен паркинг во објект 3.2, Ламела А, Ламела Б, Ламела 
В, Ламела Б1, Ламела Г и подземен паркинг П1 – 
Комплекс источна индустриска зона во Скопје , бр.02- 
22225/16-2 од 29.12.2009 година, донесена од Управни-
от одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со 
станбен и деловен простор на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 29.12.2009  година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
  Бр.51-194/1                Заменик на претседателот  

2 февруари 2010 година          на Владата на Република  
   Скопје                                      Македонија, 
                                 м-р Зоран Ставрески, с.р.  

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
348. 

Врз основа на член 30 став 2 од Законот за работно-
то време, задолжителните одмори на мобилните работ-
ници и возачите во патниот сообраќај и уредите за за-
пишување во патниот сообраќај („Службен весник на 
Република Македонија” бр.161/09), министерот за 
транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО И 
ПОСТАПКАТА НА ИЗДАВАЊЕ НА МЕМОРИСКИ  

КАРТИЧКИ 
 

Член 1 
Со овој  правилник се пропишува формата и содр-

жината на барањето и постапката на издавање на мемо-
риски картички. 

 
Член 2 

Барањата за издавање на мемориски картички се 
поднесуваат на образец во формат А4. 

Образецот на барањето за издавање на возачка кар-
тичка е даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој 
правилник. 

Образецот на барањето за издавање на картичка на 
превозникот е даден во Прилог 2 кој е составен дел на 
овој правилник. 

Образецот на барањето за издавање на работилнич-
ка картичка е даден во Прилог 3 кој е составен дел на 
овој правилник. 

Образецот на барањето за издавање на контролна 
картичка е даден во Прилог 4 кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 3 

Барањето за издавање на мемориска картичка се 
поднесува во еден примерок на соодветен образец од 
член 2 на овој правилник во зависност од видот на ме-
мориската картичка за секој подносител. 

Барањето за издавање мемориска картичка се по-
полнува така што сите рубрики треба да бидат правил-
но и читливо испишани. 

 
Член 4 

Кон барањата за издавање на возачка картичка, ра-
ботилничка картичка и контролна картичка се прило-
жува и фотографија на лицето на чие име се издава  ме-
мориската картичката за дигитален тахограф.  

 
Член 5 

Барањето за издавање на мемориска картичка се 
поднесува до овластеното лице за издавање на мемори-
ски картички (во натамошниот текст: издавач на кар-
тички). 

 
Член 6 

По барањето за издавање на мемориските картички 
издавачот на картички одлучува согласно Законот за 
општата управна постапка и Законот за работното вре-
ме, задолжителните одмори на мобилните работници и 
возачите во патниот сообраќај и уредите за запишува-
ње во патниот сообраќај. 

Изработената мемориска картичка барателот лично 
ја подигнува од издавачот на мемориски картички. 

 
Член 7 

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

 
   Бр. 01-2063 

февруари 2010 година                         Министер, 
      Скопје                      Миле Јанакиески, с.р. 



Стр. 78 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 

 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 79 



Стр. 80 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 81 



Стр. 82 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 83 



Стр. 84 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 

 



9 февруари 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 18 - Стр. 85 



Стр. 86 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 9 февруари 2010 
 

349. 
Врз основа на член 31 став 4 од Законот за работно-

то време, задолжителните одмори на мобилните работ-
ници и возачите во патниот сообраќај и уредите за за-
пишување во патниот сообраќај („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 161/09), министерот за 
транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ВО ОДНОС НА ПО-
ТРЕБНИТЕ ПРОСТОРИИ И ОПРЕМА НА ПРАВ-
НИ ЛИЦА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ЈАВНО ОВЛАСТУ-
ВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА  

МЕМОРИСКИ КАРТИЧКИ 
 

Член 1 
Со овој  правилник  се пропишуваат поблиските ус-

лови во однос на потребните простории и опрема на 
правните лица за добивање на јавно овластување за вр-
шење на работи за издавање на мемориски картички.  

 
Член 2 

Правно лице за да добие јавно овластување за вр-
шење на работи за издавање на мемориски картички 
треба да има во сопственост или во закуп соодветни 
простории на територијата на Република Македонија и 
тоа: 

1) За извршување на управните работи треба да рас-
полага со деловен простор од најмалку 60 м2 и тоа: 

- три канцеларии и соодветни помошни простории, 
соодветно осветлени и климатизирани односно опреме-
ни со уреди за греење и ладење кои овозможуваат из-
вршување на канцелариски работи и 

- просториите да имаат соодветна местоположба и 
да бидат достапни до барателите на услугите.  

2) За вршење на работите во врска со персонализа-
цијата и изработката на мемориски картички простори-
ите треба да бидат на територија на Република Македо-
нија или на територија на земја која има претходно 
искуство со персонализација и изработка на мемориски 
картички и правното лице за истите да има сертификат 
за вграден систем за управување со информатичка без-
бедност според ISO/IEC 17999/Cor 1 или ISO/IEC 
27001:2005 и да има сертификат за печатење на картич-
ки запазувајќи ги правилата за дозволена бучава и дру-
ги емисии (зрачења) согласно МКС EN ISO 14001. 

3) За давање на услуги во врска со изработка на по-
требните електронски клучеви, просториите треба да би-
дат на територија на Република Македонија или на тери-
торија на земја која има претходно искуство во израбо-
тка на електронски клучеви за мемориски картички и 
правното лице за истите да има сертификат за вграден 
систем за управување со информатичка безбедност спо-
ред ISO/IEC 17999/Cor 1 или ISO/IEC 27001:2005. 

 
Член 3 

Покрај условите од член 2 на овој правилник, про-
сториите на правното лице за добивање на јавно овла-
стување за вршење на работи за издавање на мемориски 
картички треба да ги исполнуваат и следните услови: 

- да се обезбедени со видео надзор, уред за аларм, 
противпожарни апарати и 24-часовна физичка заштита и 

- просториите да имаат сигурен пристап заштитен 
со методи за авторизација (автентикација). 

 
Член 4 

Просториите од член 2 точка 1 и 2 од овој правил-
ник во кои ќе се вршат работите од јавното овластува-
ње треба да бидат опремени со: 

1. канцелариска опрема, 
2. проверена програмска и машинска опрема за по-

ставување на системите за издавање на картички за ди-
гитални тахографи за: 

- извршување на управни работи; 
- персонализација и изработка на картичките и 
- генерирање на електронските клучеви. 
3. уреди за персонализација и изработка на картички, 
4. комуникациски врски и 
5. безбедносна опрема. 
 

Член 5 
Правното лице треба да биде сопственик на опрема-

та и уредите од член 4 на овој правилник или истите да 
ги користи врз основа на склучен договор за закуп или 
лизинг за периодот за кој се дава јавното овластување. 

 
Член 6 

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

 
   Бр. 01-2063 

февруари 2010 година                          Министер, 
      Скопје                               Миле Јанакиески, с.р. 

______________ 
350. 

Врз основа на член 38 став 2 од Законот за работно-
то време, задолжителните одмори на мобилните работ-
ници и возачите во патниот сообраќај и уредите за за-
пишување во патниот сообраќај („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 161/09), министерот за 
транспорт и врски,  донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ 

МЕМОРИСКИ КАРТИЧКИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на водење на евиденција за издадени 
мемориски картички. 

 
Член 2 

Издавачот на картичките евиденцијата за издадени-
те мемориски картички ја води во електронска форма.   
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Член 3 
Евиденцијата за издадени мемориски картички ги 

содржи следните податоци, вклучувајќи ги и личните 
податоци: 

1. За подносителот на барањето за издавање картички: 
- име и презиме на подносителот на барањето, 
- датум и место на раѓање, 
- пол, 
- мајчин јазик, 
- адреса на живеење, 
- адреса на која ќе ја прима поштата, 
- бројот на возачката дозвола, 
- орган и држава која ја издала возачката дозвола и 
- категории на возила за кои лицето поседува возач-

ка дозвола. 
2. За возачка картичка: 
- име и презиме на подносителот на барањето, 
- датум и место на раѓање, 
- пол, 
- мајчин јазик, 
- адреса на живеење,  
- адреса на која ќе ја прима поштата, 
- бројот на возачката дозвола, 
- орган и држава која ја издала возачката дозвола, 
- категории на возила за кои лицето поседува возач-

ка дозвола, 
- дигитална фотографија и 
- дигитален потпис. 
3. За контролна картичка: 
- назив на надлежниот орган за контрола, 
- адреса на надлежниот орган за контрола, име и 

презиме на овластеното лице, 
- име и презиме на службеното лице задолжено за 

контрола, 
- датум и место на раѓање, 
- пол, 
- мајчин јазик, 
- адреса на живеење, 
- адреса на која ќе му се испрати картичката, 
- електронска адреса, 
- дигитална фотографија и 
- дигитален потпис. 
4. За картичка на превозникот: 
- назив на превозникот кој располага со превозни 

средства, 
- адреса, односно седиште на превозникот, 
- име и презиме на одговорното лице кај превозни-

кот и 
- електронска адреса. 
5. За работилничка картичка 
- име на работилницата, 
- адреса односно седиште на работилницата, 
- име и презиме на овластеното лице, 
- електронска адреса, 
- име и презиме на техничарот – имател на картич-

ката, 
- датум и место на раѓање, 
- пол, 
- мајчин јазик, 
- адреса на живеење, 

- адреса на која ќе му се испрати пин кодот која не 
смее да биде иста како и адресата на работилниците, 

- електронска адреса, 
- дигитална фотографија и 
- дигитален потпис. 
6. За сите видови на картички: 
- име на овластениот издавачот, 
- сериски број на картичката, 
- датум на почеток на важност на картичката, 
- датум на престанок на важност на картичката, 
- статус на картичката (одземена од страна на кон-

тролен орган, привремено одземена, трајно одземена, 
неважечка, заменета, изгубена, украдена, оштетена, 
истечен рок на важење, продолжена, откажана), 

- број на доставени (превземени) картички, 
- персонализирани картички, 
- испратени картички, 
- грешки при изработка, 
- залихи на картички, 
- картички во оптек, 
- вратени (непреземени) картички и 
- оштетени картички. 
 

Член 4 
Во евиденцијата за издадени мемориски картички 

се внесуваат сите промени настанати во текот на важе-
њето на картичките. 

 
Член 5 

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

 
  Бр. 01-2063  

февруари 2010 година                        Министер, 
     Скопје                                Миле Јанакиески, с.р. 

______________ 
351. 

Врз основа на член 22 став 3 од Законот за работно-
то време, задолжителните одмори на мобилните работ-
ници и возачите во патниот сообраќај и уредите за за-
пишување во патниот сообраќај („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 161/09), министерот за 
транспорт и врски донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЛИ ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ОВ-
ЛАСТУВАЊЕТО ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ, ПРОВЕР-
КА, КОНТРОЛА И ПОПРАВКА НА ТАХОГРАФИ, 
КАКО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ПРО-
СТОРОТ И  ОПРЕМАТА НА  РАБОТИЛНИЦАТА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содр-
жината на барањето за издавање или продолжување на 
овластувањето за инсталирање, проверка, контрола и 
поправка на тахографи, како и потребната документа-
ција, просторот и опремата на работилницата. 
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Член 2 
Барањето за издавање односно продолжување на 

овластувањето на правно лице за извршување на рабо-
ти на инсталирање, проверка, контрола и поправка на 
тахографи (во натамошниот текст: работилница), се 
поднесува на образец во формат А4. 

Образецот на барањето за издавање на овластува-
њето од став 1 на овој член е даден во Прилог 1 кој се 
составен дел на овој правилник.  

 
Член 3 

Кон барањето за издавање односно продолжување 
на овластување на работилница се поднесува следната 
документација: 

- оригинал или заверена копија од решението од 
Централниот регистар на Република Македонија за вр-
шење на работи на активирање, сервисирање, калибри-
рање, пломбирање на тахографи, пренесување на пода-
тоци од тахографот, отстранување и демонтирање на 
тахографите и изработување на идентификациски озна-
ки за тахографите, 

- доказ за сопственост на просториите во кои ќе ги 
извршува работите од овластувањето, односно договор 
за закуп за користење на простории не пократок од 10 
години, 

- доказ дека располага со соодветна опрема за извр-
шување на работите од овластувањето, 

- доказ односно образец М1/М2 за најмалку три 
вработени технички лица, 

- доказ дека не е поведена стечајна постапка, по-
стапка за ликвидација односно во моментот на подне-
сување на барањето да не му е изречена прекршочна 
санкција забрана за вршење на дејност, 

- доказ дека раководителот на работилницата не е 
лице кое било раководител на работилница на која во 
изминатите пет години и било одземено овластување-
то, 

- копија заверена на нотар од сертификатот за по-
мината обука за калибрација на аналогни и дигитални 
тахографи, 

- копија заверена на нотар од договорот со произво-
дителот на тахографи или независен производител на 
калибрациона опрема, со кој се регулира правниот од-
нос во врска со постапките и работите кои ќе ги извр-
шува, 

- доказ дека просториите и опремата овозможуваат 
сите записи и документацијата за сите активности по-
врзани со тахографите да се забележат и чуваат на со-
одветен начин и да се достапни на органите за надзор, 

- потврда издадена од надлежен орган дека на рабо-
тилницата или на лицето кое е правен наследник на ра-
ботилницата, во изминатите пет години не му било од-
земено овластувањето, 

- доказ од кој ќе се утврди дека едно од вработените 
лица е техничко лице кое ги исполнува условите од 
член 26 став 1 и 2 од Законот за работното време, за-
должителните одмори на мобилните работници и воза-
чите во патниот сообраќај и уредите за запишување во 
патниот сообраќај и 

- копиja од важечки сертификат за калибрација на 
мерната опрема и копиja од важечки сертификат за 
акредитација на инспекциско (контролно) тело за тахо-
графи, издаден од Институтот за акредитација на Ре-
публика Македонија. 

 
Член 4 

Работилницата треба да располага со најмалку една 
просторија за чување на сите записи и документацијата 
за сите активности поврзани со тахографите, како и ед-
на просторија за вршење на административни работи. 

Освен просториите од став 1 од овој член работил-
ницата треба да располага и со просторија во која ќе се 
врши инсталирање, проверка, контрола и поравка на 
тахограф. Просторијата треба да биде со должина од 
влез до излез минимум 24 м, со должина на канал од 
минимум 18 м, опремена со валци и импулс сензор. 

На просториите на работилницата треба да има 
истакнато огласна табла за информации. 

 
Член 5 

Работилницата треба да располага со следната 
опрема: 

1) Уред со активни валци чија брзина не поминува 
10 км/час, на кој се наоѓа сензор за автоматско мерење 
на обемот на тркалата и изминатиот пат, кој треба да 
биде инсталиран на канал за лесен пристап до  мену-
вачката кутија на возилото. Уредот треба да овозможу-
ва и калибрација на возила што имаат перманентен по-
гон на сите тркала; и 

2) Уред за калибрација на аналогни и дигитални та-
хографи, поврзан со активните валци преку одредено 
софтверско решение кое овозможува автоматско мере-
ње, калибрирање и печатење на калибрациониот прото-
кол и калибрационата налепница која се лепи на вна-
трешната страна од возачката врата. 

  
Член 6 

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

 
  Бр. 01-2063                             

февруари 2010 година                          Министер, 
          Скопје                                 Миле Јанакиески, с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
352. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 70/1992), на седницата одржана 
на 27 јануари 2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за утврдување на 

надоместок на членовите на Советот на општина Него-
тино за работа на седниците на работните тела на сове-
тот, бр.07-402/14 од 26.05.2009 година („Службен глас-
ник на општина Неготино“ бр.5 од 10.07.2009). 

2. СЕ СТАВА НАДВОР ОД СИЛА Решението за за-
пирање на извршувањето на поединечните акти или 
дејствија што се донесени, односно преземени врз ос-
нова на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

4. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијатива поднесена од Пане Трајков - градона-
чалник на општина Неготино, со Решение У. бр. 
189/2009 од 16 декември 2009 година, поведе постапка 
за оценување на уставноста и законитоста на одлуката 
означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што се по-
стави прашањето за нејзината уставност и законитост.  

5. Судот на седницата утврди дека Советот на оп-
штина Неготино на седницата одржана на 26 мај 2009 
година ја донел Одлуката за утврдување на надоместок 
на членовите на Советот на општина Неготино за рабо-
та на седниците на работните тела на советот, бр.07-
402/14. 

Според член 1 од ова одлука, на членовите на Сове-
тот на општина Неготино за работа на седниците на ра-
ботните тела-комисиите на советот им припаѓа надоме-
стокот во висина од 3.000,00 месечно.  

Со член 2 од Одлуката се утврдува дека оваа одлука 
влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во „Службен гласник на општина Неготино“. 

6. Согласно член 8 став 1 алинеите 3 и 9 од Уста-
вот, владеењето на правото и локалната самоуправа се 
темелни вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија. 

Согласно член 51 од Уставот, во Република Маке-
донија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите.  

Согласно член 52 став 1 од Уставот, законите и 
сите други прописи се објавуваат пред да влезат во 
сила. Според став 4 од истата одредба, законите и 
другите прописи не можат да имаат повратно дејство, 
освен по исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за 
граѓаните.  

Според член 45 од Законот за локалната самоуправа 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
5/2002) членовите на советот имаат право на надоме-
сток за присуство на седница и надоместоци на патни и 
дневни трошоци во рамки утврдeни со закон.  

Согласно членот 100 кој е поместен во Глава XV 
„Преодни и завршни одредби“ до донесувањето на за-
конот од членот 45 на овој закон членовите на советот 
ќе примаат надоместок за присуство на седница на со-
ветот без оглед на нејзиното времетраење, најмногу до 
30% од просечната месечна нето плата во Република 
Македонија исплатена во последните три месеци, а на-
доместоците за патните и дневните трошоци ќе им се 
исплатуваат според прописите кои се однесуваат на др-
жавните службеници.  

Според член 1 од Законот за дополнување на Зако-
нот за плата и другите надоместоци на пратениците во 
Собранието на Република Македонија и другите избра-
ни и именувани лица во Републиката („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 121/2007) во Зако-
нот за плата и другите надоместоци на пратениците во 
Собранието на Република Македонија и другите избра-
ни и именувани лица во Републиката („Службен вес-
ник на СРМ“ број 36/90 и „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ број 38/91, 23/97, 37/2005 и 84/2005), 
по Дел “V. Надоместок на определени материјални 
трошоци и други примања“ се додава дел V-a со пет 
нови членови 29-а, 29-б, 29-в, 29-г и 29-д.  

Во Делот V-a, се предвидени надоместоците на чле-
новите на советите на општините и на членовите на 
Советот на градот Скопје.  

Според член 29-а, од наведениот закон на членови-
те на советите на општините и на членовите на Советот 
на градот Скопје им припаѓа месечен надоместок за 
присуство на седниците на советот и надоместок на 
патните и дневните трошоци. Според ставот 2 на исти-
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от член, средствата за исплата на надоместоците од 
ставот 1 на овој член се обезбедуваат во буџетот на оп-
штината и во Буџетот на градот Скопје.  

Според член 29-б од наведениот закон месечниот 
надоместок за присуство на седници на советот се 
утврдува во процентуален износ од просечната месеч-
на нето плата во Републиката исплатена за претходна-
та година, но не повеќе од 84%. Според став 2 од 
истиот член, висината на месечниот надоместок за 
присуство на седниците се утврдува со одлуката за 
извршување на буџетот на општината и Буџетот на 
градот Скопје.  

Според член 29-в од истиот закон, на претседатели-
те на советите на општините и на претседателот на Со-
ветот на градот Скопје, за раководењето и организира-
њето на работата на советот, надоместокот од членот 
29-б се зголемува за 30%.  

Според член 29-г од Законот, месечниот надоме-
сток за присуство на седниците на советот се исплату-
ва за присуство на сите седници на советот во теков-
ниот месец. Според став 2 од истиот член, месечниот 
надоместок за присуство на седниците на советот се 
намалува за 30% за секое отсуство од седница на со-
ветот. Според став 3, месечниот надоместок за при-
суство на седниците на советот не се исплатува, до-
колку членот на советот не присуствувал на ниту една 
седница на советот во тековниот месец. Според став 
4, месечниот надоместок за присуство на седниците 
не се исплатува, доколку советот во тековниот месец 
не одржал седница.  

Според член 29-д од Законот, на членовите на со-
ветите на општините и на членовите на Советот на 
градот Скопје им се исплатуваат надоместоци за 
патни и дневни трошоци за службени патувања во 
земјата и странство според прописите кои се однесу-
ваат на државните службеници вработени во оп-
штинската администрација и во администрацијата на 
градот Скопје.  

Имајќи ја предвид одредбата од членот 45 од Зако-
нот за локалната самоуправа и делот V-a од Законот за 
дополнување на Законот за плата и другите надоместо-
ци на пратениците во Собранието на Република Маке-
донија и другите избрани и именувани лица во Репуб-
ликата, произлегува дека законодавецот го утврдил 
правото на надоместок за присуство на седница и пра-
вото на надоместок на патни и дневни трошоци за чле-
новите на советот.  

Со оглед на тоа што со оспорената Одлука право-
то на надоместок на членовите на работните тела – 
комисиите на советот кои извршуваат работи за Сове-
тот на општина Неготино за нивниот ангажман во оп-
штината, не е утврденo во согласност со членот 29-а 
од Законот за дополнување на Законот за плата и дру-
гите надоместоци на пратениците во Собранието на 
Република Македонија и другите избрани и именува-
ни лица во Републиката, Судот утврди дека оспорена-
та одлука не е во согласност со Уставот и со Законот 
за дополнување на Законот за плата и другите надо-
местоци на пратениците во Собранието на Република 
Македонија и другите избрани и именувани лица во 
Републиката.  

Оспорената одлука, исто така, не е во согласност и 
со наведените одредби од Законот за локалната само-
управа и Законот за плата и другите надоместоци на 
пратениците во Собранието на Република Македонија 
и другите избрани и именувани лица во Републиката. 
Ова од причина што во цитираните законски одредби 
се предвидува надоместок за присуство на седница на 
советот без оглед на нејзиното времетраење, како и 
надоместок за дневни трошоци врз основа на пропи-
сите кои се однесуваат на државните службеници, но 
не се предвидува надоместок за работа на седница на 
членови на работните тела без оглед на одржана сед-
ница за секоја седница поодделно, односно не се 
предвидува фиксен износ на надоместокот за дневни 
трошоци без оглед на одржана седница за секоја ко-
мисија поодделно, како што предвидува оспорената 
одлука.  

7. Врз основа на изнесеното, судот одлучи како во 
точката 1 од ова одлука.  

8. Овaа одлука судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на судот д-р Трендафил Ивановски и судиите 
д-р Наташа Габер–Дамјановска, Исмаил Дарлишта, 
Лилјана Ингилизова Ристова, Вера Маркова, Бранко 
Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р 
Зоран Сулејманов. 

 

У.бр.189/2009                             Претседател 

27 јануари 2010 година  на Уставниот суд на Република 

      Скопје                                     Македонија, 

                                 д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
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ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ 
353. 
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СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

354. 
Врз основа на член 52 од Законот за радиодифузна-

та дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 100/05, 19/07, 
103/08, 152/08, 06/2010), а во согласност со членовите 
46 и 51 од истиот Закон, Советот за радиодифузија на 
Република Македонија, по спроведувањето на Конкур-
сот за доделување дозвола за вршење радиодифузна 
дејност објавен врз основа на Одлуката за објавување 
конкурс бр. 07-4047/1 од 02.12.2009 година („Службен 
весник на РМ” бр. 145/09) и Заклучокот бр. 02-341/7  
од  09.02.2010 година, на 02-та седница, одржана на 
05.02.2010 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ РА-
ДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ (ТЕЛЕВИЗИЈА ПРЕКУ 

КАБЕЛ) НА ЛОКАЛНО НИВО 
  
I. Се доделуваат 3 (три) дозволи за вршење радио-

дифузна дејност за емитување и пренос на телевизиски 
програмски сервиси од општ формат, на локално ниво, 
преку јавна комуникациска мрежа - кабел (во поната-
мошниот текст: дозволи), и тоа: 

- 1 (една) дозвола, за Дебар, на албански  јазик, на 
Илир Лела од Дебар; 

- 1 (една) дозвола, за Прилеп, на македонски јазик, 
на Дино Москов од Прилеп    и 

- 1 (една) дозвола, за Струга, на македонски јазик, 
на Ристо Кароски од Охрид. 

II. Дозволите за вршење радиодифузна дејност за 
емитување и пренос на телевизиските програмски серви-
си на локално ниво, наведени во точка 1 на оваа Одлука, 
се доделуваат за временски период од 9 (девет) години и 
истите не можат да се пренесуваат на друго лице. 

III. Советот за радиодифузија ќе ги издаде дозволи-
те за вршење радиодифузна дејност за емитување и 
пренос на телевизиски програмски сервиси на локално 
ниво,  наведени во точка 1 на оваа Одлука, врз основа 
на: приложена регистрација во соодветниот регистар 
како трговски радиодифузни друштва, договор/и за ме-
ѓусебно уредени односи меѓу радиодифузерот и нај-
малку еден оператор на јавна комуникациска мрежа 
нотифициран од Агенцијата за електронски комуника-
ции на РМ за пренос на програмскиот сервис на радио-
дифузерот преку соодветната јавна комуникациска 
мрежа и документ издаден од Агенцијата за електрон-
ски комуникации за начинот на кој ќе се врши дотурот 
на сигналот на телевизиските програмски сервиси.  

IV. Трговските радиодифузни друштва мораат да 
отпочнат со вршење на радиодифузната дејност нај-
доцна во рок од 1 (една) година, од денот на доделува-
њето на дозволите за вршење радиодифузна дејност за 
емитување и пренос на телевизиски програмски серви-
си на локално ниво.  

V. Субјектите, наведени во точка 1 на оваа Одлука, 
на кои им се доделуваат дозволи за вршење радиоди-
фузна дејност, се должни  во рок од 1 (една) година од 
денот на доделувањето на дозволите,  во целост да ги 
исполнат условите и барањата на кои се обврзале во 
Пријавата при конкурирањето.  

Советот за радиодифузија ќе изврши увид кај радио-
дифузерот, пред истиот да започне со работа, со цел да 
го утврди степенот на исполнување на условите и бара-
њата од конкурсната докуменатција од нивна страна.  

Доколку при увидот се констатира дека радиодифу-
зерот не ги исполнува потребните услови и барања, Со-
ветот, по изминувањето на рокот за започнување со вр-
шење на дејноста определен во точка бр. IV од оваа 
Одлука, ќе ја одземе  дозволата за вршење радиодифуз-
на дејност. 

VI. За дозволите се плаќа годишен надоместок за 
секоја тековна година, почнувајќи од датумот на доде-
лувањето на дозволите за вршење радиодифузна деј-
ност, на сметката на Советот за радиодифузија (жиро 
сметка 300000000618023, Банка депонент: Комерцијал-
на банка А. Д. Скопје). 

Висината на годишниот надоместок за дозволите за 
наредните години Советот за радиодифузија ќе ја прес-
метува согласно член 60 од Законот за радиодифузната 
дејност. 

VII. Радиодифузерот, во однос на начинот на кој ќе 
се врши дотур на сигналот на телевизиските програм-
ски сервиси, наведени во точка 1 на оваа Одлука, од те-
левизиското студио на радиодифузерот до седиштето 
на операторот на јавна комуникациска мрежа (со линк 
со користење на радиофреквенции; со коаксијален или 
оптички кабел без користење на радиофреквенции, и 
преку интернет без користење на радиофреквенции), 
потребно е од Агенцијата за електронски комуникации 
да достави соодветен документ во кој ќе биде опреде-
лен начинот на кој ќе се врши дотурот на сигналот. 

Во зависност од начинот на кој ќе се врши дотур на 
сигналот на телевизиските програмски сервиси, наве-
дени во точка 1 на оваа Одлука, радиодифузерот ќе би-
де обврзан да плаќа или да не плаќа годишен надоме-
сток пресметан според Правилникот за начинот на 
пресметка на годишниот надоместок за користење на 
радиофреквенции, донесен од страна на Агенцијата за 
електронски комуникации (Службен весник на РМ, бр. 
02/08). Надоместокот  се плаќа на сметка на Агенцијата 
за електронски комуникации за секоја тековна година, 
почнувајќи од датумот на издавањето на Потврда за из-
вршената регистрација со запишување во службената 
евиденција во Агенцијата за електронски комуникации. 

VIII. Во дозволите за вршење радиодифузна дејност 
за емитување и пренесување телевизиски програмски 
сервис на локално ниво преку кабел, кои се наведени во 
точка 1 на оваа Одлука и кои ќе ги издаде Советот за ра-
диодифузија на трговските радиодифузни друштва, ќе 
бидат содржани податоците утврдени во член 56 од За-
конот за радиодифузната дејност („Службен весник на 
РМ” бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010).  

IX. Во рамките на процесот на дигитализација на 
терестријалната радиодифузија во Република Македо-
нија, по барање на радиодифузерот, дозволата за еми-
тување телевизиски програмски сервис преку јавна ко-
муникациска мрежа (кабел), може да се трансформира 
во дозвола за емитување телевизиски програмски сер-
вис преку дигитален мултиплекс за истото подрачје за 
кое таа е доделена. 
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X. За оваа одлука писмено да се известат сите учес-
ници на Конкурсот за доделување дозволи за вршење 
радиодифузна дејност (телевизија), објавен врз основа 
на Одлуката за објавување конкурс бр.07-4047/1 од 
02.12.2009 година („Службен весник на РМ” бр. 
145/09), во рок од седум дена од денот на донесување-
то на Одлуката. 

XI. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ”.  

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Во основа на член  44, а во согласност со член 45, 

46 и 47 од Законот за радиодифузната дејност („Служ-
бен весник на РМ“ бр.100/05, 19/07), на 23-та седница 
одржана на 02.12.2009 година, Советот за радиодифу-
зија донесе Одлука за објавување конкурс за доделува-
ње дозволи за вршење радиодифузна дејност бр.07-
4047/1 од 02.12.2009 година („Службен весник на РМ” 
бр. 145/09). Советот утврди дека во рок беа доставени 
вкупно 4 (четири) пријави за доделување дозволи за 
вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос 
на телевизиски програмски сервиси на локално ниво 
преку јавна комуникациска мрежа – кабел, од кои по 1 
(една) пријава за подрачјата на Дебар и Прилеп, и 2 
(две) пријави за подрачјето на Струга. 

 Пријавите беа оценувани според критериумите за 
оценување на пријавите утврдени во Општите, технич-
ките, продукциските, програмските и други услови за 
доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност 
за телевизиски програмски сервис на локално ниво за 
пренос преку јавна комуникациска мрежа - кабел. Тие 
критериуми ги исполнија кандидатите Илир Лела, Ди-
но Москов и Ристо Кароски, на кои им се доделуваат 
дозволи. Кандидатот Целесоски Славе не ги исполни 
утврдените критериуми од следниве причини: достави 
неуреден (стар) проект за техничко-продукциски и 
емисиони услови, неуредна (непополнета) пријава во 
однос на програмскиот дел и неуреден програмски 
проект кој се приложува кон пријавата и не достави 
комплетни документи во однос на барањата за финан-
сиската способност на кандидатите на конкурсот. 

Врз основа на сето погоре наведено, Советот на 02-
та седница, одржана на 05.02.2010 год., одлучи како во 
диспозитивот на оваа Одлука.  

Одлуката да се достави до:  
- Сите учесници на Конкурсот за доделување дозволи 

за вршење радиодифузна дејност (телевизија) преку јавна 
комуникациска мрежа – кабел, објавен врз основа на Од-
луката за објавување конкурс бр. 07-4047/1 од 02.12.2009 
година („Службен весник на РМ” бр. 145/09), и 

- Агенцијата за електронски комуникации на Репуб-
лика Македонија. 

 
      Бр. 07-42                         Совет за радиодифузија 

9 февруари 2010  година                   Претседател, 
      Скопје                               Зоран Стефаноски, с.р. 
 
Правна поука: Учесниците на Конкурсот за доделу-

вање дозволи за вршење радиодифузна дејност (теле-
визија) преку јавна комуникациска мрежа – кабел, обја-
вен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр. 
07-4047/1 од 02.12.2009 година („Службен весник на 
РМ” бр. 145/09), кои не се задоволни од Одлуката, има-
ат право во рок од 15 дена од денот на добивањето на 
известувањето и Одлуката да поднесат тужба до над-
лежниот суд. 

355. 
Врз основа на член 52 од Законот за радиодифузната 

дејност (‘Сл. весник на РМ‘ бр.100/05, 19/07, 103/08, 
152/08, 6/2010), а во согласност со членовите 46 и 51 од 
истиот Закон, Советот за радиодифузија на Република 
Македонија, по спроведувањето на Конкурсот за доде-
лување дозвола за вршење радиодифузна дејност обја-
вен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр. 
07-4046/1 од 02.12.2009 година („Службен весник на 
РМ” бр. 145/09), и Заклучокот бр. 02-341/6 од 09.02.2010 
година, на 02-та седница, одржана на 05.02.2010 година, 
ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РА-
ДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ (ТЕЛЕВИЗИЈА ПРЕКУ 

САТЕЛИТ) 
 
I. Се доделува 1 (една) дозвола за вршење радиоди-

фузна дејност за емитување телевизиски програмски 
сервис преку сателит од општ формат, на албански ја-
зик, на Арбтрим Кира од Струга. 

II. Телевизискиот програмски сервис на добитникот 
на дозволата од точка I. од оваа Одлука, ќе се емитува 
преку сателит кој ќе го избере имателот на дозволата. 

III. За ниво на опфат на гледаност, односно сервис-
на зона за емитување на телевизискиот програмски 
сервис преку сателит, се смета целото подрачје на Ре-
публика Македонија. 

IV. Дозволата за вршење радиодифузна дејност за 
емитување телевизиски програмски сервис преку сате-
лит, наведена во точка I на оваа Одлука, се доделува за 
временски период од 9 (девет) години и истата не може 
да се пренесува на друго лице. 

V. Советот за радиодифузија ќе ја издаде дозволата 
за вршење радиодифузна дејност за емитување телеви-
зиски програмски сервис преку сателит, наведена во 
то’ка I на оваа Одлука, врз основа на: приложена реги-
страција во соодветниот регистар како трговскo радио-
дифузнo друштвo, склучен договор со сателитски про-
вајдер по избор на радиодифузерот за пристап до сате-
лит преку кој ќе се врши емитување на програмскиот 
сервис и одобрение издадено од Агенцијата за еле-
ктронски комуникаци.  

VI. Трговското радиодифузно друштво мора да от-
почне со вршење на радиодифузната дејност најдоцна 
во рок од 1 (една) година, од денот на доделувањето на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност за емитува-
ње и пренос на телевизиски програмски сервиси преку 
сателит.  

VII. Субјектот, наведен во точка I на оваа Одлука, 
на кој му се доделува дозволата за вршење радиоди-
фузна дејност (телевизија преку сателит), е должен  во 
рок од 1 (една) година од денот на доделувањето на 
дозволите,  во целост да ги исполни условите и барања-
та на кои се обврзал во Пријавата при конкурирањето.  

Советот за радиодифузија ќе изврши увид кај ради-
одифузерот, пред истиот да започне со работа, со цел 
да го утврди степенот на исполнување на условите и 
барањата од конкурсната докуменатција од негова 
страна.  
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Доколку при увидот се констатира дека радиодифу-
зерот не ги исполнува потребните услови и барања, Со-
ветот, по изминувањето на рокот за започнување со вр-
шење на дејноста определен во точка бр. VI од оваа 
Одлука, ќе ја одземе  дозволата за вршење радиодифуз-
на дејност. 

VIII. Агенцијата за електронски комуникации врз 
основа на оваа Одлука ќе издаде одобрение за користе-
ње на радиофреквенција во согласност со податоците 
за доделената фреквенција.  

IX. За дозволата се плаќа годишен надоместок за 
секоја тековна година, почнувајќи од датумот на доде-
лувањето на дозволата, на сметката на Советот за ради-
одифузија (жиро сметка 300000000618023, Банка депо-
нент: Комерцијална банка А. Д. Скопје). 

Висината на годишниот надоместок за дозволата за 
наредните години Советот за радиодифузија ќе ја прес-
метува согласно член 60 од Законот за радиодифузната 
дејност. 

X. Во дозволата за вршење радиодифузна дејност за 
емитување телевизиски програмски сервис преку сате-
лит која ќе ја издаде Советот за радиодифузија на тр-
говското радиодифузно друштво, ќе бидат содржани 
податоците утврдени во член 56 од Законот за радио-
дифузната дејност („Службен весник на РМ” бр.100/05, 
19/07, 103/08, 152/08, 6/2010). 

XI. За користење на радиофренвенциите за радио-
дифузна и за фиксна служба трговските радиодифузни 
друштва се должни да плаќаат годишен надоместок 
пресметан според Правилникот за начинот на пресме-
тка на годишниот надоместок за користење на радио-
фреквенции, донесен од страна на Агенцијата за еле-
ктронски комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 
01/06). 

XII. За оваа Одлука писмено да се извести учесни-
кот на Конкурсот за доделување дозвола за вршење ра-
диодифузна дејност, објавен врз основа на Одлуката за 
објавување конкурс Одлуката за објавување конкурс 
бр.07-4046/1 од 02.12.2009 година (“Службен весник на 
РМ” бр. 145/09), во рок од седум дена од денот на до-
несувањето на Одлуката. 

XIII. Оваа Одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
Во основа на член  44, а во согласност со член 45, 

46 и 47 од Законот за радиодифузната дејност („Служ-
бен весник на РМ“ бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 
6/2010), на 23-та седница одржана на 02.12.2009 годи-
на, Советот за радиодифузија донесе Одлука за објаву-
вање конкурс за доделување дозволи за вршење радио-
дифузна дејност бр.07-4046/1 од 02.12.2009 година 
(„Службен весник на РМ” бр. 145/09). Советот утврди 
дека во рок беше доставена вкупно 1 (една) пријава за 
доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност 
(телевизија преку сателит). 

Пријавата беше оценувана според критериумите за 
оценување на пријавите утврдени во Општите, технич-
ките, продукциските, програмските и други услови за 
доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност 
(телевизија преку сателит). Тие критериуми ги исполни 
единствениот кандидат Арбтрим Кира од Струга, на 
кој му се доделува дозволата.  

Врз основа на сето погоре наведено, Советот на 02-
та седница, одржана на 05.02.2010 год., одлучи како во 
диспозитивот на оваа Одлука.  

Oдлуката да се достави до:  
- Агенцијата за електронски комуникации на Репуб-

лика Македонија, 
- Арбтрим Кира од Струга. 
 
    Бр. 07-43                           Совет за радиодифузија 

9 февруари 2010  година                   Претседател, 
      Скопје                              Зоран Стефаноски, с.р. 
 
Правна поука: Учесникот на Конкурсот за доделу-

вање дозвола за вршење радиодифузна дејност, објавен 
врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр.07-
4046/1 од 02.12.2009 година („Службен весник на РМ” 
бр. 145/09), доколку е незадоволен од Одлуката, има 
право во рок од 15 дена од денот на добивањето на из-
вестувањето и Одлуката да поднесе тужба до надлеж-
ниот суд. 
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