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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2297. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91), донесува 

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ВО ИНДОНЕЗИЈА 
 

I 
Г-дин Слободан Ташовски се поставува на долж-

носта вонреден и ополномоштен амбасадор на Репуб-
лика Македонија во Индонезија, со седиште во Њу 
Делхи. 

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Указ број 113       Претседател 

10 јули 2012 година      на Република Македонија,  
         Скопје            д-р Ѓорги Иванов, с.р. 

__________ 
 

ВЛАДА ДА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2298. 
Врз основа на член 23 од Законот за внатрешната 

пловидба („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 55/2007, 26/2009, 2/2010, 23/2011 и 53/2011), Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
11.7.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПЛОВИДБАТА НА 
ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ (СКУТЕРИ) НА ОХРИДСКОТО,  

ПРЕСПАНСКОТО И ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО 
 

Член 1 
Со оваа одлука се ограничува пловидбата на плов-

ните објекти во категоријата чамец со механички дви-
гател со јачина поголема од 45 kw, што му овозможува 
лизгање по површината на водата, може да превезува 
максимум три лица (скутери) на целата водена повр-
шина на Охридското, Дојранското и Преспанското езе-
ро, заради безбедност на учесниците во пловидбата, 
човечките животи и животната и/или природната сре-
дина. 

 
Член 2 

Ограничувањето од член 1 на оваа одлука се одне-
сува за периодот од 12 јули до 31 август 2012 година во 
времетраење од 11,00 до 18,00 часот, секој ден. 

 
Член 3 

Ограничувањето на пловидба на пловни објекти 
(скутери) не се однесува на скутерите наменети за 
службени потреби за вршење на инспекциски, царин-
ски и полициски надзор. 

Член 4 
Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за ограничување на пло-
видбата за пловни објекти (скутери) на Охридското, 
Дојранското и Преспанското езеро („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 99/2009). 

 
Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 41-5598/1        Заменикот на  претседателот 

11 јули 2012 година      на Владата на Република   
    Скопје       Македонија, 

   м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2299. 
Врз основа на член 62 став (7) од Законот за шуми-

те („Службен весник на Република Македонија" бр. 
64/09, 24/11 и 53/11), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИДОТ НА ОЗНАКАТА ЗА СЕЧА И НАЧИНОТ 
НА ВРШЕЊЕ НА ОЗНАЧУВАЊЕТО ЗА СЕЧА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува видот на ознаката 
за сеча и начинот на вршење на означувањето за сеча.  

 
Член 2 

(1) Ознаката за сеча може да биде стеблимична, 
групимична и површинска. 

(2) Стеблимична и групимична ознака за сеча, се 
врши со втиснување на шумски жиг–означувач (во на-
тамошниот текст: шумски жиг), на мазни засеци при 
основата на стеблото, односно на една од неговите по-
дебели коренови жили и на стеблото на градна висина 
од горната страна во насока на стрмнината. 

(3) На стеблата кои се предвидени за сеча во висо-
костеблени шуми во државна сопственост без оглед на 
намената, како и високостеблени шуми во приватна 
сопственост во кои се вршат главни сечи покрај шум-
скиот жиг се втиснува и реден број на означеното стеб-
ло со означувач-нумератор и тоа: 

1) при ознаката за сеча во шума во државна сопс-
твеност наизменично: 

- една година сина боја - непарна година и  
- една година зелена боја - парна година.  
2) при ознаката за сеча во шума во приватна сопс-

твеност наизменично: 
- една година црвена боја - непарна година и 
- една година црна боја - парна година.  
(4) По исклучок од ставовите (2) и (3) на овој член 

тенките стебла (кај чистење и прореда) со дијаметар 
под 10 см. се означуваат само со водоотпорна боја на 
градна висина на стеблото кое е предвидено за сеча.  

(5) Означувањето на стеблата за сеча при извршува-
њето на прореди се врши со втиснување само на шум-
ски жиг при основата на стеблото и на градна висина. 
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Член 3 
При означувањето на стеблата за сеча, првенствено 

се означуваат извалени, оштетени, сувоврви, исушени, 
со слаб квалитет и останати стебла што ја оневозможу-
ваат или отежнуваат обновата на шумата и развојот на 
перспективните стебла во насадот. 

 
Член 4 

Стеблимичната и групимичната ознака за сеча на 
стеблата треба да биде рамномерно распоредена по це-
лата површина во пододделот на шумскостопанската 
единица предвиден за сеча. 

 
Член 5 

(1) Засекот на стеблото при рамни терени, се прави 
при основата на стеблото или на една од неговите по-
дебели коренови жили што пониско до земјата и на 
градна висина на страната што се наоѓа во насока на 
движењето на ознаката за сеча.  

(2) Засекот на стеблото при стрмни терени, се прави 
од неговата долна страна, при основата на стеблото, 
односно на една од неговите подебели коренови жили, 
што пониско до земјата и тоа на спротивната страна од 
засекот на стеблото на градна висина, во насока на стр-
минината.   

(3) Кај високостеблените шуми кога се применува 
стеблимична и групимична ознака за сеча, покрај тоа 
што се втиснува шумски жиг и реден број, секое озна-
чено стебло за сеча на градна висина се обложува со 
лента за означување, изработена од биолошки разград-
лив материјал. 

 
Член 6 

При ознаката за сеча, се втиснува шумски жиг, со 
употреба на водоотпорна боја и тоа: 

1) за шумите во државна сопственост наизменично: 
- една година сина боја - непарна година и  
- една година зелена боја - парна година.  
2) за шумите во приватна сопственост (на ретки ви-

дови дрвја, меѓни стебла помеѓу земјоделско земјиште, 
крајбрежна вегетација надвор од шума, дрвореди и 
паркови во населени места и слично) наизменично: 

- една година црвена боја - непарна година и  
- една година црна боја - парна година.  
  

Член 7 
(1) Површинска ознака за сеча се врши по претход-

но утврдување на површината предвидена во плански-
те документи за чиста сеча на пододделот, а потоа се 
обележува нејзината гранична линија на цела површи-
на.  

(2) Обележувањето на граничната линија се врши 
со видни знаци на рабните стебла (со засечување и бое-
ње со водоотпорна боја), кои што треба да останат до 
завршување на сечата.  

(3) За обележување на граничната линија од став (2) 
на овој член, освен со боење можат да се користат не-
подвижни камења, стари но здрави пенушки што ќе се 
најдат на граничната линија, поставување на столбови, 
хумки и друго.  

 (4) Во случаи на површинска ознака за сеча се 
втиснува шумски жиг на рабните стебла на површина-
та предвидена за чиста сеча.  

Член 8 
(1) Обележувањето на стеблата со ознаката за сеча 

што се врши според член 2 став (3) од овој правилник, 
се врши со единствен сериски број на шумски жиг ну-
мериран со арапски број, за секоја шумскостопанска 
единица посебно. 

(2) Доколку шумскиот жиг од оправдани причини 
(оштетување или губење) не е употреблив, се задолжу-
ва нов шумски жиг за ознака за сеча во случај кога 
причините се пријавени до Државниот инспекторат за 
шумарство и ловство. 

 
Член 9 

Извршеното обележување со ознака за сеча и на-
правената шумска штета, се евидентираат во Книга за 
евиденција на извршена ознака за сеча во државна 
сопственост, Книга за евиденција на извршена ознака 
за сеча во приватна сопственост и Книга за евиденција 
на направена шумска штета во државна сопственост.  

 
Член 10 

(1) Ознаката за сеча во шума во државна сопстве-
ност, се врши со шумски жиг во форма на тркалезен 
облик со пречник од 32 мм., кој е нумериран со арап-
ски броеви, во кои е испишан називот и седиштето на 
субјектот кој стопанисува со шумите во државна сопс-
твеност. 

(2) Ознаката за сеча во шума во приватна сопстве-
ност, се врши со шумски жиг во форма на рамностран 
тријаголник чија страна изнесува 35 мм., кој е нумери-
ран со арапски броеви во кои е испишано: Македонија 
(МК), Приватна Сопственост (ПС) и назив и седиште 
на субјектот, односно име и презиме на стручното лице 
кое поседува лиценца за вршење на стручни работи во 
шумарството. 

(3) Означувањето за направена шумска штета се вр-
ши со шумски жиг во форма на правоаголник кој е со 
димензии 40 х 30 мм., кој е нумериран со арапски брое-
ви во кои е испишано: Македонија (МК), Шумски 
Штети (ШШ) и седиште на субјектот кој стопанисува 
со шумите во државна сопственост. 

 
Член 11 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за начинот на врше-
ње на ознака за сеча („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 23/98).  

 
Член 12 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
   Бр. 09- 5781/4 
5 јули 2012 година           Министер, 

  Скопје                          Љупчо Димовски, с.р. 
__________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

2300. 
Врз  основа на член 13 од Законот за Посебен реги-

стар за лица осудени со правосилна пресуда за кривич-
ни дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и 
педофилија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.11/12), министерот за труд и социјална поли-
тика, донесе 
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Член 2 

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

 
Бр. 10-2691/9 

18  јуни 2012 година                        Министер, 
   Скопје                                    Спиро Ристовски, с.р. 

 
    
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВНЕСУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ 
НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА ВО ПОСЕБНИОТ РЕГИСТАР  ЗА ЛИЦА ОСУДЕНИ СО ПРАВОСИЛНА 
ПРЕСУДА  ЗА КРИВИЧНИ ДЕЛА ЗА СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА И  

ПЕДОФИЛИЈА И НАЧИНОТ НА МЕЃУСЕБНО ИЗВЕСТУВАЊЕ И СОРАБОТКА 
 

Член 1 
 Во Правилникот за начинот на внесување на податоците на осудените лица во  Посебниот регистар  за 

лица осудени со правосилна пресуда  за кривични дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и пе-
дофилија и начинот на меѓусебно известување и соработка („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 62/12), како прилог се додава  Образецот,  кој гласи: 

Прилог 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
2301. 

Врз основа на член 8б став 11 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ број 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11 и 6/12), министерот за транспорт и 

врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛА-

ГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА УЧЕСТВО НА ВОЗАЧИТЕ ВО МЕЃУНА-

РОДНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ПОЛОЖЕН  

ИСПИТ И НА СЕРТИФИКАТОТ 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот, постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертифи-

кат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај, формата и содржината на уверението за по-

ложен испит и на сертификатот (,,Службен весник на Република Македонија“ број 39/07, 4/08, 20/09 и 

38/12) образецот на „Уверението за положен испит за учество на возачите во меѓународниот патен сообра-

ќај“ се заменува со нов образец кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“. 

 

Бр. 01-15444     

4 јули 2012 година                                Министер, 

 Скопје                                         Миле Јанакиески, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

2302. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и до-
полнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), на 
ден 10.7.2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Лилјана Саздовска Путинска, судија на Апелационен 
суд Скопје со навршување на 64 години на 22.05.2012 
година.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 10.7.2012 година.  

 
Бр. 07-1137/12                          Судски совет 

10 јули 2012 година              на Република Македонија 
   Скопје                             Претседател, 
                              Александра Зафироска, с.р. 

__________ 
2303. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-
вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
ден 10.7.2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Ангел Величковски, судија на Апелационен суд Скопје 
со навршување на 64 години на 27.05.2012 година.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 10.7.2012 година.  

 
Бр. 07-1138/12                          Судски совет 

10 јули 2012 година     на Република Македонија 
   Скопје                             Претседател, 
                              Александра Зафироска, с.р. 

__________ 
2304. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-
вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
ден 10.7.2012 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Јусуф Рустеми, судија на Апелационен суд Скопје со 
навршување на 64 години на 20.06.2012 година.  

Решението влегува во сила со денот на донесување-
то – 10.7.2012 година.  

 
Бр. 07-1139/12                          Судски совет 

10 јули 2012 година     на Република Македонија 
   Скопје                             Претседател, 
                              Александра Зафироска, с.р. 

__________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2305. 
Комисијата за хартии од вредност на Република 

Македонија, врз основа на член 151 од Законот за хар-
тии од вредност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 
135/2011), постапувајќи по барањето број УП1 08-194 
од 8.6.2012 година, на седницата одржана на 5.7.2012 
година, го донесе следното  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА 
ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК 

 
1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен 

советник на лицето Огнен Тилиќ. 
2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-

ник на Огнен Тилиќ се дава за период од пет години од 
денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Огнен Тилиќ престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаи-
те предвидени со член 213 од Законот за хартии од 
вредност. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 08-УП1-194   Комисија за хартии од вредност 

5 јули 2012 година       на Република Македонија 
   Скопје                  Претседател,  
                             Марина Наќева – Кавракова, с.р. 

__________ 
 

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2306. 
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 Пра-
вилникот за процедурите на финаниското и сметко-
водственото 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 го-
дина, на 27-та седница одржана на 9.7.2012 година до-
несе 
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О Д Л У К А 
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРГОВ-
СКО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО НОВА ДООЕЛ  
КУМАНОВО БР. 07- 2018/1 ОД 18.06.2007 ГОДИНА 

 
 
1. Се одзема дозволата, бр. 07-2018/1 од 18.6.2007 

година, за вршење радиодифузна дејност на Трговско 
радиодифузно друштво НОВА ДООЕЛ Куманово, по-
ради неплаќање на надоместокот за дозволата во рокот 
утврден во дозволата. 

2. Се задолжува Трговско радиодифузно друштво 
НОВА ДООЕЛ Куманово, веднаш, а најдоцна во рок од 
8 (осум) дена по приемот на оваа одлука да го плати 
доспеаниот, неплатен годишен надоместок за дозвола-
та за вршење радиодифузна дејност, во вкупен износ 
од 16.823,00 денари (по фактура бр.120/2012 од 
10.07.2012 година), која се однесува за периодот на ра-
ботење од 29.5.2012 година заклучно со 09.7.2012 годи-
на. 

3. Тужбата не го одлага извршувањето на оваа Од-
лука. 

  
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-
волата за вршење радиодифузна дејност за терестријал-
но емитување. Во врска со наведената Информација, 
Советот заклучи да иницира постапка за одземање на 
дозволата  на Трговско радиодифузно друштво НОВА 
ДООЕЛ Куманово кое не ја исполни обврската за пла-
ќање на доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за 
дозволата за вршење радиодифузна дејност.   

Следствено на тоа, а како Трговското радиодифуз-
но друштво НОВА ДООЕЛ Куманово, не го плати дос-
пеаниот надоместок за дозволата, Советот му достави 
Последно предупредување, бр.05-3347/1 од 20.6.2012 
година, за подмирување на долгот кон Советот. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласно иницираната постапка, Советот за радио-
дифузија на РМ на својата 27-та седница, одржана на 
09.07.2012 година, меѓу другото ја разгледа Информа-
цијата за плаќањето на надоместокот на дозволата за 
вршење радиодифузна дејност за терестријално емиту-
вање за трговските радиодифузни друштва.  

Видно од Информацијата, се констатираше дека и 
покрај упатеното Последно предупредување, Трговско 
радиодифузно друштво НОВА ДООЕЛ Куманово, зак-
лучно со 09.07.2012 година, не ја исполни обврската за 
плаќање на годишниот надоместок за дозволата, бр.07-
2018/1 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 до-
ставената Пресметка бр. 020/2012 од 30.5.2012 година 
на износ од 146.247,00 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 фи-
наниското и сметководственото работење на Советот 
за радиодифузија на Република Македонија („Сл.вес-
ник на РМ”, бр.64/2012), Советот констатираше дека се 
исполнети законските претпоставки за одземање на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр.07-
2018/1 од 18.6.2007 година на Трговско радиодифузно 
друштво НОВА ДООЕЛ Куманово.  

Врз основа на тоа, Советот на 27-та седница, одр-
жана на 09.07.2012 година, согласно Заклучокот на Со-
ветот, бр.02-3658/6 од 10.7.2012 година, донесе одлука 
како во диспозитивот. 

Согласно член 65, став 2 од Законот за радиодифуз-
ната дејност, тужбата против оваа одлука, не го одлага 
извршувањето на одлуката. 

                                  
     Бр. 07-247                    Совет за радиодифузија на РМ 
10 јули 2012 година        Претседател, 

Скопје                     м-р Зоран Трајчевски, с.р. 
 
Упатство за правно средство: Против одлуката за 

одземање на дозволата, Трговско радиодифузно друш-
тво НОВА ДООЕЛ Куманово, има право во рок од 15 
дена од денот на добивањето на одлуката да поднесе 
тужба до надлежен суд.  
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