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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1765.
Врз основа на член 13, став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и
со стварите во општинска сопственост („Службен весник
на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 15.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Член 1
Со оваа одлука на Општина Крива Паланка се пренесуваат во сопственост без надоместок, недвижни ствари,
кои се наоѓаат на ул. „Маршал Тито“ бр.230, КП бр.1749,
КО Крива Паланка, запишани во Имотен лист бр.1572,
сопственост на Република Македонија и тоа:
- зграда 1, влез 1, приземје, намена на зграда 570, со
внатрешна површина од 132 м2;
- зграда 1, влез 3, кат 1, намена на зграда 570, со внатрешна површина од 285 м2;
- зграда 1, влез 3, кат 2, намена на зграда 570, со внатрешна површина од 291 м2;
- зграда 1, влез 3, приземје, намена на зграда 570, со
внатрешна површина од 107 м2 и
- зграда 1, влез 4, подрум, намена на зграда 511, со
внатрешна површина од 90 м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-1468/2
Заменик на претседателот
15 мај 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1766.
Врз основа на член 383, став 1, точка 2 од Законот за
трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11,
166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14,
138/14,88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16 и 64/18), Владата
на Република Македонија, во својство на Собрание на
Друштвото, на седницата одржана на 15.5.2018 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД – СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД ОД
1.1.2016 ДО 31.12.2016 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка за
работењето на Македонски железници Транспорт АД –
Скопје, за период од 1.1.2016 до 31.12.2016 година, бр.
421/1-3 од 6.3.2017 година, усвоена од Управниот одбор
на ова акционерско друштво, на седницата одржана на
6.3.2017 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3642/1
Заменик на претседателот
15 мај 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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1767.
Врз основа на член 383, став 1, точка 2 од Законот
за трговските друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14,
41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16,61/16 и 64/18),
Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на седницата одржана на
15.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА МАКЕДОНСКИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД – СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД
ОД 1.1.2016 ДО 31.12.2016 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се одобрува Финансискиот извештај за работењето на Македонски железници Транспорт АД – Скопје, за период од 1.1.2016 до 31.12.2016
година, бр. 1754/1-3 од 6.9.2017 година, усвоен од
Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата, одржана на 6.9.2017 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-3642/2
15 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________

1768.
Врз основа на член 383 став 1 точка 2 од Законот за
трговските друштва („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10,
24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14,
41/14, 138/14, 88/15, 192/15,6/16, 30/16, 61/16 и 64/18),
Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана на
15.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
ТРАНСПОРТ АД – СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2016
ДО 31.12.2016 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се одобрува Извештајот за работењето на Македонски железници Транспорт АД –
Скопје, за период од 1.1.2016 до 31.12.2016 година,
бр. 1060/1-9 од 29.5.2017 година усвоен од Управниот
одбор на ова акционерско друштво, на седницата, одржана на 29.5.2017 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-3642/3
15 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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1769.
Врз основа на член 47 став (10) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15,
192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
15.5.2018 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА
КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ИЗВОР“, ОПШТИНА КИЧЕВО ОД
ДРУШТВОТО ЗА ГЕОЛОШКИ И ХИДРОГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА, ИЗВЕДБА НА ЕКСПЛОАТАЦИОНИ БУНАРИ, ГЕОЛОШКИ КОНСАЛТИНГ ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ БИТОЛА ДООЕЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА, УГОСТИТЕЛСТВО И УСЛУГИ ЛОИСГЕМСТОНЕ УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ С.СТРЕЛЦИ,
КИЧЕВО
1. Со оваа одлука се дава согласност за пренос на
концесијата за експлоатација на минералната суровина
– варовник на локалитетот „Извор“, Општина Кичево
од Друштвото за геолошки и хидрогеолошки истражувања, изведба на експлоатациони бунари, геолошки
консалтинг ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ Битола ДООЕЛ на
Друштвото за производство, трговија, угостителство и
услуги
ЛОИС-ГЕМСТОНЕ
увоз-извоз
ДООЕЛ
с.Стрелци, Кичево, доделена со Договор за концесија
за експлоатација на минерална суровина – варовник на
локалитетот „Извор“, Општина Кичево бр. 24-2384/1
од 25.3.2015 година.
2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се пренесува на Друштвото за производство, трговија, угостителство и услуги ЛОИС-ГЕМСТОНЕ увоз-извоз ДООЕЛ с.Стрелци Кичево, до рокот до кога е склучен Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот „Извор“, општина
Кичево бр. 24-2384/1 од 25.3.2015 година и под исти
услови под кои е доделена со Договорот за концесија
на Друштвото за геолошки и хидрогеолошки истражувања, изведба на експлоатациони бунари, геолошки
консалтинг ХИДРОИНЖЕНЕРИНГ Битола ДООЕЛ,
освен во однос на висината и критериумите за определување на надоместокот за концесии за експлоатација
на минерални суровини, кои ќе се утврдат врз основа
на Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи за вршење на детални
геолошки истражувања и концесии за експлоатација на
минерални суровини.
3. Како почеток на користење на пренесената
концесија од точка 1 од оваа одлука ќе се смета денот
на потпишувањето на Договорот за пренос на концесијата.
4. Надоместокот за давање на согласноста за пренос
на концесијата во износ од 706.189,47 денари имателот
на концесијата по извршениот пренос е должен да го
плати во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.
5. Во име на Владата на Република Македонија, договорот од точка 3 на оваа одлука ќе го потпише министерот за економија.
6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-3740/1
15 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

1770.
Врз основа на член 36 став (3), од Законот за Владата на Република Мекедонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06,
115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15
и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА
НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ВЕЛЕС
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на трајно користење на недвижна ствар на Општина Велес („Службен весник на Република Македонија“ бр.90/13).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-3745/1
15 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________

1771.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 15.5.2018 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
-УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Член 1
Со оваа одлука на Министерството за животна средина и просторно планирање -Управата за животна
средина, се дава на трајно користење без надоместок
недвижна ствар и тоа зграда која се наоѓа на улица Македонски просветители број 1 во Охрид, на КП бр.
15337, КO Охрид 3, влез 1 кат 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда-ДП-деловен простор со внатрешна површина од 40м2, запишани во Имотен лист
бр. 100475, сопственост на Република Македонија.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44 - 4177/1
Заменик на претседателот
15 мај 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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1772.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 15.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (ФАРМА ЗА КОКОШКИ) КО
КОРОШИШТА ЏЕПИН, ОПШТИНА СТРУГА
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на Г2-лесна и незагадувачка индустрија (фарма за кокошки) КО Корошишта Џепин, општина
Струга.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Бр. 93 - Стр. 5

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4230/1
15 мај 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________

1774.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија’’ бр.78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18) Владата на Република
Македонија, на седницата, одржана на 15.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 1
Со оваа одлука на Агенцијата за храна и ветеринарство се даваат на трајно користење без надоместок,
недвижните ствари кои се наоѓаат на ул. „Македонски
просветители” бр. 1 во Охрид, на КП бр.15337, КО
Бр. 44-4225/1
Заменик на претседателот
Охрид 3, влез 1, кат 2, намена на посебен/заеднички
15 мај 2018 година
на Владата на Република
дел од зграда-ДП-деловен простор, дел од кат 2 со
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. вкупна површина од 48.30 м2, од вкупно 202 м2 и тоа:
- една просторија со површина од 12.94 м2, КП бр.
__________
15337, КО Охрид 3, влез 1, кат 2, дел од зграда-ДП-де1773.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо- ловен простор,
- една просторија со површина од 15.01 м2, КП бр.
делското земјиште („Службен весник на Република
15337, КО Охрид 3, влез 1, кат 2, дел од зграда-ДП-деМакедонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
ловен простор,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
- една просторија со површина од 5.21 м2, КП бр.
98/15, 154/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Ма15337, КО Охрид 3, влез 1, кат 2, дел од зграда-ДП-декедонија, на седницата одржана на 15.5.2018 година,
ловен простор,
донесе
- една просторија со површина од 13.02 м2, КП бр.
15337, КО Охрид 3, влез 1, кат 2, дел од зграда-ДП-деОДЛУКА
ловен простор и
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ- една просторија со површина од 2.12 м2, КП бр.
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
15337, КО Охрид 3, влез 1, кат 2, дел од зграда-ДП-деЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРловен простор,
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
запишани во Имотен лист бр. 100475, сопственост
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г-ПРОна Република Македонија.
ИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ КО
ГЛУВО БРАЗДА ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од деЧлен 1
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренаМакедонија’’.
мена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
Бр. 44-4326/1
Заменик на претседателот
изградба на објект со намена Г-производство, дистри15 мај 2018 година
на Владата на Република
буција и сервиси КО Глуво Бразда Општина Чучер
Скопје
Македонија,
Сандево.
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

Стр. 6 - Бр. 93
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1775.
Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 15.5.2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Б1МАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ
KO СЕРМЕНИН, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ВОДОСНАБДИТЕЛЕН СИСТЕМ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕТО НА НАСЕЛБА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ КО ЃОРЧЕ ПЕТРОВ 3-ДЕКСИОН, ОПШТИНА
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на објекти со намена Б1-мали комерцијални и
деловни намени KO Серменин, Општина Гевгелија.

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на водоснабдителен систем за подобрување на водоснабдувањето на населба Ѓорче Петров КО Ѓорче Петров 3-Дексион, Општина Ѓорче Петров.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена,со вкупна површина од 3567м2, ги
има следните катастарски индикации:

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со површина од 1744 м2 ги има
следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-4440/1
15 мај 2018 година
Скопје

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-4438/1
Заменик на претседателот
15 мај 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1776.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.5.2018
година, донесе

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________

1777.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 15.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА СТП 6094 КО РАДАЊЕ
ОПШТИНА КАРБИНЦИ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на Базна станица за мобилна телефонија СТП
6094 КО Радање, Општина Карбинци.
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Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-4441/1
Заменик на претседателот
15 мај 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1778.
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13,
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15,
98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 15.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИСКА ПУМПНА СТАНИЦА СО ПРАТЕЧКИ ОБЈЕКТИ КО БЛАЦЕ КАЛЕ,
ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за
изградба на бензиска пумпна станица со пратечки објекти КО Блаце Кале, општина Чучер Сандево.
Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност
за трајна пренамена, со вкупна површина од 1332м2,
ги има следните катастарски индикации:

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 44-5116/1
Заменик на претседателот
15 мај 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

Бр. 93 - Стр. 7

1779.
Врз основа на член 57, алинеjа 2 од Законот за високото образование („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09,
115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14,
130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16, 120/16
и 127/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.5.2018 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА KОНКУРСИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ ОД ТРЕТ ЦИКЛУС НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО
СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА, УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО И УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ШТИП
ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА
1. Во Одлуката за давање согласност на конкурсите
за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил
и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово и Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип во академската
2018/2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/18), по точката 1 се додава нова точка
2, која гласи:
„2. Одлуката за давање согласност на конкурсите за
запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ -Битола, Универзитетот во Тетово и Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, се однесува за акредитираните студиски програми од трет циклус на
студии, кои до денот на влегувањето во сила на оваа
одлука, имаат решение за акредитација издадена од
страна на Одборот за акредитација и евалуација во високото образование и имаат решение за почеток со работа издадено од страна на Министерството за образование и наука.“
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-5167/1
Заменик на претседателот
15 мај 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1780.
Врз основа на член 57 алинеја 2 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10,
17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14,
10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16, 120/16 и
127/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.5.2018 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА KОНКУРСИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО
СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА, УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО
ШТИП, УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“
ОХРИД И УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“
ВО СКОПЈЕ ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА
1. Во Одлуката за давање согласност на конкурсите
за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил
и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“
Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје во
академската 2018/2019 година, („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 84/18), по точката 1 се додава нова точка 2, која гласи:
„2. Одлуката за давање согласност на конкурсите за
запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“
Охрид и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје во
академската 2018/2019 година, се однесува за акредитираните студиски програми од втор циклус на студии,
кои до денот на влегувањето во сила на оваа одлука,
имаат решение за акредитација издадена од страна на
Одборот за акредитација и евалуација во високото образование и имаат решение за почеток со работа издадено од страна на Министерството за образование и наука.“
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-5168/1
Заменик на претседателот
15 мај 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1781.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07,
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и
142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15.5.2018 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕФОРМИ ВО ПЕНЗИСКИОТ СИСТЕМ
Член 1
Со оваа решение се формира Комисија за
спроведување на реформи во пензискиот систем (во натамошниот текст: Комисија).
Член 2
Комисијата се состои од претседател и десет члена,
и тоа:

21 мај 2018

а) за претседател:
- Ирена Ристеска, Министерство за труд и социјална политика,
б) за членови:
- Јехона Рамадани, Министерство за труд и социјална политика,
- Лидија Темелковска, Министерство за труд и социјална политика,
- Јадранка Јовановска, Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија,
- Ивона Пауновска, Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија,
- Мирјана Ефремова Лозановска, Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија,
- Рада Живанова, , Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија,
- Маргарита Куфалова, Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија,
- Костадин Стојанов, Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија,
- Дарко Саздов, Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, и
- Димитар Трпковски, Агенција за супервизија на
капитално финансирано пензиско осигурување.
Член 3
Комисијата ќе ги спроведе сите подготвителни активности кои се потребни за имплементација на реформите во пензискиот систем, преку прилагодување на
деловните и техничките процеси на институциите од
пензискиот систем, како и преку подготвување на измени и дополнувања на законската и подзаконската регулатива од областа на пензиското и инвалидското осигурување.
Член 4
Комисијата за својата работа ја информира и одговара пред Владата на Република Македонија.
За својата работа, комисијата ја информира Владата
на Република Македонија на квартално ниво.
Член 5
Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-5182/1
Заменик на претседателот
15 мај 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
__________
1782.
Врз основа на член 26 став (5) од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14,
130/14, 152/15, 31/16, 178/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
15.5.2018 година, донесе
П Р О Г Р АМ А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 2018 ГОДИНА
1. Во Годишната програма за финансирање на железничката инфраструктура за 2018 година („Службен
весник на Република Mакедонија бр.21/18 и 48/18), во
точката 2, потточка 1 зборовите „80 парчиња“ се заменуваат со зборовите „35 парчиња“ и зборовите „100 километри“ се заменуваат со зборовите „170 километри“.

21 мај 2018

Бр. 93 - Стр. 9

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 44-4008/1
Заменик на претседателот
15 мај 2018 година
на Владата на Република
Скопје
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ
РАБОТИ
1783.
ОБЈАВА
Договорот меѓу Владата на Република Македонија
и Советот на министри на Босна и Херцеговина за заемно признавање и замена на возачки дозволи, склучен
во Скопје на 13 септември 2017 година, ратификуван
од Собранието на Република Македонија и објавен во
„Службен весник на РМ“ бр. 171/17, кој што е ратификуван и од страна на Босна и Херцеговина, согласно со
член 15, став 1 од предметниот Договор, стапил во сила на 4 мај 2018 година.

Член 2
Барањето за полагање на ловечки испит се поднесува на образец, во А-4 формат, на хартија во бела боја.
Формата и содржината на барањето од ставот 1 на
овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 3
Уверението за положен ловечки испит се издава на
образец, во А-4 формат, на хартија во светло жолта боја на која е отпечатена слика од дивеч-елени во позадина на текстот.
Образецот на Уверението од став 1 на овој член
содржи: во горниот дел стои грбот на Република Македонија, под него има назив: РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО СКОПЈЕ, во централниот дел стои називот: „УВЕРЕНИЕ ЗА ПОЛОЖЕН ЛОВЕЧКИ ИСПИТ”, под него се впишува име,
татково име и презиме, датум и место на раѓање, место
на живеење на лицето кое го положило испитот, во

15 мај 2018 година
Скопје

Министер,
Никола Димитров, с.р.

долниот лев агол се впишува евидентен број на уверението, датумот на издавање на уверението, во долниот
среден дел има место за печат а во долниот десен агол

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

се наоѓа место за потпис на овластено лице.

1784.
Врз основа на член 58-a став (12) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија"
бр. 26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13,
33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

лог 2 кој е составен дел на овој правилник.

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЛОВЕЧКИ ИСПИТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА
ПОЛОЖЕН ЛОВЕЧКИ ИСПИТ КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЗАПИСНИКОТ ЗА
ПОЛАГАЊЕ НА ЛОВЕЧКИ ИСПИТ

Уверението од став 1 на овој член е даден во При-

Член 4
Записникот за полагање на ловечкиот испит се отпечатува во образец, во А-4 формат, на хартија во бела
боја.
Формата и содржината на записникот од став 1 на
овој член, се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на
овој правилник.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

Член 1
Co овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за полагање на ловечки испит,
формата и содржината на уверението за положен ловечки испит како и формата и содржината на записникот за полагање на ловечки испит.

лика Македонија".
Бр.19-5949/2

Министер за земјоделство,

16 мај 2018 година

шумарство и водостопанство,

Скопје

Љупчо Николовски, с.р.

Стр. 10 - Бр. 93
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1785.
Врз основа на член 58 став (11) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија"
бр. 26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13,
33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЛОВЕЧКИОТ ИСПИТ, ВИСИНАТА НА
НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЛОВЕЧКИОТ ИСПИТ И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА СТРУЧНАТА КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ
НА ЛОВЕЧКИОТ ИСПИТ
Член 1
Co овој правилник се пропишува содржината на
програмата за полагање на ловечкиот испит, висината
на надоместокот за полагање на ловечкиот испит како
и висината на надоместокот на стручната комисија за
полагање на ловечкиот испит.
Член 2
Програмата за полагање на ловечкиот испит се состои од следното:
1. Законот за ловството,
2. Морфологија и биологија на дивечот,
3. Одгледување, размножување и заштита на дивечот,
4. Уредување на ловишта,
5. Ловна кинологија,
6. Ловечко оружје, муниција и ловна балистика,
7. Ловење и користење на дивечот и неговите делови,
8. Ловечки трофеи,
9. Корист и штета од дивеч и на дивеч,
10. Траги од дивеч,
11. Болести на дивечот и
12. Незгоди во ловот и прва помош.
Член 3
Висината на надоместокот за полагање на ловечкиот испит изнесува 1.000,00 денари.
Член 4
Висината на надоместокот на стручната комисија за
полагање на ловечкиот испит изнесува 230,00 денари
по член за секој кандидат кој полагал ловечки испит.
Член 5
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за содржината на
програмата за полагање на ловечкиот испит и висината
на трошоците на стручната комисија за полагање на ловечкиот испит („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/09 и 82/10).
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".
Бр.19-5948/2
16 мај 2018 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ
1786.
Врз основа на член 18, став 1, алинеја 2, член 82
став 1, алинеја 5 и член 83 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14,
132/14, 142/16 и 132/17), а во врска со член 62, став 6
од истиот закон, член 9 од Правилникот за минимални
технички, просторни, финансиски и кадровски услови
за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување
бр.01-5774/1 од 21.11.2014 година со измена и дополнување бр.01-3336/1 од 08.05.2015 година, член 51,
став 1 и став 3 и член 52, став 2 од Законот за општата
управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15), член 14 од Законот за управните
спорови („Службен весник на Република Македонија“
бр. 62/06 и 150/10), постапувајќи по Предлогот
Уп1 бр.08-260 од 02.05.2018 година, за покренување
постапка за одземање на дозволата за радио емитување
на Трговското радиодифузно друштво РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје бр.08-66 од
05.01.2015 година, а согласно Заклучокот, бр.02-2423/3
од 17.05.2018 година, Советот на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, на 24-та седница одржана на 17.05.2018 година донесе
ОДЛУКА
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА РАДИО
ЕМИТУВАЊЕ НА ТРГОВСКОТО РАДИОДИФУЗНО
ДРУШТВО РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ СКОПЈЕ
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за радио емитување,
бр.08-66 од 05.01.2015 година на Трговското радиодифузно друштво РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ Скопје, поради неисполнување на обврската
од член 62 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16
и 132/17) и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за
добивање дозвола за радио и телевизиско емитување
бр.01-5774/1 од 21.11.2014 година со измена и дополнување бр.01-3336/1 од 08.05.2015 година, со оглед на
фактот дека радиодифузерот не ги исполнил минималните кадровски услови од Правилникот за минимални
технички, просторни, финансиски и кадровски услови
за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, односно затоа што по издавањето на дозволата
настанале околности што преставуваат законски пречки за имателот на дозволата да ја врши дејноста.
2. Одлуката се објавува во „Службен весник на Република Македонија”, на веб страницата на Агенцијата
и во два дневни весници, од кој едниот дневен весник
на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го
зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република
Македонија.
3. Оваа Одлука е конечна.
О б р а з л о ж е н и е
Трговското радиодифузно друштво РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, е имател на
дозвола за радио емитување, бр.08-66 од 05.01.2015 година, за емитување преку терестријален предавател, на
државно ниво, програмски сервис говорно радио со
претежно информативен општ формат, на македонски
јазик.
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Согласно член 62, став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за обезбедување на телевизиско или радио емитување покрај условите и обврските пропишани во овој закон, радиодифузерот треба да исполнува посебни минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови во зависност од
програмскиот формат, пропишани со подзаконски акт
донесен од страна на Агенцијата.
Во член 9 од Правилникот за минимални технички,
просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување
бр.01-5774/1 од 21.11.2014 година, со измена и дополнување бр.01-3336/1 од 08.05.2015 година, пропишано
е дека бројот и структурата на вработените лица за радио на државно ниво од општ формат, треба да биде 10
(десет), од кои 3 (три) со висока стручна спрема (ВСС),
вработени како новинари.
По повод извршени обиди за доставување известување до ТРД РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ Скопје, од страна на лице вработено во
Стручната служба на Агенцијата, беше составена
Службена белешка - со фотографии во прилог (наш
арх.бр.03-720/1 од 08.02.2018 година), во која е нотирано дека: „На ден 07.02.2018 година во 15 и 30 часот и
на 08.02.2018 година во 9 и 35 часот при обид да доставам известување до Радио Слободна Македонија, во
двата наврати радиото беше затворено“.
Имајќи го предвид напред наведеното, Агенцијата
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на
22.02.2018 година, испрати допис – Барање податоци
(наш арх.бр.03-896/1), со кој му укажа на ТРД РАДИО
СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје дека е
должно во рок од седум дена од денот на приемот на
дописот да достави документи од коишто ќе може да се
констатира дека радиодифузерот ги исполнува минималните кадровски услови утврдени во Правилникот за
минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување. Дописот бил уредно примен од страна на радиодифузерот на 22.02.2018 година.
Со оглед дека до Агенцијата не беше доставена побараната документација, на 06.03.2018 година, Агенцијата повторно испрати допис – Барање податоци (наш
арх.бр.03-896/2) до ТРД РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со кој допис радиодифузерот
беше известен дека е должен потребната документација (во оригинал или копии заверени на нотар), да ја достави веднаш по приемот на дописот и дека доколку не
постапи по него Агенцијата ќе покрене постапка за одземање на дозволата за радио емитување. Во Агенцијата во доставната книга е заведено дека дописот бил
уредно примен на 06.03.2018 година.
По повод напред наведените барања, на 12.03.2018
година, ТРД РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, до Агенцијата ја достави бараната документација за бројот на лицата ангажирани во радиодифузерот (наш арх.бр.03-896/3 од 12.03.2018 година) и
тоа: еден договор за вработување (на неопределено работно време) и девет авторски договори. При извршен
увид во документацијата беше констатирано дека ТРД
РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
ги исполнува минималните кадровски услови утврдени
во Правилникот за минимални технички, просторни,
финансиски и кадровски услови за добивање дозвола
за радио и телевизиско емитување. Меѓутоа, од доставената документација беше видно и дека авторските
договори се со важност до 11.04.2018 година, поради
што Агенцијата со писмен допис – Барање податоци
(наш арх.бр.03-896/6 од 05.04.2018 година) побара од
радиодифузерот во рок од седум дена од денот на приемот на дописот, да достави документи од коишто ќе
може да се констатира дека ги исполнува минималните
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кадровски услови и после овој датум. Во Агенцијата е
доставена повратница од Македонска пошта дека дописот бил уредно примен на 12.04.2018 година, така што
рокот за доставување на документите истекуваше на
19.04.2018 година. Заклучно со 26.04.2018 година, од
страна на ТРД РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ Скопје, до Агенцијата не беа доставени бараните документи.
Согласно член 27, став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата врши административен надзор, кој се врши на работењето на
издавачите на медиуми од аспект на усогласеноста на
нивното работење со условите утврдени со Законот за
медиуми, Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и прописите донесени врз основа на него
(член 29 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги).
На 26 април 2018 година, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши вонреден административен надзор над ТРД РАДИО СЛОБОДНА
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, при што во Писмениот извештај за извршен административен надзор бр.032181/1 од 27.04.2018 година, констатираше дека Трговското радиодифузно друштво РАДИО СЛОБОДНА
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје не ги исполнува минималните кадровски услови утврдени во Правилникот за
минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио или телевизиско емитување.
Имајќи го предвид констатираното прекршување на
член 62 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување бр.01-5774/1 од 21.11.2014 година, со измена и
дополнување бр.01-3336/1 од 08.05.2015 година, а согласно член 82 став 1 алинеја 5 од напред цитираниот
Закон, во Извештајот за извршен административен надзор бр.03-2181/1 од 27.04.2018 година, се даде предлог
мерка директорот на Агецијата да достави предлог до
Советот за покренување на постапка за одземање на
дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ Скопје, бр. 08-66 од 05.01.2015 година.
Во член 23, став 1, алинеја 3 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги е утврдено дека доколку се констатира непочитување на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и
подзаконските акти донесени врз основа на него, како
и на условите и обврските утврдени со дозволата и
другите акти на Агенцијата, против издавачот на медиум, директорот на Агенцијата може да преземе мерка односно да достави предлог до Советот на Агенцијата за одземање на дозволата.
Согласно член 82, став 1, алинеја 5 од истиот закон,
Агенцијата ќе ја одземе дозволата за телевизиско или
радио емитување пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот
на радиодифузери, по претходно доставено писмено
известување доколку по издавањето на дозволата настанат околности што претставуваат законски пречки за
имателот на дозволата да ја врши дејноста.
Постапката за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување, согласно член 83 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја
покренува Советот по предлог на директорот на
Агенцијата.
Со оглед на констатираното прекршување на член
62 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за
добивање дозвола за радио или телевизиско емиту-
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вање, Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски
врз основа на член 83 став 1 oд Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а во врска со член 82
став 1 алинеја 5 од истиот закон, достави Предлог Уп1
бр.08-260 од 02.05.2018 година за покренување постапка за одземање на дозволата за радио емитување на
Трговското радиодифузно друштво РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, бр.08-66 од
05.01.2015 година.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги на 23-та седница одржана на
04.05.2018 година, со Заклучокот, бр.02-2228/4 од
04.05.2018 година, го усвои Предлогот, Уп1 бр.08-260
од 02.05.2018 година, за покренување на постапка за
одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје,
доставен од предлагачот, Директор на Агенцијата, д-р
Зоран Трајчевски.
Во врска со покренатата постапка за одземање на
дозволата на ТРД РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, бр.08-66 од 05.01.2015 година, а
согласно член 82 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата достави Известување до наведениот радиодифузер Уп1 бр.08-260 од
04.05.2018 година, во кое му беше укажано дека доколку не ја достави потребната документација од кој што
ќе може да се констатира дека ги исполнува минималните кадровски услови утврдени во цитираниот Правилник, Советот на Агенцијата во рок од 15 (петнаесет)
дена од денот на приемот на Предлогот на Директорот
на Агенцијата, Уп1 бр.08-260 од 02.05.2018 година, ќе
донесе Одлука за одземање на неговата дозвола за радио емитување, по што согласно член 85 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, радиодифузерот ќе биде избришан од регистарот на радиодифузери.
Известувањето Уп1 бр.08-260 од 04.05.2018 година,
Агенцијата го испрати до ТРД РАДИО СЛОБОДНА
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје на 04.05.2018 година,
во писмена форма преку „Македонска пошта“ Скопје,
меѓутоа за истото не можеше да се изврши уредна достава. На 04.05.2018 година, наведеното Известување
беше испратено до ТРД РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје и во електронска форма на
електронската адреса на радиодифузерот регистрирана
како информација за контакт во Централниот регистар
на Република Македонија. Подоцна, односно на
09.05.2018 година Известувањето Уп1 бр.08-260 од
04.05.2018 година беше подигнато од Архивата на
Агенцијата од страна на управителот на ТРД РАДИО
СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје.
На 16.05.2018 година, од страна на лице вработено
во Стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги до директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, беше доставено Известување бр.03-2448/1 од 16.05.2018 година, со кое се известува дека „заклучно со 11:30 часот на 16.05.2018 година (среда), во архивата на Агенцијата не е доставена
документација од која што ќе може да се констатира
дека ТРД РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, ги исполнува минималните кадровски услови утврдени во “Правилникот за минимални технички,
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просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување“ (бр.015774/1 од 21.11.2014 година)“.
Во согласност со член 83 став 3 од Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот е должен
во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот на
Директорот за покренување постапка за одземање на
дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од
вкупниот број членови на Советот.
Со оглед на фактот дека имателот на дозволата
бр.08-66 од 05.01.2015 година - ТРД РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје и во рокот од 15
(петнаесет) дена, од денот на приемот на Предлогот
Уп1 бр.08-260 од 02.05.2018 година, од страна на Советот на Агенцијата, не ja исполнил обврскaтa предвиденa во член 62 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и член 9 од Правилникот за
минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување бр.01-5774/1 од 21.11.2014 година со
измена и дополнување бр.01-3336/1 од 08.05.2015 година, Советот на Агенцијата врз основа на член 82 став
1 алинеја 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а согласно Заклучокот на Агенцијата,
бр.02-2423/3 од 17.05.2018 година, донесе Одлука со
која се одзема дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РАДИО СЛОБОДНА
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје бр.08-66 од 05.01.2015
година, поради тоа што имателот на дозволата не ја исполнил обврската предвиденa во член 62 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и
член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање
дозвола за радио и телевизиско емитување бр.015774/1 од 21.11.2014 година со измена и дополнување
бр.01-3336/1 од 08.05.2015 година, односно поради тоа
што по издавањето на дозволата настанати се околности што претставуваат законски пречки за имателот на
дозволата да ја врши дејноста.
Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизуелни медумски услуги, Одлуката за одземање на дозвола за телевизиско или радио емитување е конечна, а
против истата имателот на дозволата има право да поднесе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием. Постапката пред надлежниот
суд е итна.
Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука
како во диспозитивот.
Уп1 Бр. 08-260
17 мај 2018 година
Скопје

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

Правна поука: Одлуката за одземање на дозволата за
радио емитување на Трговското радиодифузно друштво
РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје е
конечна. Против одлуката за одземање на дозволата, Трговското радиодифузно друштво РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје има право да поднесе тужба
до надлежен суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот
прием.
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„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.
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