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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1953. 

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" бр.52/91), и член 31 од Законот за надво-
решни работи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 29.5.2012 година до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА 

ТУРЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО КОЏАЕЛИ 
 

Член 1 
Република Македонија отвора Почесен конзулат во 

Република Турција, со седиште во Коџаели. 
 

Член 2 
Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 73/1          Претседател на Владата 

29 мај 2012 година    на Република Македонија, 
  Скопје     м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1954. 

Врз основа на член 64 став (2), а во врска со член 65 
став (3) од Законот за водите („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 87/2008, 6/2009, 161/2009, 
83/2010, 51/2011 и 44/2012), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 12.5.2012 година,  
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА СТАВАЊЕ НА НАЦРТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДО-
ПОЛНУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКАТА ОСНОВА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА СТРУЧНА 

РАСПРАВА 
 

Член 1 
Со оваа одлука Нацртот за изменување и дополну-

вање на Водостопанската основа на Република Маке-
донија со промена на параметрите на ХС Бучин, се ста-
ва на стручна расправа.  

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за животна средина 
и просторно планирање да ја спроведе оваа одлука сог-
ласно член 64 став (3) од Законот за водите. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 41-3282/1         Заменик на претседателот 

12 мај 2012 година          на Владата на Република  
   Скопје              Македонија, 
           м-р Зоран Ставрески, с.р.  

1955. 
Врз основа на член 2 став 3 и член 18 од Законот за 

плата и други надоместоци на избрани и именувани ли-
ца во Република Македонија („Службен весник на 
СРМ“ бр.36/90 и („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 
161/2008, 92/2009, 42/2010, 97/2010, 162/2010 и 
11/2012), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 29 мај 2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 
ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕ-
НУВА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на коефициенти за 
пресметување на платата на функционерите кои ги 
именува Владата на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 71/2005, 
2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007, 94/2007, 103/2007, 
126/2007, 138/2007, 39/2008,137/2008, 154/2008, 
63/2009, 76/2009, 144/2009, 39/2010, 63/2010, 158/2010, 
5/2011, 75/2011 и 133/2011), во член 1 во табелата  

По алинејата „– директор на Републичкиот совет за 
мирно решавање на работните спорови- 3,0“ се додава 
нова алинеја која гласи: 

„- директор на Aгенцијата за државни патишта -  
3,3“ 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на донесување-
то, а ќе се применува од 7 мај 2012 година. 

 
Член 3 

Оваа одлука ќе објави во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
Бр. 23-4276/1        Претседател на Владата 

29 мај 2012 година    на Република Македонија, 
  Скопје     м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1956. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија” бр.8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 1.6.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА  

ЛИПКОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за локална самоуправа, му престанува кори-
стењето на движна ствар, со следните карактеристики:  

 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на општина Липково. 
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Член 3 
Министерот за локална самоуправа склучува дого-

вор со градоначалникот на општина Липково, со кој се 
уредуваат правата и обврските за движната ствар од 
член 1 од оваа одлука.   

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

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

 
Бр. 41-4323/1         Заменик на претседателот 

1 јуни 2012 година           на Владата на Република  
   Скопје              Македонија, 
          м-р Зоран Ставрески, с.р.  

__________ 
1957. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10 и 51/11), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 1.6.2012 година до-
несе   

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНО КООРДИ-
НАТИВНО ТЕЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРО-
ГРАМАТА И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА ПРЕТСЕДАВА-
ЊЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ПРО-
ЦЕСОТ ЗА СОРАБОТКА ВО ЈУГОИСТОЧНА 
ЕВРОПА ВО ПЕРИОДОТ ОД ЈУНИ 2012 ДО ЈУНИ  

2013 ГОДИНА  
Член 1 

Со оваа одлука се формира Национално координа-
тивно тело за реализација на програмата и приоритети-
те за претседавањето на Република Македонија со Про-
цесот за соработка во Југоисточна Европа во периодот 
од јуни 2012 до јуни 2013 година како оперативно на-
ционално координативно тело во Република Македони-
ја (во натамошниот текст Национално координативно 
тело).    

Член 2 
Националното координативното тело го сочинува-

ат: национален координатор за Процесот за соработка 
во Југоисточна Европа од Министерството за надво-
решни работи на Република Македонија, двајца заме-
ници на координаторот и еден член од Министерството 
за надворешни работи на Република Македонија, двај-
ца членови од Кабинетот на Претседателот на Републи-
ка Македонија, еден член од Канцеларијата на Претсе-
дателот на Владата на Република Македонија и двајца 
членови на Собранието на Република Македонија. 

 
Член 3 

Начинот на работа на Националното координатив-
но тело се уредува со Деловник за работа, кој ќе се 
утврди на првиот состанок на Националното координа-
тивно тело. 

 
Член 4 

Националното координативното тело изготвува и 
доставува извештаи за реализацијата на програмата и 
приоритетите на претседавањето на Република Маке-
донија со Процесот за соработка во Југоисточна Евро-
па, по  реализацијата на секој од проектите и еден завр-
шен извештај по завршувањето на претседавањето во 
јуни 2013 година преку Министерството за надвореш-
ни работи до Владата на Република Македонија.       

Член 5 
Националното координативно тело при вршење на 

работите од својот делокруг може да соработува со 
останатите органи на државната управа и другите др-
жавни органи, институции и агенции на државната 
управа, како и со невладини агенции и организации со 
цел оформување на поединечни работни групи. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 41-4433/1        Претседател на Владата 

1 јуни 2012 година    на Република Македонија, 
    Скопје     м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1958. 

Врз основа на член 172-а став 3 од Законот за пен-
зиско и инвалидско осигурување („Службен весник на 
Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 
32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 
4/2005, 84/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 
161/2008, 81/2009, 156/2009, 83/2010, 156/2010, 
24/2011, 51/2011 и 11/2012), Владата на седницата одр-
жана на 5.6.2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРО-
ДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА ФОНДОТ ЗА ПЕНЗИСКО-
ТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕ-
ДОНИЈА ИЗДАДЕНИ ОД АД ОРГАНСКА ХЕМИСКА 
ИНДУСТРИЈА „НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ" –  

СКОПЈЕ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката  

за  продажба на  акциите на Фондот за пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија издадени од 
АД Органска хемиска индустрија "Наум Наумовски-
Борче" - Скопје бр. 02-3133/1 донесена од Управниот 
одбор на Фондот на седницата одржана на 5.6.2012 го-
дина. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија".  

Бр. 41-4614/1       Заменик на претседателот 
5 јуни 2012 година         на Владата на Република  

   Скопје              Македонија, 
          м-р Зоран Ставрески, с.р.  

__________ 
1959. 

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика 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 29 
мај 2012 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПИ-
ШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЕДЕН ДРЖА-
ВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБ-
РАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ВЕЛЕС 
 
1. Се поништува Одлуката за распишување Оглас за 

именување државен правобранител во Државното право-
бранителство на Република Македонија за подрачјето на 
Велес бр. 33-4980/1 од 29 септември 2008 година. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
     Бр. 23-4509/1                       Претседател на Владата 
29 мај 2012 година                 на Република Македонија, 
       Скопје                              м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1960. 

Врз основа на член 19 од Законот за државното пра-
вобранителство („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 87/2007), а во врска со Одлуката за опреде-
лување на бројот на државните правобранители во Др-
жавното правобранителство на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
3/2008), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 29 мај 2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДР-
ЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРА-
ВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ВЕЛЕС 
 
1. Се огласува именување еден државен правобра-

нител во Државното правобранителство на Република 
Македонија за подрачјето на Велес. 

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат 
условите предвидени во член 20 од Законот за држав-
ното правобранителство (да е државјанин на Република 
Македонија, да е дипломиран правник со работно 
искуство на правни работи најмалку пет години по по-
ложен правосуден испит и да ужива углед за вршење 
на функцијата) и доказ за поднесена изјава до Комиси-
јата за верификација на фактите за исполнување на ус-
ловите за вршење на јавна функција согласно со Зако-
нот за определување дополнителен услов за вршење на 
јавна функција („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 14/2008, 64/2009 и 24/2011). 

Пријавите со потребните документи во оригинал 
или копија заверена на нотар, да ги поднесат до Влада-
та на Република Македонија во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ и во дневниот печат. 

3. Оваа одлука ќе се објави во: „Службен весник на 
Република Македонија“ и во весниците: „Вечер“, „Но-
ва Македонија“ и „Коха“. 

 
      Бр. 23-4510/1                      Претседател на Владата 
29 мај 2012 година                  на Република Македонија, 
          Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1961. 

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за држав-
ното правобранителство („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2012 годи-
на, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 
ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА  

ГОСТИВАР 
 
1. За државен правобранител во Државното право-

бранителство на Република Македонија за подрачјето 
на Гостивар се именува Бобан Симјановски. 

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

 
Бр. 23-4500/1        Претседател на Владата 

29 мај 2012 година    на Република Македонија, 
   Скопје     м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1962. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
а во врска со член 35 од Законот за државното право-
бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 87/2007), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 29 мај 2012 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНО-
ТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ГЕВГЕЛИЈА 

 
1. На Катица Маркова и се утврдува престанок на 

функцијата државен правобранител во Државното право-
бранителство на Република Македонија за подрачјето на 
Гевгелија, поради истек на мандатот за кој е именувана.  

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

 
Бр. 23-4501/1         Претседател на Владата 

29 мај 2012 година     на Република Македонија, 
  Скопје     м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1963. 

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за држав-
ното правобранителство („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2012 годи-
на, донесе   

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 
ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА  

ГЕВГЕЛИЈА 
 
1. За државен правобранител во Државното право-

бранителство на Република Македонија за подрачјето 
на Гевгелија се именува Катица Маркова.  

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

 
Бр. 23-4502/1        Претседател на Владата 

29 мај 2012 година    на Република Македонија, 
   Скопје     м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1964. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
а во врска со член 35 од Законот за државното право-
бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 87/2007), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 29 мај 2012 година, донесе  
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНО-
ТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА КИЧЕВО 

 
1. На  Чедо Милошески му се утврдува престанок 

на функцијата државен правобранител во Државното 
правобранителство на Република Македонија за по-
драчјето на Кичево, поради истек на мандатот за кој е 
именуван.  

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

 
Бр. 23-4503/1        Претседател на Владата 

29 мај 2012 година    на Република Македонија, 
  Скопје     м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1965. 

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за држав-
ното правобранителство („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2012 годи-
на, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 
ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО 

НА КИЧЕВО 
 
1. За државен правобранител во Државното право-

бранителство на Република Македонија за подрачјето 
на Кичево се именува Чедо Милошески. 

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

 
Бр. 23-4504/1          Претседател на Владата 

29 мај 2012 година    на Република Македонија, 
  Скопје     м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1966. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
а во врска со член 35 од Законот за државното право-
бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 87/2007), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 29 мај 2012 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНО-
ТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СТРУГА 

 
1. На Мирко Велјаноски му се утврдува престанок 

на функцијата државен правобранител во Државното 
правобранителство на Република Македонија за по-
драчјето на  Струга, поради истек на мандатот за кој е 
именуван.  

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

 
Бр. 23-4505/1       Претседател на Владата 

29 мај 2012 година   на Република Македонија, 
    Скопје     м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1967. 

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за држав-
ното правобранителство („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2012 годи-
на, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 
ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА 

СТРУГА 
 
1. За државен правобранител во Државното право-

бранителство на Република Македонија за подрачјето 
на Струга се именува Мирко Велјаноски. 

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

 
Бр. 23-4506/1        Претседател на Владата 

29 мај 2012 година    на Република Македонија, 
  Скопје     м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1968. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
а во врска со член 35 од Законот за државното право-
бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 87/2007), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 29 мај 2012 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНО-
ТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА КОЧАНИ 

 
1. На Сашко Костов му се утврдува престанок на 

функцијата државен правобранител во Државното пра-
вобранителство на Република Македонија за подрачје-
то на Кочани, поради истек на мандатот за кој е имену-
ван.  

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

 
Бр. 23-4507/1        Претседател на Владата 

29 мај 2012 година    на Република Македонија, 
  Скопје     м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1969. 

Врз основа на член 18 став 3 од Законот за држав-
ното правобранителство („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 87/2007), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 29 мај 2012 годи-
на, донесе  
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 
ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО 

НА КОЧАНИ 
 
1. За државен правобранител во Државното право-

бранителство на Република Македонија за подрачјето 
на Кочани се именува Даниела Диванисова.  

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

 
Бр. 23-4508/1        Претседател на Владата 

29 мај 2012 година    на Република Македонија, 
  Скопје     м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1970. 

Врз основа на член 4 став 3 од Законот за ревизија 
на инструментот за претпристапна помош (ИПА) 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
66/2010), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 29 мај 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕВИЗОР НА РЕВИЗОР-
СКОТО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ 

ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ 
 
1. За главен ревизор на Ревизорското тело за реви-

зија на инструментот за претпристапна помош се име-
нува Лепосава Апостоловски Велинов, досегашен в.д 
главен ревизор на Ревизорското тело.   

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

 
Бр. 23-4474/1        Претседател на Владата 

29 мај 2012 година    на Република Македонија, 
  Скопје     м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1971. 

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-
зација и работа на органите на државната управа 
(„Службен весник на Република Македонија “ бр. 
58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 29 
мај 2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА 
ИМОТНО - ПРАВНИ РАБОТИ 

 
 1. За директор на Управата за имотно - правни ра-

боти, орган во состав на Министерството за финансии, 
се именува Зоран Крстаноски, досегашен  вршител на 
должноста директор на Управата.  

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

 
Бр. 23-4475/1         Претседател на Владата 

29 мај 2012 година    на Република Македонија, 
  Скопје     м-р Никола Груевски, с.р. 

1972. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011) 
и член 2 од Одлуката за образување Национална коми-
сија за правата на децата во Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
126/2007 и 164/2010), Владата на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 29 мај 2012 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА ПРАВА-
ТА НА ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Кирил Божиновски се разрешува од должноста 

претседател на Националната комисија за правата на 
децата во Република Македонија. 

2. За претседател на Националната комисија за пра-
вата на децата во Република Македонија, се именува 
Спиро Ристовски, министер за труд и социјална поли-
тика . 

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

 
Бр. 23-4476/1        Претседател на Владата 

29 мај 2012 година    на Република Македонија, 
  Скопје     м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1973. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010 и 51/2011), 
а во врска со член 35 од Законот за државното право-
бранителство („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 87/2007), Владата на Република Македонија 
на седницата одржана на 29 мај 2012 година, донесе  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНО-
ТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ГОСТИВАР 

 
1. На Бобан Симјановски му се утврдува престанок 

на функцијата државен правобранител во Државното 
правобранителство на Република Македонија за по-
драчјето на Гостивар, поради истек на мандатот за кој е 
именуван.  

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

 
Бр. 23-4499/1       Претседател на Владата 

29 мај 2012 година    на Република Македонија, 
  Скопје     м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1974. 

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10 и 51/11), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 1.6.2012 година до-
несе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН КООРДИ-
НАТОР, ЗАМЕНИЦИ КООРДИНАТОРИ И ЧЛЕ-
НОВИ НА НАЦИОНАЛНОТО КООРДИНАТИВНО 
ТЕЛО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА И 
ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА ПРЕТСЕДАВАЊЕТО НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ПРОЦЕСОТ ЗА 
СОРАБОТКА ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА ВО 
ПЕРИОДОТ ОД ЈУНИ 2012 ДО ЈУНИ 2013 ГОДИНА  

1. За Национален координатор на Националното ко-
ординативно тело за реализација на програмата и прио-
ритетите за претседавањето на Република Македонија 
со Процесот за соработка во Југоисточна Европа во 
периодот од јуни 2012 до јуни 2013 година, се именува 
Г-динот Јон Ивановски, Државен советник – Амбаса-
дор во Министерството за надворешни работи. 

- за заменици координатори на Националното коор-
динативно тело за реализација на програмата и приори-
тетите за претседавањето на Република Македонија со 
Процесот за соработка во Југоисточна Европа во пери-
одот од јуни 2012 до јуни 2013 година, се именуваат: 

- г-ѓа Горица Атанасова Ѓоревска, Државен совет-
ник за координација на активностите на Министерот за 
надворешни работи –шеф на Кабинет во Министерс-
твото за надворешни работи и  

- г-дин Драганчо Апостоловски, помлад соработник 
за регионални иницијативи во Директоратот за била-
терлани односи со државите од  Југоисточна Европа и 
регионални иницијативи во Министерството за надво-
решни работи 

- За членови на Националното координативно тело 
за реализација на програмата и приоритетите за претсе-
давањето на Република Македонија со Процесот за со-
работка во Југоисточна Европа во периодот од јуни 
2012 до јуни 2013 година, се именуваат:  

- Г-дин Димитар Мирчев, член на Советот за меѓу-
народни односи во Кабинетот на Претседателот на Ре-
публика Македонија 

- Г-дин Никола Ѓоргон, соработник за мултилате-
рални прашања во секторот за надворешна политика на 
Кабинетот на Претседателот на Република Македонија 

- Г-ица Николина Спасикова, виш соработник за 
односи со невладини институции и организации во 
Канцеларијата на Претседателот на Владата на Репуб-
лика Македонија 

- Г-дин Марјан Маџовски, Раководител на Сектор – 
Кабинет на Претседател на Собранието на Република 
Македонија 

- Г-дин Никола Тодоровски, Државен советник за 
меѓународна соработка во Собранието на Република 
Македонија 

- Г-ица Линда Салиеска, советник во Кабинетот на 
Министерот за надворешни работи. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување, а ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“.  

Бр. 41-4433/2         Претседател на Владата 
1 јуни 2012 година    на Република Македонија, 

  Скопје     м-р Никола Груевски, с.р. 
__________ 

1975. 
Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 52/91) и член 61 став 1 од Законот за 
надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 29.5.2012 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ТУРЦИЈА,  

СО СЕДИШТЕ ВО КОЏАЕЛИ 
 
1. Се именува Абдуллах Чекер за Почесен конзул 

на Република Македонија во Република Турција, со се-
диште во Коџаели. 

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

 
Бр. 74/1         Претседател на Владата 

29 мај 2012 година    на Република Македонија, 
  Скопје     м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 
1976. 

О Б Ј А В А 
 
Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија 

и Владата на Руската Федерација за соработка во обла-
ста на железничкиот сообраќај, ратификувана со Закон 
за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Репуб-
лика Македонија и Владата на Руската Федерација за 
соработка во областа на железничкиот сообраќај 
(„Службен весник на РМ“ бр. 40/2012), влезе во сила 
на 10 мај 2012 година.   

 
25 мај 2012 година     Министер,  

Скопје                              м-р Никола Попоски, с.р. 
__________ 

1977. 
О Б Ј А В А 

 
Договорот помеѓу Владата на Република Македо-

нија и Владата на Република Косово за трансфер на 
осудени лица, ратификуван со Закон за ратификација 
на Договорот помеѓу Владата на Република Македони-
ја и Владата на Република Косово за трансфер на осу-
дени лица („Службен весник на РМ“ бр.178/2011), ќе 
влезе во сила на 24 јуни 2012 година.   

 
30 мај 2012 година     Министер,  

Скопје                              м-р Никола Попоски, с.р. 
__________ 

1978. 
О Б Ј А В А 

 
Договорот помеѓу Владата на Република Македо-

нија и Владата на Република Косово за екстрадиција, 
ратификуван со Закон за ратификација на Договорот 
помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на 
Република Косово за екстрадиција („Службен весник 
на РМ“ бр. 178/2011), ќе влезе во сила на 24 јуни 2012 
година.   

 
30 мај 2012 година     Министер,  

Скопје                              м-р Никола Попоски, с.р. 
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1979. 

О Б Ј А В А 
 
Договорот помеѓу Владата на Република Македо-

нија и Владата на Република Косово за заемна правна 
помош во кривични предмети, ратификуван со Закон за 
ратификација на Договорот помеѓу Владата на Репуб-
лика Македонија и Владата на Република Косово за за-
емна правна помош во кривични предмети („Службен 
весник на РМ“ бр. 178/2011), ќе влезе во сила на 24 ју-
ни 2012 година.   

 
30 мај 2012 година     Министер,  

Скопје                              м-р Никола Попоски, с.р. 
__________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА 
 И ВЕТЕРИНАРСТВО 

1980. 
Врз основа на член 47 став (3) од Законот за ветери-

нарно-медицински препарати (“Службен Весник на Ре-
публика Македонија” број 42/10 и 136/11), директорот 
на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВЕТЕ-
РИНАРНО-МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕПАРАТИ ВО 
ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ И НАЧИНОТ НА ПРЕ-
ПИШУВАЊЕ  И ИЗДАВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНО- 

МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕПАРАТИ(∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на распо-

редување на ветеринарно-медицинските препарати во 
одделни категории, начинот на препишување и издава-
ње на ветеринарно-медицинските препарати. 

                            
∗ Со овој правилник се врши усогласување со одредбите на Дире-
ктивата 2001/82/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 6 
Ноември 2001 година за Кодекс во однос на ветеринарно-меди-
цинските препарати на Заедницата CELEX бр. 32001L0082; изме-
нета и дополнета со Директивата 2004/28/ЕК на Европскиот Пар-
ламент и на Советот од 10 Февруари 2004 година CELEX бр. 
32004L0028; изменета и дополнета со Директивата 2009/9/ЕК 
CELEX бр. 32009L0009; изменета и дополнета со Регулативата 
(ЕК) Бр. 470/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 6 мај 
2009 година; изменета и дополнета со Директивата 2009/53/ЕК на 
Европскиот Парламент и на Советот од 18 јуни 2009 година 
CELEX бр. 32009L0053; изменета и дополнета со Регулативата 
(ЕК) Бр. 596/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 18 
јуни 2009 година CELEX бр. 32009R0596; и Директивата 
2006/130/ЕЗ на комисијата од 11 декември 2006 година, за спро-
ведување на Директива 2001/82/ЕЗ на Европскиот парламент и на 
Советот во врска со утврдувањето критериуми за ослободување 
на одредени ветеринарни медицински производи за животни за 
производство на храна од барањето ветеринарeн рецепт CELEX 
бр. 32006L0130. 

Член 2 
(1) Ветеринарно-медицинските препарати, според 

своите особини и начинот на издавање и примена, а од 
аспект на заштита на здравјето на луѓето, здравствена 
заштита на животните и заштита на животната среди-
на, се распоредуваат во:  

- ветеринарно-медицински препарати во слободен 
промет; 

- ветеринаро-медицински препарати што се издава-
ат во ветеринарна аптека без рецепт; 

- ветеринарно-медицински препарати што се изда-
ваат во ветеринарна аптека само на рецепт;  

- ветеринарно-медицински препарати што се упо-
требуваат само во ветеринарни друштва; 

- ветеринарно-медицински препарати што може да 
се употребуваат само од доктори по ветеринарна меди-
цина; и  

- ветеринарно-медицински препарати со посебен 
начин на промет и употреба. 

(2) Ветеринарно-медицинските препарати (во пона-
тамошниот текст: препарати) се распоредуваат во од-
делни категории во постапката за одобрување за става-
ње во промет при поднесување на барањето за одобру-
вање за ставање во промет на препаратите. 

(3) При поднесување на барањето од став (2) на 
овој член подносителот на барањето треба да ја обеле-
жи предлог категоријата на препаратот согласно овој 
правилник во полето 2.3. од образецот на барање за 
одобрение за ставање во промет на ветеринарно-меди-
цински препарати. 

 
Член 3 

(1) Препаратите се распоредуваат во категорија на 
препарати во слободен промет доколку се во соглас-
ност со член 4 став (1) точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), и 8) на 
овој правилник и се наменети за животни кои не се ко-
ристат за исхрана на луѓе. 

(2) Препаратите од категоријата на препарати наве-
дена во став (1) на овој член се: 

1) издаваат во ветеринарни аптеки, ветеринарни 
друштва и/или специјализирани продавници одобрени 
и/или регистрирани од страна на Агенцијата за храна и 
ветеринарство; 

2) купуваат, поседуваат и употребуваат од сопстве-
ниците или одгледувачите на животните; и 

3) администрираат од доктори по ветеринарна ме-
дицина или од ветеринарни техничари. 
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Член 4 
(1) Препаратите се распоредуваат во категорија на 

препарати што се издаваат во ветеринарна аптека без 
рецепт доколку се наменети за животни кои се кори-
стат за исхрана на луѓе и: 

1) нивната администрација се ограничува на форму-
лации кои не бараат особено знаење и вештина при ко-
ристењето; 

2) препаратот не претставува директен или индире-
ктен ризик за лицето кое го администрира и за околи-
ната дури и доколку неправилно се администрира на 
лекуваните животни; 

3) збирниот извештај за особините на препаратот не 
содржи никакви предупредувања за потенцијални се-
риозни несакани дејства што произлегуваат од негова 
правилна употреба; 

4) препаратот или друг препарат што ја содржи 
истата активна супстанција, не биле предмет на чести, 
сериозни несакани дејства во извештаите за ветеринар-
на фармаколошка внимателност; 

5) збирниот извештај за особините на препаратот не 
се однесува на контраиндикации поврзани со препара-
ти што вообичаено се користат без рецепт; 

6) препаратот не се складира под специјални усло-
ви; 

7) не постои опасност по безбедноста на потрошу-
вачот во однос на резидуите во храната од третирани 
животни, и во случај препаратите да се користат непра-
вилно; и 

8) нема опасност по безбедноста на потрошувачот 
за развој на антимикробна или антихелмитична рези-
стентност и во случај препаратите што ги содржат тие 
супстанции да се користат неправилно. 

(2) Препаратите распоредени во категоријата наве-
дена во став (1) на овој член се: 

1) издаваат во ветеринарните аптеки и ветеринар-
ните друштва; 

2) купуваат, поседуваат и употребуваат од сопстве-
ниците или одгледувачите на животните; и 

3) администрираат од доктор по ветеринарна меди-
цина или од ветеринарен техничар. 

 
Член 5 

(1) Препаратите се распоредуваат во категорија на 
препарати што се издаваат во ветеринарна аптека само 
на рецепт доколку:  

1) нивната администрација се ограничува на форму-
лации кои не бараат особено знаење и вештина при ко-
ристењето и препаратот не претставува директен или 

индиректен ризик за лицето кое го администрира и за 
околината, дури и доколку неправилно се администри-
ра на лекуваните животни; и доколку се:  

- препарати наменети за третмани или патолошки 
процеси за кои што е потребна претходна точна дијаг-
ноза, или чијашто употреба може да го попречи или не-
гативно да влијае врз последователни дијагностички 
или терапевтски постапки; 

- препарати наменети за животни чии производи се 
користат за исхрана на луѓе освен препаратите во сог-
ласност со член 4 од овој правилник; 

- нови препарати кои содржат активна супстанција 
која е одобрена за употреба во препарат помалку од 
пет години; 

- formula officinalis, согласно член 3 став (2) точка 
2) од Законот за ветеринарно-медицински препарати, 
наменети за животни чии производи се користат за ис-
храна на луѓе; 

- магистрални препарати; и 
- галенски препарати.  
(2) Препаратите распоредени во категоријата наве-

дена во став (1) на овој член се: 
1) издаваат во ветеринарни аптеки и ветеринарни 

друштва; 
2) купуваат, поседуваат и употребуваат од сопстве-

ниците или одгледувачите на животните; и 
3) администрираат од доктори по ветеринарна ме-

дицина или од ветеринарни техничари. 
 

Член 6 
(1) Препаратите се распоредуваат во категорија на 

препарати што се употребуваат само во ветеринарни 
друштва доколку се препарати различни од оние наве-
дени во членовите 3, 4, 5, 7 и 8 од овој правилник. 

(2) Препаратите распоредени во категоријата наве-
дена во став (1) на овој член не можат да се издаваат во 
ветеринарни аптеки и специјализирани продавници и 
не можат да се купуваат, поседуваат и употребуваат од 
сопствениците или одгледувачите на животни. 

(3) Препаратите распоредени во категоријата наве-
дена во став (1) може да се продаваат само на ветери-
нарни друштва и да се администрираат од доктори по 
ветеринарна медицина или од други лица вработени во 
ветеринарното друштво под директна одговорност на 
докторите по ветеринарна медицина. 

 
Член 7 

(1) Препаратите се распоредуваат во категорија на 
препарати што може да се употребуваат само од докто-
ри по ветеринарна медицина доколку се: 
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1) препарати кои се предмет на официјални ограни-
чувања за набавка или употреба, и тоа: 

- ограничувања како резултат на спроведување на 
конвенции на Обединетите нации за наркотични и пси-
хотропни супстанци, 

- ограничувања за употреба на препарати согласно 
Законот за ветеринарно-медицински препарати (*1) 

2) препарати за кои што треба да се преземат посеб-
ни мерки на претпазливост од страна на докторот по 
ветеринарна медицина, со цел да се избегне каков било 
несакан ризик по: 

- целните видови животни, 
- лицата што ги применуваат препаратите на живот-

ното, и животната средина. 
(2) Препаратите распоредени во категоријата наве-

дена во став (1) на овој член не можат да се издаваат во 
ветеринарни аптеки и специјализирани продавници и 
не можат да се купуваат, поседуваат и употребуваат од 
сопствениците или одгледувачите на животни. 

(3) Препаратите распоредени во категоријата наве-
дена во став (1) може да се продаваат само на ветери-
нарни друштва и да се администрираат само од докто-
ри по ветеринарна медицина. 

 
Член 8 

(1) Препаратите се распоредуваат во категорија на 
препарати со посебен начин на промет и употреба до-
колку нивната дистрибуција и продажба заради зашти-
та на здравјето на луѓето и животните е под постојан и 
директен надзор на Агенцијата за храна и ветеринарс-
тво. 

(2) Препаратите распоредени во категоријата наве-
дена во став (1) од овој член може да се дистрибуираат, 
купуваат, поседуваат, издаваат и употребуваат доколку 
ги исполнуваат дополнителните услови за нивно става-
ње во промет согласно Законот за ветеринарно-меди-
цински препарати. 

 
Член 9 

(1) Докторите по ветеринарна медицина и ветери-
нарните друштва од членовите 6 и 7 од овој правилник, 
треба да водат детална евиденција за секоја набавка на 
препаратите и за употребените препарати евидентирај-
ќи ги најмалку следните податоци: 

1) прецизни податоци за препаратот (име, силина, 
фармацевтска форма, пакување, сериски број на произ-
водство означен на пакувањето, итн.) и  

2) количина на набавен препарат; 
3) датум на набавување; 

4) име и адреса на добавувачот на препаратот; 
5) датум на примена на препаратот; 
6) количина на препарат која е употребена; 
7) име и звање на лицето одговорно за употреба на 

препаратот; 
8) име и адреса на сопственикот или одгледувачот 

на животните; и 
9) вид, раса, и доколку е применливо, идентифика-

ционен број на животното или групата животни кои се 
третирани.  

(2) Евиденцијата од став (1) на овој член треба да е 
достапна за инспекција од страна на Агенцијата за хра-
на и ветеринарство во период од најмалку пет години. 

Член 10 
Ветеринарните аптеки треба да водат детална еви-

денција за препаратите кои се издаваат на ветеринарен 
рецепт како што е наведено во член 7 и 8 од Правилни-
кот за поблиските услови по однос на просторот, опре-
мата и кадарот што треба да ги исполнува ветеринарна-
та аптека и начинот на работа.  

 
Член 11 

(1) Сопствениците или одгледувачите на животни 
треба да обезбедат доказ за купување, поседување и 
примена на препарати на животните во период од пет 
години, вклучително и за животните кои биле заклани 
во текот на петгодишниот период.  

(2) Докторот по ветеринарна медицина или одгле-
дувачот, во евиденцијата која ја води одгледувачот, во 
случај кога докторот по ветеринарна медицина го ад-
министрира препаратот, треба да ги евидентира след-
ните податоци: 

1) име на докторот по ветеринарна медицина со 
број на ветеринарна лиценца; 

2) име на препаратот и сериски број; 
3) датум на примена на препаратот; 
4) количина на употребен препарат; 
5) каренца, доколку е применливо; и 
6) идентификационен број на животното или група-

та животни кои се третирани, доколку е применливо.  
(3) Во случај кога препаратот е употребен од одгле-

дувачот на животните, треба да ги евидентира најмалку 
следните податоци: 

1) име на препаратот и сериски број; 
2) датум на набавување; 
3) количина на набавен препарат; 
4) име и адреса на добавувачот на препаратот, и ка-

ко што е соодветно, број на ветеринарен рецепт; 
5) датум на примена на препаратот; 
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6) количина на употребен препарат; 
7) каренца, доколку е применливо; и 
8) идентификационен број на животното или група-

та животни кои се третирани, доколку е применливо.  
 

Член 12 
(1) Специјализираните продавници од член 3 став 

(2) точка 1 на овој правилник кои вршат малопродажба 
на препарати во слободен промет треба треба да обез-
бедат доказ за купување, поседување и продажба на 
препарати и да водат евиденција најмалку за следните 
податоци: 

2) име на препаратот и сериски број; 
3) датум на набавување; 
4) количина на набавен препарат; и 
5) име и адреса на добавувачот на препаратот. 
(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член треба да 

е достапна за инспекција од страна на Агенцијата за 
храна и ветеринарство во период од најмалку пет годи-
ни. 

 
Член 13 

(1) Препаратите кои се распоредуваат во категори-
јата наведена во членовите 3 и 4 на овој правилник се 
издаваат без препишување на ветеринарен рецепт. 

(2) Препаратите кои се распоредуваат во категори-
јата наведена во членовите 6, 7 и 8 на овој правилник 
директно се администрираат од доктори по ветеринар-
на медицина или од ветеринарни техничари. 

(3) Препаратите кои се распоредеуваат во категори-
јата наведена во член 5 од овој правилник може се из-
даваат на ветеринарен рецепт препишан во согласност 
со членовите 14 и 15 од овој правилник. 

(4) Количината која е препишана и набавена за пре-
паратите од став (3) на овој член треба да биде мини-
малната потребна за соодветниот третман или терапија. 

 
Член 14 

(1) Ветеринарниот рецепт го препишува доктор по 
ветеринарна медицина. 

(2) Ветеринарниот рецепт треба да е читлив, без 
присуство на избришани места и видливи корекции. 

(3) Специјалниот дел од ветеринарниот дел треба 
да е напишан на латински јазик. 

(4) Ветеринарниот рецепт се издава во две копии, 
од кои една е наменета за сопственикот или одгледува-
чот на животното (купувачот), а другата е наменета за 
архивата на ветеринарната аптека/ветеринарно друш-
тво. 

(5) Еден ветеринарен рецепт се издава за еден пре-
парат кој е наменет за едно или повеќе животни од ист 
вид кои се сопственост на ист сопственик или одгледу-
вач. 

(6) Ветеринарниот рецепт е со важност од еден ме-
сец или пократок период како што е наведено во вете-
ринарниот рецепт.  

(7) Доколку ветеринарниот рецепт е наменет за по-
веќекратна набавка, треба да го содржи бројот на пред-
видени набавки кои можат да се остварат со рецептот. 

 
Член 15 

(1) Ветеринарниот рецепт треба да ги содржи след-
ните податоци: 

1) број на рецепт; 
2) податоци за ветеринарното друштво (име, адреса 

и телефонски број на одобреното ветеринарно друштво 
во кое е вработен докторот по ветеринарна медицина); 

3) штембил на ветеринарното друштво; 
4) име и презиме на сопственикот или одгледува-

чот; 
5) адреса на сопственикот или одгледувачот; 
6) адреса на објектите во кои се чуваат животните 

(доколку се различни од адресата на сопственикот или 
одгледувачот); 

7) идентификација на животното или групата на 
животни кои треба да се третираат (вклучително и вид, 
раса, пол, старост и идентификационен број на живот-
ното или групата животни); 

8) специјален дел кој се состои од: 
- кратенката Rp.; 
- име на препишаниот препарат (краен препарат 

или компонентите на магистралниот препарат); 
- фармацевтска форма и силина на препишаниот 

препарат; и 
- вкупна количина која се издава и инструкции за 

примена; 
9) каренца, доколку е применливо; 
10) мерки на претпазливост; 
11) име, потпис и факсимил на докторот по ветери-

нарна медицина кој го препишува препаратот; 
12) датум на издавање; и 
13) број на ветеринарна лиценца.  
(2) Формата и содржината на ветеринарниот рецепт 

се дадени во Прилогот кој е составен дел на овој пра-
вилник.  

 
Член 16 

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

 
Бр. 21-1327/3 

3 мај 2012 година                                     Директор, 
     Скопје                                 Дејан Рунтевски, с.р. 
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1981. 

Врз основа на член 54 став (5) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 157/10, 53/11 и 1/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство во согласност со министе-

рот за здравство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА ЗА 

ПОСЕБНА НУТРИТИВНА УПОТРЕБА  ДИЕТЕТСКА ХРАНА ЗА ПОСЕБНИ МЕДИЦИНСКИ НАМЕНИ (*) 

 

Член 1 

Во Правилникот за посебните барања за безбедност на храната за посебна нутритивна употреба  диететска 

храна за посебни медицински намени („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/11),  Прилогот - 

Основен состав на храна за посебни медицински намени, се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој 

правилник. 

 

Член 2 

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

Македонија“. 

 

Бр. 08-3949/2                                                                                                                                   Бр. 21-1549/4 

31 мај 2012 година                      7 мај 2012 година 

Скопје                           Скопје 

 

Министер за здравство,                       Директор на Агенција 

Никола Тодоров, с.р.                         за храна и ветеринарство, 

    Дејан Рунтевски, с.р. 

 

 

 

_________________________ 

* 
Со овој правилник се врши усогласување на Директивата 1999/21/ЕЕЗ на Комисијата од 25 март 1999 година за диететски храни за 
посебни медицински намени (CELEX број 31999L0021). 
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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1982. 

Врз основа на  член 40 ст.2 од Законот за јавното 
обвинителство („Службен весник на РМ“ бр.150/07),  
член 9, член 38 став1 и член 39 став 1 и став 2 од Зако-
нот за Советот на јавните обвинители на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07), Со-
ветот на јавните обвинители на Република Македонија, 
нa сто дваесет и петтата седница одржана на 5.6.2012 
година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ОСНО-
ВНОТО ЈАВНО  ОБВИНИТЕЛСТВО  СКОПЈЕ  

I 
За  јавни обвинители во Основното јавно обвини-

телство  Скопје се избираат:  
1. Дарко Јакимовски; 
2. Марија Ѓоргева;  
3. Артан Ајро.                           

II 
Оваа одлука влегува во сила на ден 5.6.2012 година, 

а ќе се објави во „Службен весник на Република Маке-
донија”.  

      
СОИ.бр.8/12                 Совет  на јавните обвинители 

5 јуни 2012 година      на Република Македонија 
   Скопје                   Претседател, 
             Костадин Кизов,с.р. 

__________ 
 

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1983. 
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), а во согласност со член 64 
на истиот закон и Заклучокот на Советот, бр.02-2791/6 
од 30.05.2012 година, на 17-та седница одржана на 
29.05.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА РАДИО ДИФУЗ-
НОТО ДРУШТВО „ТВ МЕДИ” БИТОЛА ДООЕЛ,  

БР. 07- 1970/1 ОД 18.06.2007 ГОДИНА  
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата, бр.07-1970/1 од 

18.06.2007 година, за вршење радиодифузна дејност на 
Радио дифузното друштво „ТВ МЕДИ“ Битола ДОО-
ЕЛ, поради неплаќање на надоместокот за дозволата во 
рокот утврден во дозволата. 

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА РД „ТВ МЕДИ” Битола ДОО-
ЕЛ, веднаш, а најдоцна во рок од 8 (осум) дена по при-
емот на оваа одлука да ги плати доспеаните, неплатени 
годишни надоместоци за дозволата за вршење радио-
дифузна дејност во вкупен износ од 208.640,00 денари 
(по фактура бр.015/2009 од 29.05.2009 година - износ 
од 80.494,00 денари со краен рок за плаќање на 
12.06.2009 година и по фактура бр.019/2010 од 
31.05.2010 година - износ од 128.146,00 денари, со кра-
ен рок за плаќање на 14.6.2010 година). 

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 13-та 

седница одржана на 11 мај 2012 година, ја разгледа Ин-
формацијата со плаќањето на надоместокот за дозвола-
та за вршење радиодифузна дејност за терестријално 
емитување, која се однесуваше на состојбата заклучно 
со 10 мај 2012 година. Во врска со наведената Инфор-
мација, Советот заклучи да иницира постапка за одзе-
мање на дозволата на 15 (петнаесет) трговски друштва, 
меѓу кои и Радио дифузното друштво „ТВ Меди“ Бито-
ла ДООЕЛ, кои заклучно со 10 мај 2012 година не ја 
исполнија обврската за плаќање на доспеаниот, а неп-
латен годишен надоместок за дозволата за вршење ра-
диодифузна дејност.  

Воедно, Советот за радиодифузија на РМ одлучи да 
им даде рок од 15 дена на радиодифузерите да ги ис-
полнат своите обврски кон Советот за надместокот за 
дозволата, а доколку и во тој рок не го платат доспеа-
ниот, а неплатен надоместок за дозволата за вршење 
радиодифзузна дејност, Советот врз основа на член 63, 
став 1, алинеја 4 и член 64 од Законот за за радиоди-
фузната дејност (“Сл.весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 
103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12), ќе донесе од-
лука за одземање на дозволата за вршење радиодифуз-
на дејност. 

Следствено на тоа, а како РД „ТВ Меди“ Битола 
ДООЕЛ не го плати доспеаниот надоместок за дозвола-
та заклучно со 10 мај 2012 година, Советот му достави 
последно предупредување, бр.05-2531/1 од 15.05.2012 
година за подмирување на долгот кон Советот. 

Согласно иницираната постапка, Советот за радио-
дифузија на РМ на својата 17-та седница, одржана на 
29.05.2012 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 која се од-
несуваше на состојбата заклучно со 29 мај 2012 година.  

Видно од Информацијата, се констатираше дека и 
покрај упатеното последно предупредување, РД „ТВ 
Меди“ Битола ДООЕЛ, заклучно со 29-ти мај не ја ис-
полни обврската за плаќање на годишниот надоместок 
за дозволата, бр.07-1970/1 од 18.06.2007 година, пропи-
шана согласно член 60 од Законот за радиодифузната 
дејност, односно не го плати доспеаниот, а неплатен 
годишен надоместок за дозволата за вршење радиоди-
фузна дејност, во вкупен износ од 208.640,00 денари 
(по фактура бр.015/2009 од 29.05.2009 година - износ 
од 80.494,00 денари со краен рок за плаќање на 
12.06.2009 година и по фактура бр.019/2010 од 
31.05.2010 година - износ од 128.146,00 денари, со кра-
ен рок за плаќање на 14.06.2010 година). 

Со оглед на погоре утврдената фактичка состојба, а 
имајќи ја во предвид одредбата содржана во член 63 
став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност, 
согласно која Советот за радиодифузија ја одзема доз-
волата ако имателот на дозволата не го плати надоме-
стокот во рокот утврден во дозволата, Советот конста-
тираше дека се исполнети законските претпоставки за 
одземање на дозволата за вршење радиодифузна деј-
ност, бр.07-1970/1 од 18.06.2007 година на РД „ТВ Ме-
ди“ Битола ДООЕЛ. 

Врз основа на тоа, Советот на 17-та седница, одр-
жана на 29.05.2012 година, согласно Заклучокот на Со-
ветот, бр.02-2791/6 од 30.05.2012 година, донесе одлу-
ка како во диспозитивот. 
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Согласно член 65, став 2 од Законот за радиодифуз-
ната дејност, тужбата против оваа одлука, не го одлага 
извршувањето на одлуката. 

 
      Бр. 07-159              Совет за радиодифузија на РМ 
31 мај 2012 година               Претседател, 

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

одземање на дозволата,  Радио дифузно друштво  „ТВ 
МЕДИ” Битола ДООЕЛ, има право во рок од 15 дена 
од денот на добивањето на одлуката да поднесе тужба 
до надлежен суд.  

__________ 
1984. 

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), а во согласност со член 64 
на истиот закон и Заклучокот на Советот, бр.02-2791/6 
од 30.05.2012 година, на 17-та седница одржана на 
29.05.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРГОВСКО 
РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО РАДИО МХ - РА-
ДИО ОХРИД ДООЕЛ БР. 07- 1988/1 ОД 18.06.2007 

ГОДИНА 
 
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата, бр.07-1988/1 од 

18.6.2007 година, за вршење радиодифузна дејност на 
Трговско радиодифузно друштво РАДИО МХ - РА-
ДИО Охрид ДООЕЛ, поради неплаќање на надоместо-
кот за дозволата во рокот утврден во дозволата. 

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Трговско радиодифузно друш-
тво РАДИО МХ - РАДИО Охрид ДООЕЛ, веднаш, а 
најдоцна во рок од 8 (осум) дена по приемот на оваа 
одлука да го плати доспеаниот, неплатен годишен на-
доместок за дозволата за вршење радиодифузна деј-
ност во износ од 21.261,00 денари, по фактура 
бр.094/2011 од 30.05.2011 година, со краен рок за пла-
ќање на 13.06.2011 година.   

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 13-та 
седница одржана на 11 мај 2012 година, ја разгледа Ин-
формацијата со плаќањето на надоместокот за дозвола-
та за вршење радиодифузна дејност за терестријално 
емитување, која се однесуваше на состојбата заклучно 
со 10 мај 2012 година. Во врска со наведената Инфор-
мација, Советот заклучи да иницира постапка за одзе-
мање на дозволата на 15 (петнаесет) трговски друштва, 
меѓу кои и Трговско радиодифузно друштво РАДИО 
Роса ДООЕЛ Кочани, кои заклучно со 10 мај 2012 го-
дина не ја исполнија обврската за плаќање на доспеа-
ниот, а неплатен годишен надоместок за дозволата за 
вршење радиодифузна дејност.  

Воедно, Советот за радиодифузија на РМ одлучи да 
им даде рок од 15 дена на радиодифузерите да ги ис-
полнат своите обврски кон Советот за надместокот за 
дозволата, а доколку и во тој рок не го платат доспеа-
ниот, а неплатен надоместок за дозволата за вршење 
радиодифзузна дејност, Советот врз основа на член 63, 
став 1, алинеја 4 и член 64 од Законот за за радиоди-

фузната дејност (“Сл.весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 
103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12), ќе донесе од-
лука за одземање на дозволата за вршење радиодифуз-
на дејност. 

Следствено на тоа, а како Трговско радиодифузно 
друштво РАДИО МХ - РАДИО Охрид ДООЕЛ, не го 
плати доспеаниот надоместок за дозволата заклучно со 
10 мај 2012 година, Советот му достави последно пре-
дупредување, бр.05-2530/1 од 15.05.2012 година, за 
подмирување на долгот кон Советот. 

Согласно иницираната постапка, Советот за радио-
дифузија на РМ на својата 17-та седница, одржана на 
29.05.2012 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 која се од-
несуваше на состојбата заклучно со 29 мај 2012 година.  

Видно од Информацијата, се констатираше дека и 
покрај упатеното последно предупредување, Трговско 
радиодифузно друштво РАДИО МХ - РАДИО Охрид 
ДООЕЛ, заклучно со 29-ти мај не ја исполни обврската 
за плаќање на годишниот надоместок за дозволата, 
бр.07-1988/1 од 18.06.2007 година, пропишана соглас-
но член 60 од Законот за радиодифузната дејност, од-
носно не го плати доспеаниот, неплатен годишен надо-
месток за дозволата за вршење радиодифузна дејност 
во износ од 21.261,00 денари, по фактура бр.094/2011 
од 30.05.2011 година, со краен рок за плаќање на 
13.06.2011 година.   

Со оглед на погоре утврдената фактичка состојба, а 
имајќи ја во предвид одредбата содржана во член 63 став 1, 
алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност, согласно 
која Советот за радиодифузија ја одзема дозволата ако има-
телот на дозволата не го плати надоместокот во рокот утвр-
ден во дозволата, Советот констатираше дека се исполнети 
законските претпоставки за одземање на дозволата за вр-
шење радиодифузна дејност, бр.07-1988/1 од 18.06.2007 го-
дина на Трговско радиодифузно друштво РАДИО МХ - 
РАДИО Охрид ДООЕЛ. 

Врз основа на тоа, Советот на 17-та седница, одр-
жана на 29.05.2012 година, согласно Заклучокот на Со-
ветот, бр.02-2791/6 од 30.05.2012 година, донесе одлу-
ка 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. 07-185              Совет за радиодифузија на РМ 
6 јуни 2012 година          Претседател, 

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

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

__________ 
1985. 

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), а во согласност со член 64 
на истиот закон и Заклучокот на Советот, бр.02-2791/6 
од 30.05.2012 година, на 17-та седница одржана на 
29.5.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРГОВСКО РАДИ-
ОДИФУЗНО ДРУШТВО РАДИО ПЕХЧЕВО ДООЕЛ 

ПЕХЧЕВО БР. 07- 2041/1 ОД 18.06.2007 ГОДИНА  
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата, бр.07-2041/1 од 

18.6.2007 година, за вршење радиодифузна дејност на 
Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПЕХЧЕВО 
ДООЕЛ Пехчево, поради неплаќање на надоместокот 
за дозволата во рокот утврден во дозволата. 
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2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Трговско радиодифузно друш-
тво РАДИО ПЕХЧЕВО ДООЕЛ Пехчево, веднаш, а 
најдоцна во рок од 8 (осум) дена по приемот на оваа 
одлука да ги плати доспеаните, неплатени годишни на-
доместоци за дозволата за вршење радиодифузна деј-
ност во вкупен износ од 16.976,00 денари (по фактура 
бр.108/2010 од 31.05.2010 година - износ од 8.490,00 
денари со краен рок за плаќање на 14.06.2010 година и 
по фактура бр.111/2011 од 30.05.2011 година - износ од 
8.486,00 денари, со краен рок за плаќање на 13.06.2011 
година). 

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 13-та 

седница одржана на 11 мај 2012 година, ја разгледа Ин-
формацијата со плаќањето на надоместокот за дозвола-
та за вршење радиодифузна дејност за терестријално 
емитување, која се однесуваше на состојбата заклучно 
со 10 мај 2012 година. Во врска со наведената Инфор-
мација, Советот заклучи да иницира постапка за одзе-
мање на дозволата на 15 (петнаесет) трговски друштва, 
меѓу кои и Трговско радиодифузно друштво РАДИО 
ПЕХЧЕВО ДООЕЛ Пехчево, кои заклучно со 10 мај 
2012 година не ја исполнија обврската за плаќање на 
доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за дозво-
лата за вршење радиодифузна дејност.  

Воедно, Советот за радиодифузија на РМ одлучи да 
им даде рок од 15 дена на радиодифузерите да ги ис-
полнат своите обврски кон Советот за надместокот за 
дозволата, а доколку и во тој рок не го платат доспеа-
ниот, а неплатен надоместок за дозволата за вршење 
радиодифзузна дејност, Советот врз основа на член 63, 
став 1, алинеја 4 и член 64 од Законот за за радиоди-
фузната дејност (“Сл.весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 
103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12), ќе донесе од-
лука за одземање на дозволата за вршење радиодифуз-
на дејност. 

Следствено на тоа, а како Трговско радиодифузно 
друштво РАДИО ПЕХЧЕВО ДООЕЛ Пехчево, не го 
плати доспеаниот надоместок за дозволата заклучно со 
10 мај 2012 година, Советот му достави последно пре-
дупредување, бр.05-2533/1 од 15.05.2012 година, за 
подмирување на долгот кон Советот. 

Согласно иницираната постапка, Советот за радио-
дифузија на РМ на својата 17-та седница, одржана на 
29.05.2012 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 која се од-
несуваше на состојбата заклучно со 29 мај 2012 година.  

Видно од Информацијата, се констатираше дека и 
покрај упатеното последно предупредување, Трговско 
радиодифузно друштво РАДИО ПЕХЧЕВО ДООЕЛ 
Пехчево, заклучно со 29-ти мај не ја исполни обврската 
за плаќање на годишниот надоместок за дозволата, 
бр.07-2041/1 од 18.06.2007 година, пропишана соглас-
но член 60 од Законот за радиодифузната дејност, од-
носно не го плати доспеаниот, а неплатен годишен на-
доместок за дозволата за вршење радиодифузна деј-
ност, во вкупен износ од 16.976,00 денари (по фактура 
бр.108/2010 од 31.05.2010 година - износ од 8.490,00 
денари со краен рок за плаќање на 14.06.2010 година и 
по фактура бр.111/2011 од 30.05.2011 година - износ од 
08.486,00 денари, со краен рок за плаќање на 13.6.2011 
година). 

Со оглед на погоре утврдената фактичка состојба, а 
имајќи ја во предвид одредбата содржана во член 63 
став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност, 
согласно која Советот за радиодифузија ја одзема доз-
волата ако имателот на дозволата не го плати надоме-
стокот во рокот утврден во дозволата, Советот конста-
тираше дека се исполнети законските претпоставки за 
одземање на дозволата за вршење радиодифузна деј-
ност, бр.07-2041/1 од 18.06.2007 година на Трговско 
радиодифузно друштво РАДИО ПЕХЧЕВО ДООЕЛ 
Пехчево. 

Врз основа на тоа, Советот на 17-та седница, одр-
жана на 29.05.2012 година, согласно Заклучокот на Со-
ветот, бр.02-2791/6 од 30.05.2012 година, донесе одлу-
ка 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. 07-186               Совет за радиодифузија на РМ 
6 јуни 2012 година           Претседател, 

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

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

__________ 
 

1986. 
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), а во согласност со член 64 
на истиот закон и Заклучокот на Советот, бр.02-2791/6 
од 30.05.2012 година, на 17-та седница одржана на 
29.5.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРГОВСКО 
РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО РАДИО БЕСА ДО-
ОЕЛ С. ЦРНИЛИШТЕ ДОЛНЕНИ БР. 07- 2046/1  

ОД 18.06.2007 ГОДИНА 
 
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата, бр.07-2046/1 од 

18.06.2007 година, за вршење радиодифузна дејност на 
Трговско радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДОО-
ЕЛ с. Црнилиште Долнени, поради неплаќање на надо-
местокот за дозволата во рокот утврден во дозволата. 

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Трговско радиодифузно друш-
тво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с. Црнилиште Долнени, 
веднаш, а најдоцна во рок од 8 (осум) дена по приемот 
на оваа одлука да ги плати доспеаните, неплатени го-
дишни надоместоци за дозволата за вршење радиоди-
фузна дејност во вкупен износ од 22.168,00 денари (по 
фактура бр.111/2010 од 31.05.2010 година - износ од 
11.097,00 денари со краен рок за плаќање на 14.06.2010 
година и по фактура бр.112/2011 од 30.05.2011 година - 
износ од 11.071,00 денари, со краен рок за плаќање на 
13.6.2011 година). 

3. Тужбата не го одлага извршувањето на оваа Од-
лука. 
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О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е  
Советот за радиодифузија на РМ на својата 13-та 

седница одржана на 11 мај 2012 година, ја разгледа Ин-
формацијата со плаќањето на надоместокот за дозвола-
та за вршење радиодифузна дејност за терестријално 
емитување, која се однесуваше на состојбата заклучно 
со 10 мај 2012 година. Во врска со наведената Инфор-
мација, Советот заклучи да иницира постапка за одзе-
мање на дозволата на 15 (петнаесет) трговски друштва, 
меѓу кои и Трговско радиодифузно друштво РАДИО 
БЕСА ДООЕЛ с. Црнилиште Долнени, кои заклучно со 
10 мај 2012 година не ја исполнија обврската за плаќа-
ње на доспеаниот, а неплатен годишен надоместок за 
дозволата за вршење радиодифузна дејност.  

Воедно, Советот за радиодифузија на РМ одлучи да 
им даде рок од 15 дена на радиодифузерите да ги ис-
полнат своите обврски кон Советот за надместокот за 
дозволата, а доколку и во тој рок не го платат доспеа-
ниот, а неплатен надоместок за дозволата за вршење 
радиодифзузна дејност, Советот врз основа на член 63, 
став 1, алинеја 4 и член 64 од Законот за за радиоди-
фузната дејност (“Сл.весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 
103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12), ќе донесе од-
лука за одземање на дозволата за вршење радиодифуз-
на дејност. 

Следствено на тоа, а како Трговско радиодифузно 
друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с. Црнилиште Долне-
ни, не го плати доспеаниот надоместок за дозволата 
заклучно со 10 мај 2012 година, Советот му достави 
последно предупредување, бр.05-2534/1 од 15.05.2012 
година, за подмирување на долгот кон Советот. 

Согласно иницираната постапка, Советот за радио-
дифузија на РМ на својата 17-та седница, одржана на 
29.05.2012 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 која се од-
несуваше на состојбата заклучно со 29 мај 2012 година.  

Видно од Информацијата, се констатираше дека и 
покрај упатеното последно предупредување, Трговско 
радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с. Цр-
нилиште Долнени, заклучно со 29-ти мај не ја исполни 
обврската за плаќање на годишниот надоместок за доз-
волата, бр.07-2046/1 од 18.06.2007 година, пропишана 
согласно член 60 од Законот за радиодифузната деј-
ност, односно не го плати доспеаниот, а неплатен годи-
шен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна 
дејност, во вкупен износ од 22.168,00 денари (по фа-
ктура бр.111/2010 од 31.05.2010 година - износ од 
11.097,00 денари со краен рок за плаќање на 14.06.2010 
година и по фактура бр.112/2011 од 30.05.2011 година - 
износ од 11.071,00 денари, со краен рок за плаќање на 
13.06.2011 година). 

Со оглед на погоре утврдената фактичка состојба, а 
имајќи ја во предвид одредбата содржана во член 63 
став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност, 
согласно која Советот за радиодифузија ја одзема доз-
волата ако имателот на дозволата не го плати надоме-
стокот во рокот утврден во дозволата, Советот конста-
тираше дека се исполнети законските претпоставки за 
одземање на дозволата за вршење радиодифузна деј-
ност, бр.07-2046/1 од 18.06.2007 година на Трговско 
радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с. Цр-
нилиште Долнени. 

Врз основа на тоа, Советот на 17-та седница, одр-
жана на 29.05.2012 година, согласно Заклучокот на Со-
ветот, бр.02-2791/6 од 30.05.2012 година, донесе одлу-
ка 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. 07-187               Совет за радиодифузија на РМ 
6 јуни 2012 година           Претседател, 

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

одземање на дозволата, Трговско радиодифузно друш-
тво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с. Црнилиште Долнени, има 
право во рок од 15 дена од денот на добивањето на од-
луката да поднесе тужба до надлежен суд.   
  

__________ 
1987. 

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), а во согласност со член 64 
на истиот закон и Заклучокот на Советот, бр.02-2791/6 
од 30.05.2012 година, на 17-та седница одржана на 
29.5.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРГОВСКО 
РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО РАДИО РОСА ДО-
ОЕЛ КОЧАНИ БР. 07- 2036/1 ОД 18.6.2007 ГОДИНА 

 
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата, бр.07-2036/1 од 

18.6.2007 година, за вршење радиодифузна дејност на 
Трговско радиодифузно друштво РАДИО Роса ДООЕЛ 
Кочани, поради неплаќање на надоместокот за дозвола-
та во рокот утврден во дозволата. 

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Трговско радиодифузно друш-
тво РАДИО Роса ДООЕЛ Кочани, 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 износ од 
16.828,00 денари, по фактура бр.109/2011 од 30.05.2011 
година, со краен рок за плаќање на 13.06.2011 година.   

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 13-та 
седница одржана на 11 мај 2012 година, ја разгледа Ин-
формацијата со плаќањето на надоместокот за дозвола-
та за вршење радиодифузна дејност за терестријално 
емитување, која се однесуваше на состојбата заклучно 
со 10 мај 2012 година. Во врска со наведената Инфор-
мација, Советот заклучи да иницира постапка за одзе-
мање на дозволата на 15 (петнаесет) трговски друштва, 
меѓу кои и Трговско радиодифузно друштво РАДИО 
Роса ДООЕЛ Кочани, кои заклучно со 10 мај 2012 го-
дина не ја исполнија обврската за плаќање на доспеа-
ниот, а неплатен годишен надоместок за дозволата за 
вршење радиодифузна дејност.  

Воедно, Советот за радиодифузија на РМ одлучи да 
им даде рок од 15 дена на радиодифузерите да ги ис-
полнат своите обврски кон Советот за надместокот за 
дозволата, а доколку и во тој рок не го платат доспеа-
ниот, а неплатен надоместок за дозволата за вршење 
радиодифзузна дејност, Советот врз основа на член 63, 
став 1, алинеја 4 и член 64 од Законот за за радиоди-
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фузната дејност (“Сл.весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 
103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12), ќе донесе од-
лука за одземање на дозволата за вршење радиодифуз-
на дејност. 

Следствено на тоа, а како Трговско радиодифузно 
друштво РАДИО Роса ДООЕЛ Кочани, не го плати 
доспеаниот надоместок за дозволата заклучно со 10 мај 
2012 година, Советот му достави последно предупре-
дување, бр.05-2532/1 од 15.05.2012 година, за подмиру-
вање на долгот кон Советот. 

Согласно иницираната постапка, Советот за радио-
дифузија на РМ на својата 17-та седница, одржана на 
29.05.2012 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 која се од-
несуваше на состојбата заклучно со 29 мај 2012 година.  

Видно од Информацијата, се констатираше дека и 
покрај упатеното последно предупредување, Трговско 
радиодифузно друштво РАДИО Роса ДООЕЛ Кочани, 
заклучно со 29-ти мај не ја исполни обврската за плаќа-
ње на годишниот надоместок за дозволата, бр.07-
2036/1 од 18.06.2007 година, пропишана согласно член 
60 од Законот за радиодифузната дејност, односно не 
го плати доспеаниот, неплатен годишен надоместок за 
дозволата за вршење радиодифузна дејност во износ од 
16.828,00 денари, по фактура бр.109/2011 од 30.05.2011 
година, со краен рок за плаќање на 13.06.2011 година.   

Со оглед на погоре утврдената фактичка состојба, а 
имајќи ја во предвид одредбата содржана во член 63 
став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност, 
согласно која Советот за радиодифузија ја одзема доз-
волата ако имателот на дозволата не го плати надоме-
стокот во рокот утврден во дозволата, Советот конста-
тираше дека се исполнети законските претпоставки за 
одземање на дозволата за вршење радиодифузна деј-
ност, бр.07-2036/1 од 18.06.2007 година на Трговско 
радиодифузно друштво РАДИО Роса ДООЕЛ Кочани. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врз основа на тоа, Советот на 17-та седница, одр-
жана на 29.05.2012 година, согласно Заклучокот на Со-
ветот, бр.02-2791/6 од 30.05.2012 година, донесе одлу-
ка 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. 07-188              Совет за радиодифузија на РМ 
6 јуни 2012 година                    Претседател, 

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

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

__________ 
 

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
1988. 

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-
бивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 159/2008, 
85/2010 и 47/2011), Државниот завод за статистика го 
утврдува и објавува  
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА 
МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ  

МАЈ 2012 ГОДИНА 
 
Индексот на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари-мај 2012 година, во однос на 
просечните цени на мало во 2011 година, е повисок за 
3,1%. 

 
                                               Заменик на директорот, 

м-р Анита Стамнова, с.р. 

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


