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2307.
Врз основа на член 76 став 3 од Законот за надворешни работи ("Службен весник на Република Македонија"
бр.46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на
седницата, одржана на 1.6.2012 година, донесе
УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЛАТА, ДОДАТОЦИ НА ПЛАТА И
НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ТРОШОЦИ ВО ДИПЛОМАТСКО – КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Уредбата за начинот и постапката за утврдување на
плата, додатоци на плата и надоместоците на определени
трошоци во дипломатско – конзуларните претставништва
на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија" бр.22/07 и 59/09), во членот 2 точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите „како и лицата
упатени во претставништвата согласно член 78 став 1 од
Законот за надворешни работи“.
Член 2
Во член 12 став 2 зборовите „државниот службеник “се заменуваат со зборовите „вработениот во претставништвото“.
Член 3
Во член 13 став 2 зборовите „државен службеник
упатен“ се заменуваат со зборот „вработен“.
Член 4
Во член 15 во ставот 1 процентот “20%“ се заменува со процентот “5%“, а зборовите “од кои” и алинеите 1 и 2 се заменуваат со зборовите “по основ на
придружба во земјата на акредитацијата.”
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Во ставот 2 зборовите „државен службеник упатен
“се заменуваат со зборот „вработен“.
Во ставот 3 процентот “10%“ се заменува со процентот “5%“.
Член 5
Во член 16 во ставот 2 процентот “10%“ се заменува со процентот “5%“.
Член 6
Членот 21 се менува и гласи:
“Надоместокот на трошоците за изнајмување на
стан (резиденција) за амбасадор, односно шеф на претставништво, се исплатува врз основа на решение донесено од страна на овластено лице во Министерството,
на предлог од Kомисијата за избор на резиденции и
утврдување на надоместок на трошоците за изнајмување на стан (во понатамошниот текст: Комисија), формирана во Министерството.
Комисијата го донесува предлогот од став 1 на овој
член, по добивањето на најмалку три писмени понуди,
доставени од претставништвото.
Понудите од став 2 на овој член содржат и податоци за висината на депозитот и агенциската провизија и
други услови релевантни за изнајмување на станот за
амбасадор, односно шеф на претставништво (начин на
плаќање на режиските трошоци, време за изнајмување,
предвремено откажување, промени во цената како резултат на законска индексација, враќање на станот во
првобитна состојба).
Режиските трошоци за станот за амбасадор, односно шеф на претставништво (телефон, електрична енергија, греење, гас, вода, телекомуникациски трошоци,
телевизија) се признаваат во висина од 25% од износот
на платените сметки.
Трошоците за заедничко одржување на објектот во
кој се наоѓа станот за амбасадор, односно шеф на претставништво (лифт, електрична енергија, хигиена, дворно место ) се на товар на Министерството.”
Член 7
Во член 22 во алинејата 2 зборот ”станарина” се заменува со зборот ”закупнина”.
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Член 8
Членот 23 се менува и гласи:
“Трошоци за привремено хотелско сместување за
амбасадор, односно шеф на претставништвото, се
признаваат во категорија до три звездички, не подолго од 10 дена од денот на стапувањето на работа во
претставништвото.”
Член 9
Членот 24 се менува и гласи:
“Со решение од овластено лице во Министерството, на предлог од Комисијата се утврдува користење на
стан во објекти во сопственост на Република Македонија во странство.
Режиските трошоци (телефон, електрична енергија,
греење, гас, вода, телекомуникациски трошоци, телевизија) паѓаат на товар на корисникот на стан во објект
во сопственост на Република Македонија во странство.
Во случаите кога се работи за стан во објект во
сопственост на Република Македонија во странство, во
кој режиските трошоци се наплатуваат паушално, односно не се монтирани броила за поединечно мерење,
режиските трошоци се утврдуваат сразмерно на квадратурата на користената станбена површина, споредено со вкупната станбена површина на објектот.
Трошоците за заедничко одржување на објектот во
сопственост на Република Македонија во странство, во
кој се наоѓа станот (лифт, електрична енергија, хигиена, дворно место) се на товар на Министерството.“.
Член 10
Членот 25 се менува и гласи:
“Надоместокот на трошоците за изнајмување на
стан за вработен во претставништво се исплатува врз
основа на решение донесено од страна на овластено
лице во Министерството.
Надоместокот од став 1 на овој член, се исплатува
месечно од денот на стапувањето на работа до денот на
завршување на работата во претставништвото.”.
Член 11
Членот 26 се брише.

2308.
Врз основа на член 23 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
83/2009), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 26.6.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА КАНДИДАТИТЕ КОИ СЕ ЗАПИШУВААТ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“,
СКОПЈЕ ВО СТУДИСКАТА УЧЕБНА 2012/2013 ГОДИНА, ЧИЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ФИНАНСИРА ОД
БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука се определува бројот на кандидатите кои се запишуваат на Воената академија „Генерал
Михаило Апостолски“, Скопје, во студиската учебна
2012/2013 година, 25 студенти – питомци, за потребите
на Армијата на Република Македонија, како редовни
студенти, чие образование се финансира од Буџетот на
Република Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.41-5068/1
26 јуни 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
__________

2309.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011),
Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12.7.2012 година, донесе

Член 12
Членот 27 се менува и гласи:
“Висината на надоместокот од член 25 став 1 од
оваа уредба, се утврдува според:
- Дипломатско-конзуларното, односно стручно-административното звање на вработениот во претставништвото и
- Реалните трошоци за закупнина, утврдени по градови.“.
Член 13
Членот 28 се менува и гласи:
„Трошоците за: агенциска провизија, депозит, режиските трошоци (телефон, електрична енергија, греење, гас, вода, телекомуникациски трошоци, телевизија), трошоци за заедничко одржување на објектот во
кои се наоѓа станот паѓаат на товар на корисникот на
станот, освен за стан за амбасадор, односно шеф на
претставништво, кога истите се на товар на Министерството.“.

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИКОТ
ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА ЈП МАКЕДОНИЈАПАТ – СКОПЈЕ ОД СТРАНА НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

Член 14
За лицата кои до денот на влегувањето во сила на
оваа уредба се веќе упатени на работа во претставништвата и кои веќе користат станови под закуп, одредбите
од оваа уредба ќе се применуваат по истекот на роковите за закуп предвидени во нивните поединечни договори за закуп.
Член 15
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр.41-4572/2
12 јули 2012 година
Скопје

Бр.41-4436/1
1 јуни 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на согласност на Ценовникот за плаќање на услугите на ЈП Македонијапат – Скопје од страна на Агенцијата за државни патишта, донесена од Владата на Република Македонија, под бр. 41-4572/1 од 16.06.2012
година („Службен весник на Република Македонија“
бр. 79/2012) од 25.6.2012 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

2310.
Врз основа на членот 141 став (3) од Законот за квалитет на земјоделските производи (“Службен весник
на Република Македонија” бр. 140/10, 53/11 и 55/12),
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И
ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ КОИ СЕ ЗАШТИТУВААТ НА НАЦИОНАЛНО И МЕЃУНАРОДНО НИВО СО ЗАШТИТА НА ГЕОГРАФСКИОТ
НАЗИВ СО ОЗНАКА НА ПОТЕКЛОТО ИЛИ ГЕОГРАФСКАТА ОЗНАКА И ЗАШТИТА НА ТРАДИЦИОНАЛНИОТ НАЗИВ СО ОЗНАКА ЗА ГАРАНТИРАН ТРАДИЦИОНАЛЕН СПЕЦИЈАЛИТЕТ (∗)
Член 1
Со ова решение се определуваат земјоделските и
прехранбените производи кои се заштитуваат на национално и меѓународно ниво со заштита на географскиот назив со ознака на потеклото или географската ознака и заштита на традиционалниот назив со ознака за гарантиран традиционален специјалитет.
Член 2
Земјоделски и прехранбени производи кои се заштитуваат на национално и меѓународно ниво со заштита на географскиот назив со ознака на потеклото
или географската ознака се:
1. Свежо месо (и изнутрици);
2. Месни производи (готвени, солени, чадени, и др);
3. Сирења;
4. Други производи од животинско потекло (јајца,
млеко, различни млечни производи, освен путер, и др.);
5. Масла и масти (путер, маргарин, масло и др.);
6. Овошја, зеленчук и житарици, свежи или преработени;
7. Свежа риба, мекотели, ракови и производи добиени од нив;
8. Други производи од Анекс I на Договорот (зачини и др.);
9. Пиво;
10. Природни минерални води или изворски води;
11. Пијалоци произведени од растителни екстракти;
12. Леб, колачи, торти, кондиторија, бисквити и
друга пекарска стока;
13. Природни гуми и смоли;
14. Паста од сенф;
15. Тестенини;
16. Сено;
17. Есенцијални масла;
18. Плута;
19. Cochineal (сирови производи од животинско потекло);
20. Цвеќиња и декоративни растенија;
21. Волна;
22. Врбов стап за плетење и
23. Обичен лен.
Член 3
Земјоделски и прехранбени производи кои се заштитуваат на национално и меѓународно ниво со заштита на традиционалниот назив со ознака за гарантиран традиционален специјалитет се:
1. Свежо месо (и изнутрици);
2. Месни производи (готвени, солени, чадени, и др);
3. Сирења;
4. Други производи од животинско потекло (јајца,
млеко, различни млечни производи, освен путер, и др.);
5. Масла и масти (путер, маргарин, масло и др.);
6. Овошја, зеленчук и житарици, свежи или преработени;
7. Свежа риба, мекотели, ракови и производи добиени од нив;
∗

Со ова решение се врши усогласување со Регулативата на комисијата (ЕЗ) 1216/2007 од 18 октомври 2007 година за утврдување
на деталните правила за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр.
509/2006 на Советот за земјоделски и прехранбени производи како гарантирани традиционални специјалитети и со Регулативата
(ЕЗ) 1898/2006 од 14 декември 2006 година за утврдување на правила за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 510/2006 на Советот за заштита на географски ознаки и ознаки за потекло на земјоделски и прехранбени производи, CELEX бр. 32007R1216 и
CELEX бр. 32006R1898
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8. Други производи од Анекс I на Договорот (зачини и
др.);
9. Пиво;
10. Чоколади и други прехранбени производи кои содржат какао;
11. Кондиторија, леб, печива, колачи, бисквити и други
пекарски производи;
12. Тестенини, без разлика на тоа дали е зготвена или
полнета;
13. Претходно готвени јадења,(готови оброци);
14. Подготвени зачински сосови;
15. Супи или чорби;
16. Пијалоци кои се направени од растителни екстракти и
17. Сладоледи и сорбеа.
Член 4
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 11- 5988/7
6 јули 2012 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.
__________

2311.
Врз основа на членот 28 став (6) од Законот за виното
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 50/10,
53/11 и 6/12), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРЕПОРАЧАНИ И
ОДОБРЕНИ СОРТИ НА ГРОЗЈЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА ВИНО ЗА СЕКОЈА ЛОЗАРСКА ОБЛАСТ
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО
Член 1
Со овој правилник се пропишува класификацијата на
препорачани и одобрени сорти на грозје за производство на
вино за секоја лозарска област за производство на вино во
Република Македонија.
Член 2
Препорачаните и одобрени сорти на грозје за производство на вино утврдени на ниво на производна област - реон, се
дадени во Прилог I кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
(1) Одобрени сорти на грозје за производство на вино на
ниво на производна област - виногорје се сортите од членот
2 на овој правилник.
(2) Препорачаните сорти на грозје за производство на вино утврдени на ниво на производна област - виногорје, се дадени во Прилог II кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
(1) Одобрени сорти на грозје за производство на вино на
ниво на производна област - месност, локалитет и ограничена лозарска единица се препорачаните сорти од Прилог II на
овој правилник.
(2) Препорачаните сорти на грозје за производство на вино на ниво на производна област - месност, локалитет и ограничена лозарска единица, се сортите утврдени со елаборатот
од членот 44 од Законот за виното.
Член 5
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за класификација на сорти на
грозје за производство на вино („Службен весник на Република Македонија” бр. 6/07).
Член 6
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Бр. 29-7622/1
6 јули 2012 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
2312.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00,
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за здравство,
донесe
ПРАВИЛНИК
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА ДЕЈНОСТ НА
ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ
Член 1
Со овој правилник престанува да важи Правилникот за дополнителна дејност на здравствените работници („Службен весник на Република Македонија”
бр.36/06, 61/07 и 101/09).

2314.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република
Македонија на седницата одржана на ден 12.7.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД
СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ

Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1. За судија на Основен суд Скопје 1 Скопје е избран:
- Васил Динковски – судски соработник во Основен суд Скопје 1 Скопје.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-5713/1
11 јули 2012 година
Скопје

Бр.07 – 1148/1
12 јули 2012 година
Скопје

Министер,
Никола Тодоров, с.р.
__________

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафироска, с.р.
__________

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2313.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република
Македонија на седницата одржана на ден 12.7.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД
КРУШЕВО

2315.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република
Македонија на седницата одржана на ден 12.7.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД
СКОПЈЕ 2 СКОПЈЕ

1. За судија на Основен суд Крушево е избранa:
– Лидија Андреска- судски соработник во Основен
суд Крушево.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

1. За судија на Основен суд Скопје 2 Скопје е избрана:
– Даниела Миновска - судски соработник во Основен суд Скопје 2 Скопје.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07 – 1147/1
12 јули 2012 година
Скопје

Бр.07 – 1149/1
12 јули 2012 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафироска, с.р.

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафироска, с.р.

Стр. 8 - Бр. 89
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2316.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република
Македонија на седницата одржана на ден 12.7.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН
СУД БИТОЛА
1. За судија на Основен суд Битола е избран:
Кирил Јовановски - кандидат од Академија за судии и јавни обвинители.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.07 – 1150/1
12 јули 2012 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафироска, с.р.
__________

2317.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република
Македонија на седницата одржана на ден 12.7.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВЕН СУД
СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ

2318.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република
Македонија на седницата одржана на ден 12.7.2012 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД
СКОПЈЕ 2 СКОПЈЕ
1. За судија на Основен суд Скопје 2 Скопје е избран:
Андреј Димовски – Раководител на Одделение за
правни работи при Влада на Република Македонија.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.07 – 1152/1
12 јули 2012 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафироска, с.р.
__________

2319.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република
Македонија на седницата одржана на ден 12.07.2012
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД
СКОПЈЕ

1. За судии на Основен суд Скопје 1 Скопје се избрани:
- Сулејман Мемети – Раководител на Одделение во
Министерство за здравство на Република Македонија;
- Софче Гаврилова-Ефремова- кандидат од Академија за судии и јавни обвинители и
- Дарко Тодоровски – судски соработник во Основен суд Скопје 1 Скопје.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

1. За судии на Апелационен суд Скопје се избрани:
- Зоран Димитриевски - судија на Основен суд
Скопје 1 Скопје и
- Ќенанзија Мехмед - правник во ДОО „АМД Кичево“ Кичево.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.07 – 1151/1
12 јули 2012 година
Скопје

Бр.07 – 1153/1
12 јули 2012 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафироска, с.р.

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафироска, с.р.

16 јули 2012

Бр. 89 - Стр. 9

2320.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006) и член 44 од Законот за Судски совет на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република
Македонија на седницата одржана на ден 12.07.2012
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН
СУД КРАТОВО
1. За претседател на Основен суд Кратово е избранa:
Ружица Здравковска- судија на Основен суд Кратово.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.07 – 1154/1
12 јули 2012 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафироска, с.р.
__________

2321.
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“
бр.58/2006) и член 44 од Законот за Судски совет на
Република Македонија („Службен весник на Република
Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република
Македонија на седницата одржана на ден 12.07.2012
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА
АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР
1. За претседател на Апелационен суд Гостивар е
избран:
Шефајет Хајдари - судија на Апелационен суд Гостивар.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.07 – 1155/1
12 јули 2012 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафироска, с.р.

2322.
Судскиот совет на Република Македонија постапувајќи согласно Амандман XXVI на Уставот на Република Македонија “Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005, на седницата на Советот одржана
на ден 12.7.2012 година, го донесе следното
РЕШЕНИЕ
Се утврдува престанок на судиската функција на
Сика Меле, судија на Основен суд Крушево, поради
исполнување на условите за старосна пензија.
Решението влегува во сила со денот на донесувањето – 12.7.2012 година.
Бр.07 – 1189/1
13 јули 2012 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафироска, с.р.
__________

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ
2323.
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ” бр.
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Се врши конверзија на податоците од катастар на
земјиште во катастар на недвижности за катастарската
општина Горно и Долно Оризари - Општина Шуто
Оризари.
Катастарот на недвижностите ќе се применува од
денот на објавувањето на ова решение во „Службен
весник на Република Македонија”.
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиштето
за КО Горно и Долно Оризари, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен
весник на СРМ” бр. 34/72 и 13/78).
Бр. 09-11459/2
11 јули 2012 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

__________
2324.
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ”
бр.40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на
недвижности, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се врши конверзија на податоците од катастар на
земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Илинден - Општина Илинден.
Катастарот на недвижностите ќе се применува од
денот на објавувањето на ова решение во „Службен
весник на Република Македонија”.
Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение,
престанува да се применува катастарот на земјиштето
за дел од КО Илинден, востановен според Законот за
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на
СРМ” бр. 34/72 и 13/78).
Бр. 09-11460/2
11 јули 2012 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.
__________

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ
КОМУНИКАЦИИ
2325.
Врз основа на член 17 став (1) точка ж) и членовите
52, 95 и 97 од Законот за електронските комуникации
(„Службен весник на Република Македонија“ број
13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/2010, 13/2012 и
59/2012), директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 10.7.2012 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИДОТ И СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ КОИ ОПЕРАТОРИТЕ НА ЈАВНИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И/ИЛИ ДАВАТЕЛИТЕ
НА ЈАВНИ КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ СЕ
ДОЛЖНИ ДА ГИ ОБЈАВАТ ВО ВРСКА СО ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРИСТАП И КОРИСТЕЊЕ,
ЦЕНИТЕ И ТАРИФИТЕ И ПАРАМЕТРИТЕ ЗА
КВАЛИТЕТ НА ЈАВНИТЕ КОМУНИКАЦИСКИ
УСЛУГИ
Член 1
Во Правилникот за видот и содржината на податоците кои операторите на јавни комуникациски мрежи
и/или давателите на јавни комуникациски услуги се
должни да ги објават во врска со општите услови за
пристап и користење , цените и тарифите и параметрите за квалитет на јавните комуникациски услуги
(“Службен весник на Република Македонија “ број
35/2011), во член 5 по ставот (3) се додава нов став (4)
кој гласи:

“(4) По поднесеното барање за склучување на
претплатнички договор, операторот и/или давателот на
услуги треба да испита дали има техничка можност за
да ги обезбеди услугите со квалитет дефиниран во неговата понуда и во рок утврден во неговите општи услови за пристап и користење на јавните комуникациски
услуги да го извести претплатникот за постоењето, односно не постоењето на техничката можност за обезбедување на бараните усуги.“
Член 2
Во член 6 став (1), првата реченица се менува и гласи:
“Операторот и/или давателот на услуги може по
претходно добиена согласност од барателот да го стави
барањето за склучување на претплатнички договор во
мирување поради немање техничка можност да се реализира истото.“
Член 3
Во член 8 ставот (1) се менува и гласи:
“(1) По добиената техничка можност и извршената
уплата во назначениот рок на име надоместок за почетно приклучување се склучува претплатнички договор
помеѓу операторот и/или давателот на услуги и претплатникот, при што претплатничкиот однос се смета за
заснован од денот на склучување на претплатничкиот
договор. Правата и обврските на договорните страни
што произлегуваат од претплатничкиот договор важат
од денот на активирање на услугите кои се предмет на
претплатничкиот договор.“
Ставот (5) се менува и гласи:
“(5) Како составен дел на претплатничкиот договор
се сметаат и електронските записи од евиденцијата на
операторот и/или давателот на услуги за извршено
активирање и деактивирање на комуникациските услуги по електронски пат (СМС порака, аудио запис, повикување на телефонски број, веб страна, електронска
пошта, електронски потпис и друго) како и администрирање на други податоци за претплатниците.“
По ставот (12) се додаваат седум нови ставови (13),
(14), (15), (16), (17), (18) и (19) кои гласат:
“(13) Собирањето и запишувањето на податоци заради водење на евиденцијата од ставот (12) на овој
член за претплатниците кои користат систем за плаќање однапред за користење на комуникациските услуги
преку вредносни ваучери (претплатници на pre-paid
системи) операторите и/или давателите на услуги може
да го вршат преку:
(а) идентификување на претплатникот на самото
продажно место со проверка на податоците од оригинален и валиден документ за идентификација;
(б) повикување од страна на претплатникот на посебно утврден број каде истиот ќе може да ги наведе
бараните податоци;
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(в) испраќање на податоците од страна на претплатникот преку кратка текстуална порака на посебно утврден број ;
(г) внесување на податоците од страна на претплатникот преку соодветна интернет страна (веб портал)
или
(д) друг начин утврден од операторите и/или давателите на услуги.
(14) Собирањето и запишувањето на податоците на
начин утврден во точките (б), (в), (г) и (д) од ставот
(13) на овој член треба да вклучува и механизам за верификација преку кој претплатникот на pre-paid системи ќе потврди дека дадените податоци од ставот (12)
на овој член треба да бидат евидентирани во системите
на операторот и/или давателот на услуги.
(15) При собирање на податоците согласно начините утврдени во ставот (13) на овој член, операторите
и/или давателите на услуги треба да спроведат задолжителна автоматска проверка на форматот на дадениот
матичен број или даночен број преку соодветен алгоритам. Податоците ќе бидат запишани во евиденцијата на
операторот и/или давателот на услуги само доколку со
проверката се утврди дека дадениот матичен број или
даночен број се во точен формат, утврден во соодветните прописи.
(16) Операторите и/или давателите на услуги треба
да обезбедат метод кој ќе овозможи пуштање во продажба на СИМ картички за претплатници на pre-paid
системи на кои им е оневозможен пристапот до услугите што ги обезбедува операторот и/или давателот на
услугата се до внесување на податоците од ставот (12)
од овој член . Исклучок е само можноста да се остварат
повици и испратат кратки текстуални пораки до посебно утврдените броеви согласно ставот (13) од овој член
и до броевите на службите за итни повици. Пристапот
до услугите кои ги обезбедува операторот и/или давателот на услугата ќе се овозможи по доставување на
бараните податоци од ставот (12) на овој член преку
некој од начините утврдени во ставот (13) на овој член
и по успешната проверка на точноста на форматот на
дадениот матичен број или даночен број согласно ставот (15) на овој член.
(17) Во случај на забелешка на точноста на евидентираните податоци од страна на надлежен орган за
определен претплатник на pre-paid системи, операторот и/или давателот на услугата е должен да го извести
тој претплатник и да побара корекција со внесување на
точни податоци во рок од 24 часа по приемот на известувањето, преку начините за собирање и запишување
на податоци утврдени во точките (а) и (б) од ставот
(13) на овој член. Доколку претплатникот не достави
корeгирани податоци во утврдениот рок или за корeгираните податоци постои забелешка на точноста од
страна на надлежен орган, операторот и/или давателот
на услугата ќе го оневозможи пристапот до услугите
што ги обезбедува се до внесување на точните податоци од страна на претплатникот.
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(18) Во процесот на евидентирање на претплатниците, треба да се обезбедуваат и согласностите од
претплатниците дефинирани со овој правилник.
(19) При склучување на претплатничкиот договор, операторот и / или давателот на услуги, може само со согласност на претплатникот да вклучи веќе постоечки претплатнички договори во новиот претплатнички договор. “
Член 4
Во член 12 по ставот (4) се додава нов став (5) кој
гласи:
“(5) Операторот и/или давателот на услуги има право податоците од ставот (4) алинеи 1,2,3 и 4 на овој
член да ги чува до истекот на важноста на претплатничкиот договор.“
Ставовите (5), (6), (7) , (8) и (9) стануваат ставови
(6), (7), (8), (9) и (10).
Ставот (6) кој станува став (7) се менува и гласи:
“(7) По поднесување на барањето за активирање
или деактивирање на дополнителните услуги, операторот и/или давателот на услуги треба да го извести
претплатникот за рокот во кој ќе се изврши активирањето или деактивирањето на дополнителните услуги,
како и за дополнителните промени на терминалната
опрема, доколку е потребно да се направат.“
Член 5
Во член 19 алинеја 10 по зборовите “писмен приговор“ се додаваат зборовите “до операторот“.
Член 6
Во член 20 по алинеја 9 се додаваат четири нови
алинеи 10, 11, 12 и 13 кои гласат:
“- на тест период од најмногу седум дена пред склучување на претплатничкиот договор за користење на
јавна комуникациска услуга за пренос на податоци преку радио комуникациска мрежа (мобилен интернет).
Доколку претплатникот не е задоволен од квалитетот
на услугата нема обврска да го склучи претплатничкиот договор со операторот и/или давателот на услуги,
при што треба да го плати трошокот за остварениот сообраќај реализиран во тест периодот и да ја врати терминалната опрема (data stick) доделена од операторот
и/или давателот на услуги;
-да го задржи својот претплатнички број или да го
пренесе правото на користење на бројот на друго правно или физичко лице, со избор на било кој тарифен модел од важечките понуди на операторот и/или давателот на услуги;
- доколку е технички возможно, на повторно доделување на истиот претплатнички број којшто го користел за времетраењето на претплатничкиот договор,
доколку во периодот на мирување на бројот утврден во
Правилникот за доделување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација повторно склучи претплатнички договор со избор на било кој тарифен модел од
важечките понуди на истиот оператор и/или давател на
услуги;
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- овласти оператор и/или давател на услуги во негово име да го раскине претплатничкиот договор со операторот и/или давателот на услуги којшто дотогаш му
ги обезбедувал услугите, при што претплатникот треба
да биде информиран за датумот и времето на прекинот
на услугите што се меѓусебно договорени од страна на
операторите и/или давателите на услуги, а операторот
и/или давателот на услуги кој што дотогаш му ги обезбедувал услугите треба да ги исклучи услугите на датумот кој е договорен со операторот и/или давателот на
услуги кој го презема претплатникот.“
Член 7
Во член 24 по ставот (3) се додава нов став (4) кој
гласи:
“(4) Операторот и/или давателот на услуги или од
него овластениот партнер треба при продажбата на
терминалната опрема наменета за употреба во мобилна телефонија да му даде на претплатникот посебно
писмено упатство за начинот и можноста за рачен избор на мобилна комуникациска мрежа, со напомена за
тоа дека со користење на автоматско бирање на мобилна комуникациска мрежа може да бидат предизвикани
дополнителни трошоци од непосакуван роаминг во
одредени зони во државата.“
Член 8
Во член 25 став (1) по зборовите “ поднесен приговор“ се додаваат зборовите “до операторот“.
Член 9
Во член 26 став (1) по зборовите “да ги намири сите
доспеани обврски кон операторот и/или давателот на
услуги“ се додаваат зборовите “за кои е издадена сметка“.
Член 10
Во член 33 ставот (3) се менува и гласи:
“(3) Доколку преселувањето технички не е можно ,
операторот и/или давателот на услуги во рок определен
во неговите општи услови за пристап и користење на
јавните комуникациски услуги ќе го извести за тоа
претплатникот и ќе му овозможи претплатничкиот договор да го раскине или пак да го отстапи на друго лице.“
Член 11
Во член 35 по ставот (6) се додава нов став (7) кој
гласи:
“(7) Операторот и/или давателот на услуги треба да
се обиде да ги заштити своите претплатници од несакан роаминг во случај кога претплатникот бил најавен
во мрежата на операторот и без негова желба префрлен на мрежата на друг странски оператор со соодветен
систем за тоа или да ги извести претплатниците преку
СМС порака секогаш кога претплатникот ќе се најави
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на мрежата на оператор и/или давател на услуги од соседни земји на Република Македонија, а претходно биле најавени во мрежата на операторот и/или давателот
на услуги од Република Македонија.“
Член 12
Во член 40 по ставот (5) се додава нов став (6) кој
гласи:
“(6) Операторите и/или даватели на услуги, треба
во својата понуда и во претплатничките договори, да го
дефинираат минималниот број на различни радио и телевизиски канали кои ќе ги испорачуваат за целото
времетраење на претплатничкиот договор.“
Член 13
Во член 53 став (2) по зборовите “Информацијата
за цената“ се додаваат зборовите “со вклучен ДДВ“, по
зборовите “детално разгледување“ запирката се заменува со точка, а зборовите до крајот на реченицата
“при што експлицитно мора да биде наведено дали во
презентираната информација за цената е вклучен ДДВ“
се бришат.
Член 14
Во член 55 став (1) алинеите 3 и 4 се бришат.
Член 15
Во член 57 ставовите (1) и (3) се бришат.
Ставовите (2) и (4) стануваат ставови (1) и (2).
Член 16
(1) Операторите и/или давателите на услуги треба
во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на
овој правилник да ги усогласат своите општи услови за
пристап и користење на јавните комуникациски услуги со одредбите од овој правилник.
(2) Операторите и/или давателите на услуги треба
во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на
овој правилник да ги усогласат и стандардните претплатнички договори што ги склучуваат со своите претплатници со одредбите од овој правилник и истите да ги
достават на одобрување до Агенцијата.
Член 17
Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во “Службен весник на Република Македонија“.
По влегувањето во сила правилникот ќе биде објавен на веб страницата на Агенцијата.
Бр. 02-2522/6
10 јули 2012 година
Скопје

Директор,
Роберт Орданоски, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА
И ВЕТЕРИНАРСТВО
2326.
Врз основа на член 55 став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 58/00,
44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата
за храна и ветеринарство, донесe
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ЗАБРАНА ЗА УВОЗ И ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ НА СЕМЕ ОД ГРЧКА ДЕТЕЛИНА, ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ СЕМИЊА И ЗРНА КОИ СЕ УВЕЗЕНИ
ОД ЕГИПЕТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со ова решение престанува да важи Решението за
забрана за увоз и повлекување од промет на семе од
грчка детелина, одредени видови семиња и зрна кои се
увезени од Египет во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 173/11 и
18/12).
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 19-107/4
10 јули 2012 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.
__________

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2127.
Врз основа на член 22, алинеjа 5 од Законот за
енергетика („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 нафтени деривати што се плаќаат
при увоз и/или производство на нафтени деривати
(„Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 16.7.2012 година, донесе

ОДЛУКА
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 нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 41,578
до 43,075

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 41,777

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 41,099

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 34,693

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 80,50
до 82,00

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 68,50

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 57,00

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 42,460

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени
деривати можат да ги формираат цените за одделни
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката 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 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА
ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:
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Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите 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 мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот 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 обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 0,080
до 0,080

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,030

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,040

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,050

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви 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
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 0,890
до 0,890

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,300

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 21,973
до 21,747

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 12,244

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 3,166

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100

Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 17.07.2012
година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
Бр. 02 - 1198/1
16 јули 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

16 јули 2012
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СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2328.
Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член
37, став 1, точки 2 и 5, член 63, став 1, алинеја 4 и член
31, став 3 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), и член 23 став 4 и став 5 од
Правилникот за процедурите на финаниското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на
Република Македонија („Сл. весник на РМ” бр.
64/2012), а во согласност со член 64 на истиот закон и
Заклучокот на Советот, бр. 02-3658/6 од 10.7.2012 година, на 27-та седница одржана на 9.7.2012 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ
НА РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРГОВСКО
РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, МАРТИН ДООЕЛ СКОПЈЕ
БР. 07- 1969/1 ОД 18.6.2007 ГОДИНА
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата, бр. 07-1969/1 од
18.6.2007 година, за вршење радиодифузна дејност на
Трговско радиодифузно друштво ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, поради
неплаќање на надоместокот за дозволата во рокот утврден во дозволата.
2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Трговско радиодифузно друштво ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, веднаш, а најдоцна во рок од 8 (осум) дена по приемот на оваа одлука да го плати доспеаниот,
неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење
радиодифузна дејност, во вкупен износ од 27.235,00 денари (по фактура бр.123/2012 од 11.07.2012 година),
која се однесува за периодот на работење од 29.05.2012
година заклучно со 09.07.2012 година.
3. Тужбата не го одлага извршувањето на оваа Одлука.
О б р а з л о ж е н и е
Советот за радиодифузија на РМ на својата 23-та
седница одржана на 19 јуни 2012 година, ја разгледа
Информацијата со плаќањето на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување. Во врска со наведената Информација,
Советот заклучи да иницира постапка за одземање на
дозволата на Трговско радиодифузно друштво ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ
Скопје, кое не ја исполни обврската за плаќање на доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за дозволата
за вршење радиодифузна дејност.

Следствено на тоа, а како Трговско радиодифузно
друштво ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, не го плати доспеаниот надоместок за дозволата, Советот му достави Последно предупредување, бр. 05-3372/1 од 20.6.2012 година, за подмирување на долгот кон Советот.
Согласно иницираната постапка, Советот за радиодифузија на РМ на 27-та седница, одржана на 9.7.2012
година, меѓу другото ја разгледа Информацијата за
плаќањето на надоместокот на дозволата за вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување за трговските радиодифузни друштва.
Видно од Информацијата, се констатираше дека и
покрај упатеното Последно предупредување, Трговско
радиодифузно друштво ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, заклучно со
9.7.2012 година, не ја исполни обврската за плаќање на
годишниот надоместок за дозволата, бр. 07-1969/1 од
18.6.2007 година, пропишана согласно член 60 од Законот за радиодифузната дејност, односно не го плати
доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност, по доставената
Пресметка бр. 062/2012 од 30.5.2012 година на износ
од 236.708,00 денари.
Со оглед на погоре утврдената фактичка состојба, а
имајќи ги предвид одредбите содржани во член 63 став
1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност и
член 23 став 4 од Правилникот за процедурите на финаниското и сметководственото работење на Советот
за радиодифузија на Република Македонија (“Сл.весник на РМ”, бр.64/2012), Советот констатираше дека се
исполнети законските претпоставки за одземање на
дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр.071969/1 од 18.06.2007 година на Трговско радиодифузно
друштво ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје.
Врз основа на тоа, Советот на 27-та седница, одржана на 9.7.2012 година, согласно Заклучокот на Советот, бр. 02-3658/6 од 10.7.2012 година, донесе одлука
како во диспозитивот.
Согласно член 65, став 2 од Законот за радиодифузната дејност, тужбата против оваа одлука, не го одлага
извршувањето на одлуката.
Бр. 07-248
11 јули 2012 година
Скопје

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

Упатство за правно средство: Против одлуката за
одземање на дозволата, Трговско радиодифузно друштво ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, има право во рок од 15 дена од денот на
добивањето на одлуката да поднесе тужба до надлежен
суд.
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2329.
Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член
37, став 1, точки 2 и 5, член 63, став 1, алинеја 4 и член
31, став 3 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), и член 23 став 4 и став 5 од
Правилникот за процедурите на финаниското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на
Република Македонија („Сл. весник на РМ”, бр.
64/2012), а во согласност со член 64 на истиот закон и
Заклучокот на Советот, бр. 02-3658/6 од 10.07.2012 година, на 27-та седница одржана на 9.7.2012 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ
НА РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРГОВСКО
РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО ПИНК МАК ДООЕЛ
СКОПЈЕ БР. 07- 1949/1 ОД 18.6.2007 ГОДИНА
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата, бр.07-1949/1 од
18.6.2007 година, за вршење радиодифузна дејност на
Трговско радиодифузно друштво ПИНК МАК ДООЕЛ
Скопје, поради неплаќање на надоместокот за дозволата во рокот утврден во дозволата.
2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Трговско радиодифузно друштво ПИНК МАК ДООЕЛ Скопје, веднаш, а најдоцна во
рок од 8 (осум) дена по приемот на оваа одлука да го
плати доспеаниот, неплатен годишен надоместок за
дозволата за вршење радиодифузна дејност, во вкупен
износ од 74.496,00 денари (по фактура бр.121/2012 од
11.07.2012 година), која се однесува за периодот на работење од 29.05.2012 година заклучно со 09.07.2012 година.
3. Тужбата не го одлага извршувањето на оваа Одлука.
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плаќањето на надоместокот на дозволата за вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување за трговските радиодифузни друштва.
Видно од Информацијата, се констатираше дека и
покрај упатеното Последно предупредување, Трговско
радиодифузно друштво ПИНК МАК ДООЕЛ Скопје,
заклучно со 09.07.2012 година, не ја исполни обврската
за плаќање на годишниот надоместок за дозволата, бр.
07-1949/1 од 18.6.2007 година, пропишана согласно
член 60 од Законот за радиодифузната дејност, односно
не го плати доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност, по
доставената Пресметка бр.008/2012 од 30.5.2012 година на износ од 647.471,00 денари.
Со оглед на погоре утврдената фактичка состојба, а
имајќи ги предвид одредбите содржани во член 63 став
1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност и
член 23 став 4 од Правилникот за процедурите на финаниското и сметководственото работење на Советот
за радиодифузија на Република Македонија (“Сл.весник на РМ”, бр.64/2012), Советот констатираше дека се
исполнети законските претпоставки за одземање на
дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр.071949/1 од 18.6.2007 година на Трговско радиодифузно
друштво ПИНК МАК ДООЕЛ Скопје.
Врз основа на тоа, Советот на 27-та седница, одржана на 09.07.2012 година, согласно Заклучокот на Советот, бр.02-3658/6 од 10.7.2012 година, донесе одлука
како во диспозитивот.
Согласно член 65, став 2 од Законот за радиодифузната дејност, тужбата против оваа одлука, не го одлага
извршувањето на одлуката.
Бр. 07-249
11 јули 2012 година
Скопје

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

О б р а з л о ж е н и е
Советот за радиодифузија на РМ на својата 23-та
седница одржана на 19 јуни 2012 година, ја разгледа
Информацијата со плаќањето на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување. Во врска со наведената Информација,
Советот заклучи да иницира постапка за одземање на
дозволата на Трговско радиодифузно друштво ПИНК
МАК ДООЕЛ Скопје, кое не ја исполни обврската за
плаќање на доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност.
Следствено на тоа, а како Трговско радиодифузно
друштво ПИНК МАК ДООЕЛ Скопје, не го плати доспеаниот надоместок за дозволата, Советот му достави
Последно предупредување, бр.05-3339/1 од 20.06.2012
година, за подмирување на долгот кон Советот.
Согласно иницираната постапка, Советот за радиодифузија на РМ на 27-та седница, одржана на 9.7.2012
година, меѓу другото ја разгледа Информацијата за

Упатство за правно средство: Против одлуката за
одземање на дозволата, Трговско радиодифузно друштво ПИНК МАК ДООЕЛ Скопје, има право во рок од
15 дена од денот на добивањето на одлуката да поднесе
тужба до надлежен суд.
__________
2330.
Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член
37, став 1, точки 2 и 5, член 63, став 1, алинеја 4 и член
31, став 3 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), и член 23 став 4 и став 5 од Правилникот за процедурите на финаниското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на
Република Македонија („Сл. весник на РМ”, бр.
64/2012), а во согласност со член 64 на истиот закон и
Заклучокот на Советот, бр. 02-3658/6 од 10.7.2012 година, на 27-та седница одржана на 9.7.2012 година донесе
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ОДЛУКА
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ
НА РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРГОВСКО
РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ
ДОО СКОПЈЕ БР. 07- 1950/1 ОД 18.06.2007 ГОДИНА
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата, бр.07-1950/1 од
18.6.2007 година, за вршење радиодифузна дејност на
Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ
ДОО Скопје, поради неплаќање на надоместокот за
дозволата во рокот утврден во дозволата.
2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО Скопје, веднаш, а најдоцна во рок од 8 (осум) дена по приемот на оваа одлука
да го плати доспеаниот, неплатен годишен надоместок
за дозволата за вршење радиодифузна дејност, во вкупен износ од 55.453,50 денари (по фактура бр.122/2012
од 11.7.2012 година), која се однесува за периодот на
работење од 29.5.2012 година заклучно со 9.7.2012 година.
3. Тужбата не го одлага извршувањето на оваа Одлука.
О б р а з л о ж е н и е
Советот за радиодифузија на РМ на својата 23-та
седница одржана на 19 јуни 2012 година, ја разгледа
Информацијата со плаќањето на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување. Во врска со наведената Информација,
Советот заклучи да иницира постапка за одземање на
дозволата на Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО Скопје, кое не ја исполни обврската
за плаќање на доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност.
Следствено на тоа, а како Трговско радиодифузно
друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО Скопје, не го плати
доспеаниот надоместок за дозволата, Советот му достави Последно предупредување, бр. 05-3342/1 од 20.6.2012
година, за подмирување на долгот кон Советот.
Согласно иницираната постапка, Советот за радиодифузија на РМ на 27-та седница, одржана на 9.7.2012
година, меѓу другото ја разгледа Информацијата за
плаќањето на надоместокот на дозволата за вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување за трговските радиодифузни друштва.
Видно од Информацијата, се констатираше дека и
покрај упатеното Последно предупредување, Трговско
радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО Скопје, заклучно со 09.07.2012 година, не ја исполни обврската за плаќање на годишниот надоместок за дозволата, бр.07-1950/1 од 18.06.2007 година, пропишана согласно член 60 од Законот за радиодифузната дејност,
односно не го плати доспеаниот, а неплатен годишен
надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност, по доставената Пресметка бр. 013/2012 од
30.5.2012 година на износ од 481.968,00 денари.

Со оглед на погоре утврдената фактичка состојба, а
имајќи ги предвид одредбите содржани во член 63 став
1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност и
член 23 став 4 од Правилникот за процедурите на финаниското и сметководственото работење на Советот
за радиодифузија на Република Македонија (“Сл. весник на РМ” бр.64/2012), Советот констатираше дека се
исполнети законските претпоставки за одземање на
дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр.071950/1 од 18.6.2007 година на Трговско радиодифузно
друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО Скопје.
Врз основа на тоа, Советот на 27-та седница, одржана на 09.07.2012 година, согласно Заклучокот на Советот, бр.02-3658/6 од 10.7.2012 година, донесе одлука
како во диспозитивот.
Согласно член 65, став 2 од Законот за радиодифузната дејност, тужбата против оваа одлука, не го одлага
извршувањето на одлуката.
Бр. 07-250
11 јули 2012 година
Скопје

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

Упатство за правно средство: Против одлуката за
одземање на дозволата, Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО Скопје, има право во рок
од 15 дена од денот на добивањето на одлуката да поднесе тужба до надлежен суд.
__________
2331.
Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член
37, став 1, точки 2 и 5, член 63, став 1, алинеја 4 и член
31, став 3 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), и член 23 став 4 и став 5 од Правилникот за процедурите на финаниското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на
Република Македонија („Сл. весник на РМ” бр.
64/2012), а во согласност со член 64 на истиот закон и
Заклучокот на Советот, бр. 02-3658/6 од 10.7.2012 година, на 27-та седница одржана на 9.7.2012 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ
НА РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ДРУШТВО
ЗА РАДИО ДИФУЗИЈА ДИ-ЏЕЈ СЛАВЕ ДООЕЛ
СТРУГА БР. 07- 1996/1 ОД 18.6.2007 ГОДИНА
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата, бр.07-1996/1 од
18.6.2007 година, за вршење радиодифузна дејност на
Друштво за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ
Струга, поради неплаќање на надоместокот за дозволата во рокот утврден во дозволата.
2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Друштво за радио дифузија
ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, веднаш, а најдоцна во
рок од 8 (осум) дена по приемот на оваа одлука да го
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плати доспеаниот, неплатен годишен надоместок за
дозволата за вршење радиодифузна дејност, во вкупен
износ од 2.885,00 денари (по фактура бр.124/2012 од
11.7.2012 година), која се однесува за периодот на работење од 29.5.2012 година заклучно со 9.7.2012 година.
3. Тужбата не го одлага извршувањето на оваа Одлука.
О б р а з л о ж е н и е
Советот за радиодифузија на РМ на својата 23-та
седница одржана на 19 јуни 2012 година, ја разгледа
Информацијата со плаќањето на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување. Во врска со наведената Информација,
Советот заклучи да иницира постапка за одземање на
дозволата на Друштво за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, кое не ја исполни обврската за плаќање на доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за
дозволата за вршење радиодифузна дејност.
Следствено на тоа, а како Друштво за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, не го плати доспеаниот надоместок за дозволата, Советот му достави
Последно предупредување, бр. 05-3361/1 од 20.6.2012
година, за подмирување на долгот кон Советот.
Согласно иницираната постапка, Советот за радиодифузија на РМ на 27-та седница, одржана на 9.7.2012
година, меѓу другото ја разгледа Информацијата за
плаќањето на надоместокот на дозволата за вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување за трговските радиодифузни друштва.
Видно од Информацијата, се констатираше дека и
покрај упатеното Последно предупредување, Друштво
за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, заклучно со 9.7.2012 година, не ја исполни обврската за
плаќање на годишниот надоместок за дозволата, бр.071996/1 од 18.6.2007 година, пропишана согласно член
60 од Законот за радиодифузната дејност, односно не
го плати доспеаниот, а неплатен годишен надоместок
за дозволата за вршење радиодифузна дејност, по доставената Пресметка бр.083/2012 од 30.5.2012 година
на износ од 25.076,00 денари.
Со оглед на погоре утврдената фактичка состојба, а
имајќи ги предвид одредбите содржани во член 63 став
1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност и
член 23 став 4 од Правилникот за процедурите на финаниското и сметководственото работење на Советот
за радиодифузија на Република Македонија (“Сл.весник на РМ”, бр.64/2012), Советот констатираше дека се
исполнети законските претпоставки за одземање на
дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр.071996/1 од 18.6.2007 година на Друштво за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга.
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Врз основа на тоа, Советот на 27-та седница, одржана на 9.7.2012 година, согласно Заклучокот на Советот, бр.02-3658/6 од 10.7.2012 година, донесе одлука
како во диспозитивот.
Согласно член 65, став 2 од Законот за радиодифузната дејност, тужбата против оваа одлука, не го одлага
извршувањето на одлуката.
Бр. 07-251
11 јули 2012 година
Скопје

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

Упатство за правно средство: Против одлуката за
одземање на дозволата, Друштво за радио дифузија
ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, има право во рок од 15
дена од денот на добивањето на одлуката да поднесе
тужба до надлежен суд.
__________
2332.
Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член
37, став 1, точки 2 и 5, член 63, став 1, алинеја 4 и член
31, став 3 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), и член 23 став 4 и став 5 од
Правилникот за процедурите на финаниското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на
Република Македонија („Сл. весник на РМ” бр.
64/2012), а во согласност со член 64 на истиот закон и
Заклучокот на Советот, бр.02-3658/6 од 10.7.2012 година, на 27-та седница одржана на 9.7.2012 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА
РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРГОВСКО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО ЌАНИ ИСАИЛОСКИ
РАДИО ТЕРНИПЕ (МЛАДОСТ) ДООЕЛ ПРИЛЕП
БР. 07- 2040/1 ОД 18.6.2007 ГОДИНА
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата, бр. 07-2040/1 од
18.6.2007 година, за вршење радиодифузна дејност на
Трговско радиодифузно друштво Ќани Исаилоски РАДИО ТЕРНИПЕ (Младост) ДООЕЛ Прилеп, поради
неплаќање на надоместокот за дозволата во рокот утврден во дозволата.
2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Трговско радиодифузно друштво Ќани Исаилоски РАДИО ТЕРНИПЕ (Младост) ДООЕЛ Прилеп, веднаш, а најдоцна во рок од 8 (осум) дена по приемот на оваа одлука да го плати доспеаниот,
неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење
радиодифузна дејност, во вкупен износ од 2.905,00 денари (по фактура бр. 125/2012 од 11.7.2012 година), која се однесува за периодот на работење од 29.5.2012 година заклучно со 9.7.2012 година.
3. Тужбата не го одлага извршувањето на оваа Одлука.
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О б р а з л о ж е н и е
Советот за радиодифузија на РМ на својата 23-та
седница одржана на 19 јуни 2012 година, ја разгледа
Информацијата со плаќањето на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување. Во врска со наведената Информација,
Советот заклучи да иницира постапка за одземање на
дозволата на Трговско радиодифузно друштво Ќани
Исаилоски РАДИО ТЕРНИПЕ (Младост) ДООЕЛ Прилеп, кое не ја исполни обврската за плаќање на доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за дозволата за
вршење радиодифузна дејност.
Следствено на тоа, а како Трговското радиодифузно друштво Ќани Исаилоски РАДИО ТЕРНИПЕ (Младост) ДООЕЛ Прилеп, не го плати доспеаниот надоместок за дозволата, Советот му достави Последно предупредување, бр. 05-3390/1 од 20.6.2012 година, за подмирување на долгот кон Советот.
Согласно иницираната постапка, Советот за радиодифузија на РМ на својата 27-та седница, одржана на
9.7.2012 година, меѓу другото ја разгледа Информацијата за плаќањето на надоместокот на дозволата за вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување за трговските радиодифузни друштва.
Видно од Информацијата, се констатираше дека и
покрај упатеното Последно предупредување, Трговско
радиодифузно друштво Ќани Исаилоски РАДИО ТЕРНИПЕ (Младост) ДООЕЛ Прилеп, заклучно со
09.07.2012 година, не ја исполни обврската за плаќање
на годишниот надоместок за дозволата, бр. 07-2040/1
од 18.06.2007 година, пропишана согласно член 60 од
Законот за радиодифузната дејност, односно не го плати доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност, по доставената Пресметка бр. 094/2012 од 30.5.2012 година на износ
од 25.708,00 денари.
Со оглед на погоре утврдената фактичка состојба, а
имајќи ги предвид одредбите содржани во член 63 став
1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност и
член 23 став 4 од Правилникот за процедурите на финаниското и сметководственото работење на Советот
за радиодифузија на Република Македонија (“Сл.весник на РМ”, бр.64/2012), Советот констатираше дека се
исполнети законските претпоставки за одземање на
дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр.072040/1 од 18.06.2007 година на Трговско радиодифузно
друштво Ќани Исаилоски РАДИО ТЕРНИПЕ (Младост) ДООЕЛ Прилеп.
Врз основа на тоа, Советот на 27-та седница, одржана на 9.7.2012 година, согласно Заклучокот на Советот, бр.02-3658/6 од 10.7.2012 година, донесе одлука
како во диспозитивот.

Согласно член 65, став 2 од Законот за радиодифузната дејност, тужбата против оваа одлука, не го одлага
извршувањето на одлуката.
Бр. 07-252
11 јули 2012 година
Скопје

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

Упатство за правно средство: Против одлуката за
одземање на дозволата, Трговско радиодифузно друштво Ќани Исаилоски РАДИО ТЕРНИПЕ (Младост) ДООЕЛ Прилеп, има право во рок од 15 дена од денот на
добивањето на одлуката да поднесе тужба до надлежен
суд.
__________

2333.
Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член
37, став 1, точки 2 и 5, член 63, став 1, алинеја 4 и член
31, став 3 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), и член 23 став 4 и став 5 од Правилникот за процедурите на финаниското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на
Република Македонија („Сл. весник на РМ”, бр.
64/2012), а во согласност со член 64 на истиот закон и
Заклучокот на Советот, бр.02-3658/6 од 10.7.2012 година, на 27-та седница одржана на 09.7.2012 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ
НА РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРГОВСКО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО КИКИ ИЛИЈА, ДООЕЛ
СТРУГА БР. 07- 1995/1 ОД 18. 6.2007 ГОДИНА
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата, бр. 07-1995/1 од
18.6.2007 година, за вршење радиодифузна дејност на
Трговско радиодифузно друштво КИКИ Илија, ДООЕЛ Струга, поради неплаќање на надоместокот за дозволата во рокот утврден во дозволата.
2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Трговско радиодифузно друштво КИКИ Илија, ДООЕЛ Струга, веднаш, а најдоцна
во рок од 8 (осум) дена по приемот на оваа одлука да
го плати доспеаниот, неплатен годишен надоместок за
дозволата за вршење радиодифузна дејност, во вкупен
износ од 2.999,00 денари (по фактура бр.126/2012 од
11.07.2012 година), која се однесува за периодот на работење од 29.05.2012 година заклучно со 09.07.2012 година.
3. Тужбата не го одлага извршувањето на оваа Одлука.
О б р а з л о ж е н и е
Советот за радиодифузија на РМ на својата 23-та
седница одржана на 19 јуни 2012 година, ја разгледа
Информацијата со плаќањето на надоместокот за доз-
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волата за вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување. Во врска со наведената Информација,
Советот заклучи да иницира постапка за одземање на
дозволата на Трговско радиодифузно друштво КИКИ
Илија, ДООЕЛ Струга, кое не ја исполни обврската за
плаќање на доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност.
Следствено на тоа, а како Трговско радиодифузно
друштво КИКИ Илија, ДООЕЛ Струга, не го плати
доспеаниот надоместок за дозволата, Советот му достави Последно предупредување, бр. 05-3360/1 од
20.6.2012 година, за подмирување на долгот кон Советот.
Согласно иницираната постапка, Советот за радиодифузија на РМ на својата 27-та седница, одржана на
09.07.2012 година, меѓу другото ја разгледа Информацијата за плаќањето на надоместокот на дозволата за
вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување за трговските радиодифузни друштва.
Видно од Информацијата, се констатираше дека и
покрај упатеното Последно предупредување, Трговско
радиодифузно друштво КИКИ Илија, ДООЕЛ Струга,
заклучно со 9.7.2012 година, не ја исполни обврската за
плаќање на годишниот надоместок за дозволата, бр.071995/1 од 18.06.2007 година, пропишана согласно член
60 од Законот за радиодифузната дејност, односно не
го плати доспеаниот, а неплатен годишен надоместок
за дозволата за вршење радиодифузна дејност, по доставената Пресметка бр. 084/2012 од 30.5.2012 година
на износ од 26.065,00 денари.
Со оглед на погоре утврдената фактичка состојба, а
имајќи ги предвид одредбите содржани во член 63 став
1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност и
член 23 став 4 од Правилникот за процедурите на финаниското и сметководственото работење на Советот
за радиодифузија на Република Македонија (“Сл.весник на РМ” бр.64/2012), Советот констатираше дека се
исполнети законските претпоставки за одземање на
дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр.071995/1 од 18.06.2007 година на Трговско радиодифузно
друштво КИКИ Илија, ДООЕЛ Струга.

16 јули 2012

Врз основа на тоа, Советот на 27-та седница, одржана на 9.7.2012 година, согласно Заклучокот на Советот, бр.02-3658/6 од 10.7.2012 година, донесе одлука
како во диспозитивот.
Согласно член 65, став 2 од Законот за радиодифузната дејност, тужбата против оваа одлука, не го одлага
извршувањето на одлуката.
Бр. 07-253
11 јули 2012 година
Скопје

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

Упатство за правно средство: Против одлуката за
одземање на дозволата, Трговско радиодифузно друштво КИКИ Илија, ДООЕЛ Струга, има право во рок од
15 дена од денот на добивањето на одлуката да поднесе
тужба до надлежен суд.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД
И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2234.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на
платите во Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97,
50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10 и
11/12), Министерството за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец јуни
2012 година, во однос на месец мај 2012 година, е пониска за 0,5%.
2. Исплатата на платите за месец јуни 2012 година,
во однос на месец мај 2012 година, работодавачите од
членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на правото
утврдено за претходниот месец.
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