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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2956. 

Врз основа на член 31 став 1 алинеја 8 и став 2 од 

Законот за пратениците („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ број 84/2005, 161/2008, 51/11, 109/14 и 

140/2018), Комисијата за прашања на изборите и име-

нувањата на Собранието на Република Македонија, на 

седницата одржана на 27 август 2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕС-

ТОКОТ ЗА ЗАКУПНИНА НА СТАН 

 

1. Со оваа одлука се утврдува висината на надомес-

токот за закупнина на стан на пратениците на кои мес-

тото на живеење им е надвор од територијата на Град 

Скопје и доколку не користат надоместок за користење 

на автомобил во лична сопственост за службени цели 

или надоместок за одвоен живот од семејството. 

2. Висината на надоместокот на закупнина на стан 

за пратениците изнесува 400 Евра месечен бруто износ 

во денарска противвредност, според средниот курс ут-

врден од страна на Народната банка на Република Ма-

кедонија на денот на поднесување на аконтативната 

пресметка за персонален данок во УЈП. 

Пратениците кои ќе остварат право на закупнина на 

стан имаат право на надоместок за користење на авто-

мобил во лична сопственост за службени цели и надо-

месток за  трошоци за патарина за викенди и празници 

согласно Одлуката за висината на надоместокот на 

пратениците за користење на автомобил во лична соп-

ственост за службени цели.  

4. Надоместокот за закупнина на стан се остварува 

врз основа на писмено барање, кое содржи: 

- лична изјава заверена кај нотар дека барателот не-

ма во сопственост или под закуп стан или куќа во пов-

ршина најмалку од 80 м/2 во Скопје. 

Барањето од став 1 на оваа точка се поднесува до 

Комисијата за прашања на изборите и именувањата на 

Собранието на Република Македонија. 

5. На пратениците на кои им е признат надоместо-

кот на закупнина на стан им се признаваат трошоците 

за комунални услуги за користење на стан  и тоа: 

- за пратеник се признава право на реални трошоци 

за платени комунални услуги најмногу до 100 Евра во 

денарска противвредност според средниот курс ут-

врден од страна на Народната банка на Република Ма-

кедонија на денот на плаќањето. 

Трошоците за комунални услуги за користење на 

стан од ставот 1 на оваа точка се исплаќаат од сметка 

на  Собранието на Република Македонија по поднесени 

платени сметки/фактури за комунални трошоци од пра-

теникот. 

Трошоци за комунални услуги за користење на 

стан, над признатите согласно став 1 на овој член се на 

товар на закупувачот на станот.  

6. Заради остварување на надоместокот за закуп-

нина, пратениците  до Собранието на Република Маке-

донија, кое го остваруваат правото на закуп доставува-

ат и договор за закуп на стан заверен кај нотар и доказ 

дека договорот за закуп е пријавен во Управата за јав-

ни приходи.  

7. Надоместокот за закупнина на стан и за трошо-

ците за комунални услуги од точката 6. на оваа одлука 

се пресметуваат и исплаќаат од сметка на Собранието 

на Република Македонија на трансакциска сметка на 

закуподавачот во бруто износ од 400 Евра во денарска 

противвредност.  

8. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“ и влегува во сила од 1 септем-

ври 2018 година. 

 

Бр. 16-5035/1 Kомисија за прашања на изборите 

31 август 2018 година и именувања на Собранието на 

Скопје Република Македонија 

Претседател, 

    Илија Димовски, с.р. 

__________ 

2957. 

Врз основа на член 2 став 1 од Законот за плата и 

други надоместоци на избрани и именувани лица во 

Република Македонија („Службен весник на СРМ“ 

бр.36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ 

број 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 

92/2009, 42/10, 97/10, 162/10, 11/12, 145/12, 170/13 и 

139/14), а во врска со членовите 4 и 5 од Законот за 

оперативно - техничка агенција („Службен весник на 

Република Македонија“ број 71/18) и член 2 точка 7 

став 2 алинеја 9 од Одлуката за основање на постојани 

работни тела на Собранието на Република Македонија 

(„Службен весник на Рeпублика Македонија“ број 

64/2017 и 73/2017),  Комисијата за прашања на избори-

те и именувањата на Собранието на Република Маке-

донија  на седницата одржана на 27 август 2018 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТ ЗА ПЛАТА НА 

ДИРЕКТОР НА ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКАТА 

АГЕНЦИЈА - OTA 

 

1. Коефициентот за утврдување на плата на Дирек-

торот на Оперативно - техничката агенција - OTA изне-

сува - 4,0. 

2. Основицата за пресметување на платата на Ди-

ректорот на Оперативно - техничката агенција - OTA  

се утврдува согласно Законот за плата и други надо-

местоци на избрани и именувани лица во Република 

Македонија. 

3. Решение за определување на платата на Директо-

рот на Оперативно - техничката агенција - OTА, врз ос-

нова на коефициентот утврден во точката 1 на оваа од-

лука донесува Комисијата за прашања на изборите и 

именувањата на Собранието на Република Македонијa. 
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4.  Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се применува од денот на изборот на Дирек-

торот на Оперативно - техничката агенција - OTA. 

 

Бр. 16-5036/1 Kомисија за прашања на изборите 

31 август 2018 година и именувања на Собранието на 

Скопје Република Македонија 

 Претседател, 

    Илија Димовски, с.р. 

__________ 

2958. 

Врз основа на член 31 став 1 алинеја 7 и став 2 од  

Законот за пратениците („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ број 84/2005, 161/2008, 51/11, 109/14 и 

140/2018), Комисијата за прашања на изборите и име-

нувањата на Собранието на Република Македонија, на 

седницата одржана на 27 август 2018 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИ-

НАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПРАТЕНИЦИ-

ТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА АВТОМОБИЛ ВО 

ЛИЧНА СОПСТВЕНОСТ ЗА СЛУЖБЕНИ ЦЕЛИ 

И НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИ ЗА  ПАТАРИНА 

 

1. Во Одлуката за висината на надоместокот на пра-

тениците за користење на автомобил во лична сопстве-

ност за службени цели и надоместок на трошоци за па-

тарина („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 106/2006 и 143/2007) во точката 1 зборовите: "во 

висина од 30 %" се заменуваат со зборовите: "во виси-

на од 20%". 

2. Во точката 2-а по зборовите: "(фискална сметка)" 

се додаваат зборовите: "и печатена потврда, односно 

белешка за корисник на платежна картичка издадена 

заедно со фискалната сметка за платена патарина (слип 

кој е потпишан од пратеникот) или друг соодветен на-

чин на електронска наплата". 

3. Во точката 4 по зборовите: "или службена бе-

лешка" се бришат и по нив се  додаваат зборовите: "и 

печатена потврда, односно белешка за корисник на 

платежна картичка издадена заедно со фискалната 

сметка за платена патарина (слип кој е потпишан од 

пратеникот) или друг соодветен начин на електронска 

наплата". 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

     

Бр. 16-5037/1 Kомисија за прашања на изборите 

31 август 2018 година и именувања на Собранието на 

Скопје Република Македонија 

 Претседател, 

    Илија Димовски, с.р. 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2959. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ 

бр.107/2005), член 42 и 43 од Законот за судовите 

(„Службен весник на РМ“ бр.58/2006 и 150/2010), во 

врска со член 7 од Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за судовите  („Службен весник на РМ“ 

бр.83/2018),  член 31 став 1 алинеја 4, член 46 став 1 од 

Законот за Судскиот совет на Република Македонија 

(„Службен весник на РМ“ бр. 60/2006, 150/2010, 

100/2011, 20/2015, 61/2015, 197/2017 и 83/2018) и член 

26 став 1 и 2 од Деловникот за работа на Судскиот со-

вет на Република Македонија („Службен весник на 

РМ“ бр.197/2015 и 12/2017),  Судскиот совет на Репуб-

лика Македонија на 283-та седница одржана на ден 

30.08.2018 година, ја донесе следната 
 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН 

СУД ГЕВГЕЛИЈА 

 

За судии поротници на Основен суд Гевгелија се 

избрани:  

1. Каме Ќаев и 

2. Виктор Костадинов. 

Оваа одлука влегува во сила на 31.8.2018 година. 

 

Бр. 02-1098/2 Судски совет 

30 август 2018 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 

__________ 

2960. 

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на РМ“ 

бр.107/2005), член 42 и 43 од Законот за судовите 

(„Службен весник на РМ“ бр.58/2006 и 150/2010), во 

врска со член 7 од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за судовите  („Службен 

весник на РМ“ бр.83/2018),  член 31 став 1 алинеја 4, 

член 46 став 1 од Законот за Судскиот совет на 

Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 

60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015, 197/2017 

и 83/2018) и член 26 став 1 и 2 од Деловникот за работа 

на Судскиот совет на Република Македонија 

(„Службен весник на РМ“ бр.197/2015 и 12/2017),  

Судскиот совет на Република Македонија на 283-та 

седница одржана на ден 30.8.2018 година, ја донесе 

следната 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА 

ОСНОВЕН СУД ГОСТИВАР 

 

      За судии поротници на Основен суд Гостивар се 

избрани:  

1. Богинка Илиеска 

2. Сервет Јусуфи 

3. Маја Наумческа 
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4. Верица Николоска 

5. Тони Михајлоски  

6. Маја Смилеска 

7. Маја Ќипроска 

8. Мехас Муртезани 

9. Марија Симеска и 

10. Стојна Попоска. 

Оваа одлука влегува во сила на 31.8.2018 година. 

 

Бр. 02-1180/2 Судски совет 

  30 август 2018 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 

__________ 

2961. 

Судскиот совет на Република Македонија согласно 

член 31 став 1 алинеја 3,  член 47 став 1 точка 1  од За-

конот за Судскиот совет на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015, 197/2017 

и 83/2018)  и член 73 став 1 алинеја 1 од Законот за су-

довите („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.58/2006, 35/2008, 150/2010 и 83/2018), на ден 

30.8.2018 година го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува престанок на функцијата претседател 

на Основен суд Берово и на судиската функција на  

Eмилија Буриќ, судија на Основен суд Штип,  по соп-

ствено барање. 

Решението влегува во сила од 31.8.2018  година. 

 

Бр. 02-1095/4 Судски совет 

30 август 2018 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 

__________ 

2962. 

Судскиот совет на Република Македонија согласно 

член 30 став 1 точка 3 и член 31 од Законот за Суд-

скиoт совет на Република Македонија („Службен вес-

ник на РМ“ број 60/06, 69/06,150/10, 100/11, 20/15, 

61/15, 197/17 и 83/18), на ден 30.8.2018 година, го доне-

се следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ НА ЧЛЕН НА СУД-

СКИОТ СОВЕТ  НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 

 

На членот на Судскиот совет на Република Македо-

нија  Беќир Шаини, му престанува мандатот на член на 

Судскиот совет на Република Македонија, поради ис-

полнување на услови за старосна пензија од 14.8.2018 

година. 

Оваа одлука влегува во сила oд 31.8.2018 година. 

 

Бр. 02-1192/1 Судски совет 

30 август 2018 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 

2963. 
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  30.08.2018  година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Надица Андреева, судија на Врховниот суд на Репуб-
лика Македонија, поради навршени 64 години. 

Решението влегува во сила од 31.8.2018 година.  
 

Бр. 02-1194/1 Судски совет 
30 август 2018 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 
 Зоран Караџовски, с.р. 

                

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И 
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ 

УСЛУГИ 
2964. 

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 82 став 
1 алинеја 5 и член 83 од Законот за аудио и аудиовизу-
елни медиумски услуги („Службен весник на Републи-
ка Македонија“, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 
142/16 и 132/17), а во врска со член 62 став 6 од истиот 
закон, член 22 од Правилникот за минимални тех-
нички, просторни, финансиски и кадровски услови за 
добивање дозвола за радио и телевизиско емитување 
бр.01-5774/1 од 21.11.2014 година со измена и допол-
нување бр.01-3336/1 од 08.05.2015 година, член 51 став 
1 и став 3 и член 52 став 2 од Законот за општата уп-
равна постапка („Службен весник на Република Маке-
донија”, бр. 124/15), член 14 од Законот за управните 
спорови („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.62/06 и 150/10), постапувајќи по Предлогот Уп1 
бр.08-431 од 15.08.2018 година, за покренување поста-
пка за одземање на дозволата за телевизиско емитува-
ње на Трговското Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИ-
ЈА НОВА ДООЕЛ Скопје – во стечај (со претходен на-
зив Трговско Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 
НОВА ДООЕЛ Скопје), бр.08-1063 од 01.10.2015 го-
дина, а согласно Заклучокот, бр.02-3850/4 од 
30.08.2018 година, Советот на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, на 37-та седница од-
ржана на 30.8.2018 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ТЕЛЕВИ-
ЗИСКО ЕМИТУВАЊЕ НА ТРГОВСКОТО РАДИО-
ДИФУЗНО ДРУШТВО ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ 
СКОПЈЕ – ВО СТЕЧАЈ (СО ПРЕТХОДЕН НАЗИВ 
ТРГОВСКО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО ТЕЛЕВИЗИЈА  

НОВА ДООЕЛ СКОПЈЕ) 

 

1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за телевизиско емиту-

вање, бр.08-1063 од 01.10.2015 година на Трговското 

Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ 
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Скопје – во стечај (со претходен назив Трговско Радио-

дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ 

Скопје), поради неисполнување на обврската од член 

62 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиум-

ски услуги („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16 и 

132/17) и член 22 од Правилникот за минимални тех-

нички, просторни, финансиски и кадровски услови за 

добивање дозвола за радио и телевизиско емитување 

бр.01-5774/1 од 21.11.2014 година со измена и допол-

нување бр.01-3336/1 од 08.05.2015 година, со оглед на 

фактот дека радиодифузерот не ги исполнил минимал-

ните кадровски услови од Правилникот за минимални 

технички, просторни, финансиски и кадровски услови 

за добивање дозвола за радио и телевизиско емиту-

вање, односно затоа што по издавањето на дозволата 

настанале околности што претставуваат законски преч-

ки за имателот на дозволата да ја врши дејноста. 
2. Одлуката се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија”, на веб страницата на Агенцијата 
и во два дневни весници, од кој едниот дневен весник 
на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го 
зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република 
Македонија. 

3. Оваа Одлука е конечна.                  
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 
 
Трговското Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 

НОВА ДООЕЛ Скопје – во стечај (со претходен назив 
Трговско Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА 
ДООЕЛ Скопје), е имател на дозвола за телевизиско 
емитување, бр.08-1063 од 01.10.2015 година, за емиту-
вање преку јавна електронска комуникациска мрежа 
која не користи ограничен ресурс, на државно ниво, те-
левизиски програмски сервис со претежно информати-
вен општ формат, на македонски јазик. 

Согласно член 62 став 6 од Законот за аудио и ауди-
овизуелни медиумски услуги, за обезбедување на теле-
визиско или радио емитување покрај условите и об-
врските пропишани во овој закон, радиодифузерот тре-
ба да исполнува посебни минимални технички, прос-
торни, финансиски и кадровски услови во зависност од 
програмскиот формат, пропишани со подзаконски акт 
донесен од страна на Агенцијата. 

Согласно член 27 став 1 од Законот за аудио и ауди-
овизуелни медиумски услуги, Агенцијата врши адми-
нистративен надзор, кој се врши на работењето на из-
давачите на медиуми, од аспект на усогласеноста на 
нивното работење со условите утврдени со Законот за 
медиуми, Законот за аудио и аудиовизуелни медиум-
ски услуги и другите прописи, донесени врз основа на 
него (член 29 став 1 од цитираниот Закон). 

Во член 22 од Правилникот за минимални тех-
нички, просторни, финансиски и кадровски услови за 
добивање дозвола за радио и телевизиско емитување            
бр.01-5774/1 од 21.11.2014 година, со измена и допол-
нување бр.01-3336/1 од 08.05.2015 година, бројот и 
структурата на вработените лица за телевизија на 
државно ниво која емитува програма преку сателит и 
јавна електронска комуникациска мрежа што не корис-
ти ограничен ресурс, треба да биде 30 (триесет), од кои 
10 (десет) со висока стручна спрема (ВСС) вработени 
како новинари.  

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги при проверка на „Службен весник на Република 

Македонија” бр.119 од 28.06.2018 година, како и при 

редовна проверка на објавите на веб страницата на 

Централниот регистар на Република Македонија на 

02.07.2018 година, констатираше дека со Решение 1 

Ст.бр. 137/18 од 22.06.2018 година, на Основниот суд 

Скопје II Скопје е отворена стечајна постапка на ТРД 

ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје. 

Во врска со горенаведеното, Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, на 26.07.2018 го-

дина, испрати Допис-Барање информации наш арх 

бр.03-3018/2 до Христина Јоновска - стечаен управник 

на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје-во стечај, со кој 

допис, покрај другото, побара информација за тоа, дали 

во напреднаведеното трговско друштво има промена 

на бројот и структурата на вработените лица, промена 

на одговорниот уредник (одговорно лице на програма 

во радиодифузерот) или други евентуални промени, ка-

ко и за текот на стечајната постапка и исходот од сте-

чајната постапка, а во насока на преземање на поната-

мошни дејствија од страна на Агенцијата, кои се во неј-

зина надлежност, согласно одредбите од Законот за ау-

дио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

На 15.08.2018 година, од страна на Христина Јонов-

ска стечаен управник на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА 

ДООЕЛ Скопје – во стечај, доставен е Допис, во врска 

со нашето барање за информација (наш арх.бр.03-

3507/8), со кој Агенцијата беше известена, дека сите за-

текнати вработени во радиодифузерот со денот на от-

ворањето на стечајната постапка биле одјавени од стра-

на на стечајниот управник на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА НО-

ВА ДООЕЛ Скопје – во стечај (со претходен назив Тр-

говско Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА 

ДООЕЛ Скопје), при што во радиодифузерот во мо-

ментот немало вработени лица, односно по отворањето 

на стечајната постапка од страна на стечајниот управ-

ник биле ангажирани (две) лица. 

Следствено на тоа, истиот ден, односно на 

15.08.2018 година, стручната служба на Агенцијата из-

врши вонреден административен надзор над субјектот 

на надзорот, ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје 

– во стечај (со претходен назив Трговско Радиодифуз-

но друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје) при 

што изготви Писмен извештај за извршен администра-

тивен надзор бр.03-3732/1 од 15.08.2018 година, во кој 

беше констатирано дека ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА 

ДООЕЛ Скопје – во стечај (со претходен назив Тргов-

ско Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДО-

ОЕЛ Скопје) не ги исполнува минималните кадровски 

услови, предвидени во Правилникот за минимални тех-

нички, просторни, финансиски и кадровски услови за 

добивање дозвола за радио и телевизиско емитување. 

Во член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, е утврдено дека до-

колку се констатира непочитување на одредбите од ци-

тираниот Закон и подзаконските акти донесени врз ос-

нова на него, како и од условите и обврските утврдени 

со дозволата и другите акти на Агенцијата, против из-

давачот на медиум, Директорот на агенцијата може да 

презема мерки, односно да достави Предлог до Советот 

на Агенцијата за одземање на дозволата. 
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Согласно член 82 став 1 алинеја 5 од Законот за ау-
дио и аудиовизуелно медиумски услуги, Агенцијата ќе 
ја одземе дозволата за телевизиско или радио емитува-
ње пред истекот на рокот за која што е издадена и ќе го 
избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифу-
зери, по претходно доставено писмено известување, 
доколку по издавањето на дозволата настанат окол-

ности, што претставуваат законски пречки за имателот 
да ја врши дејноста. 

Постапката за одземање на дозволата за телевизис-
ко или радио емитување, согласно член 83 став 1 од За-
конот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, ја 
покренува Советот по Предлог на Директорот на 
Агенцијата. 

Со оглед на констатираното прекршување на член 
62 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиум-
ски услуги и член 22 од Правилникот за минимални 
технички, просторни, финансиски и кадровски услови 
за добивање дозвола за радио и телевизиско емиту-
вање, во согласност со член 83 став 1 и став 2 од Зако-
нот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а во 

врска со член 82 став 1 алинеја 5 од цитираниот Закон, 
овластеното лице од страна на Директорот на Агенци-
јата, достави Предлог Уп1 бр.08-431 од 15.08.2018 го-
дина за покренување постапка за одземање на дозвола-
та за телевизиско емитување на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА 
НОВА ДООЕЛ Скопје-во стечај (со претходен назив 
Трговско Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА 

ДООЕЛ Скопје) бр.08-1063 од 01.10.2015 година. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги на 34-та седница одржана на 

17.08.2018 година, со Заклучокот, бр.02-3725/4 од 

17.08.2018 година, го усвои Предлогот, Уп1 бр.08-431 

од 15.08.2018 година, за покренување на постапка за 

одземање на дозволата за телевизиско емитување на 

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје – во стечај 

(со претходен назив Трговско Радиодифузно друштво 

ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје), доставен од 

предлагачот, м-р Драгица Љубевска овластено лице од 

страна на Директорот на Агенцијата. 

Во врска со покренатата постапка за одземање на 

дозволата на Трговското Радиодифузно друштво ТЕ-

ЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје – во стечај (со прет-

ходен назив Трговско Радиодифузно друштво ТЕЛЕ-

ВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје), бр.08-1063 од 

01.10.2015 година, а согласно член 82 став 1 од Законот 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенција-

та на 17.08.2018 година, до радиодифузерот – стечајни-

от управник достави во писмена форма преку „Маке-

донска пошта“ Скопје, Известување Уп1 бр.08-431 од 

17.08.2018 година во кое му беше укажано дека Сове-

тот на Агенцијата во рок од 15 (петнаесет) дена од де-

нот на приемот на Предлогот на овластеното лице од 

страна на Директорот на Агенцијата, Уп1 бр.08-431 од 

15.08.2018 година, ќе донесе Одлука за одземање на 

неговата дозвола за телевизиско емитување, поради 

прекршување на член 62 став 6 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги и член 22 од Правил-

никот за минимални технички, просторни, финансиски 

и кадровски услови за добивање дозвола за радио и те-

левизиско емитување, по што согласно член 85 став 2 

од цитираниот Закон, радиодифузерот ќе биде избри-

шан од регистарот на радиодифузери. До Агенцијата е 

доставена повратница од Македонска пошта дека Из-

вестувањето Уп1 бр.08-431 од 17.08.2018 година, било 

уредно примено на 20.08.2018 година, од страна на Хрис-

тина Јоновска, стечаен управник на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА 

НОВА ДООЕЛ Скопје- во стечај. Исто така, наведеното 

Известување беше доставено и во електронска форма на 

17.08.2018 година на електронската адреса на радиодифу-

зерот: televizijanova_sk@yahoo.com. 

На 27.08.2018 година, од страна на вработени лица 

во Стручната служба на Агенцијата за аудио и аудио-

визуелни медиумски услуги до директорот на Агенци-

јата, д-р Зоран Трајчевски, доставено е Известување 

бр.03-3848/1 со кое се известува дека заклучно со 10:00 

часот на 27.08.2018 година (понеделник), во архивата 

на Агенцијата не е доставена документација од која 

што ќе може да се констатира дека Трговското Радио-

дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скоп-

је – во стечај (со претходен назив Трговско Радиоди-

фузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје)  

ги исполнува минималните кадровски услови утврдени 

во Правилникот за минимални технички, просторни, 

финансиски и кадровски услови за добивање дозвола 

за радио и телевизиско емитување. 

Во согласност со член 83 став 3 од Законот за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот е должен 

во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот на 

Директорот за покренување постапка за одземање на 

дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од 

вкупниот број членови на Советот. 

Со оглед на фактот дека имателот на дозволата 

бр.08-1063 од 01.10.2015 година - ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА 

НОВА ДООЕЛ Скопје- во стечај (со претходен назив 

Трговско Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА 

ДООЕЛ Скопје) не ја исполнил обврската предвидена 

во член 62 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги и член 22 од Правилникот за мини-

мални технички, просторни, финансиски и кадровски 

услови за добивање дозвола за радио или телевизиско 

емитување, Советот на Агенцијата врз основа на член 

82 став 1 алинеја 5 од Законот за аудио и аудиовизуел-

ни медиумски услуги, а согласно Заклучокот на 

Агенцијата, бр.02-3850/4 од 30.08.2018 година, донесе 

Одлука со која се одзема дозволата бр.08-1063 од 

01.10.2015 година за телевизиско емитување на Тргов-

ското Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА 

ДООЕЛ Скопје – во стечај (со претходен назив Тргов-

ско Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДО-

ОЕЛ Скопје), поради тоа што имателот на дозволата не 

ја исполнил обврската предвиденa во член 62 став 6 од 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и 

член 22 од Правилникот за минимални технички, прос-

торни, финансиски и кадровски услови за добивање 

дозвола за радио и телевизиско емитување бр.01-

5774/1 од 21.11.2014 година со измена и дополнување 

бр.01-3336/1 од 08.05.2015 година, односно поради тоа 

што по издавањето на дозволата настанати се околнос-

ти што претставуваат законски пречки за имателот на 

дозволата да ја врши дејноста.  
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Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизу-

елни медумски услуги, Одлуката за одземање на дозво-

ла за телевизиско или радио емитување е конечна, а 

против истата имателот на дозволата има право да под-

несе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од де-

нот на нејзиниот прием. Постапката пред надлежниот 

суд е итна.  

Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука 

како во диспозитивот. 

 

 

Уп1 бр. 08-431 

Агенција за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, 

30 август 2018 година Претседател на советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 

 

Правна поука: Одлуката за одземање на дозволата 

за телевизиско емитување на Трговското Радиодифуз-

но друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје – во 

стечај (со претходен назив Трговско Радиодифузно 

друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје) е ко-

нечна. Против одлуката за одземање на дозволата, Тр-

говското Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА 

ДООЕЛ Скопје – во стечај (со претходен назив Тргов-

ско Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДО-

ОЕЛ Скопје) има право да поднесе тужба до надлежен 

суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием.  

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 

ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

2965. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 13 став (1) а во врска со 

член 17 став (5) од Законот за утврдување на цени на 

водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), 

член 10 став (6) од Правилникот за начинот и поста-

пката за утврдување на тарифа за водна услуга и на ре-

гулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на 

РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за опре-

делување на тарифите за водна услуга („Службен вес-

ник на РМ“ бр.63/17), Упатството за подготовка на ба-

рањето за утврдување на тарифа за водна услуга подне-

соците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 

21.08.2017 година и постапувајќи по Барањето за изме-

на на Решението за утврдување на тарифа за водна ус-

луга на ЈП ВОДОВОД Куманово бр. 03-1300/1 од 

20.07.2018 година, заведено во архивата на Регулатор-

ната комисија за енергетика под УП1 бр. 08-108/17 од 

23.07.2018 година, на седницата одржана на 30.08.2018 

година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУ-

ВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОС-

НАБДУВАЊЕ НА ЈП ВОДОВОД КУМАНОВО  

ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА 

 

1. На ЈП ВОДОВОД Куманово се утврдува тарифа 

за снабдување со вода за пиење или водоснабдување и 

тоа: 

- за 2018 година во износ од 30,13 ден/m³; 

- за 2019 година во износ од 30,95 ден/m³; 

- за 2020 година во износ од 31,91 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

- минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 2,39%; 

- минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува  2,49%; 

- минималниот и максималниот опсег за 2020 годи-

на изнесува 2,58%. 

3. Се задолжува давателот на водната услуга од 

точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-

нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-

ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 

опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пие-

ње или водоснабдување со предлог тарифа важи за ре-

гулиран период 2018-2020 година. 

5. Со влегување во сила на ова решение престанува 

да важи решението УП1 бр.08-108/17 од 24.11.2017 го-

дина. 

6. Решението влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

     

УП1 Бр. 08-108/17  

30  август 2018 година Претседател, 

Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

__________ 

2966. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 13 став (1) а во врска со 

член 17 став (5) од Законот за утврдување на цени на 

водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), 

член 15 став (5) од Правилникот за начинот и поста-

пката за утврдување на тарифа за водна услуга и на ре-

гулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на 

РМ“ бр.63/17), член 5 и член 12 од Методологијата за 

определување на тарифите за водна услуга („Службен 

весник на РМ“ бр.63/17), Упатството за подготовка на 

барањето за утврдување на тарифа за водна услуга под-

несоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 

21.8.2017 година и постапувајќи по Барањето за измена 

на Решението за утврдување на тарифа за снабдување 

со сурова вода наменета за водоснабдување на населе-

нието на АД ВОДОСТОПАНСТВО на РМ Скопје Под-

ружница Берово бр. 03-2239 од 13.07.2018 година, заве-

дено во архивата на Регулаторната комисија за енерге-

тика под УП1 бр. 08-163/17 од 13.7.2018 година, на 

седницата одржана на ден 30.8.2018 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФА ЗА СНАБДУВА-

ЊЕ СО СУРОВА ВОДА НАМЕНЕТА ЗА ВОДОС-

НАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА АД ВО-

ДОСТОПАНСТВО НА РМ СКОПЈЕ ПОДРУЖНИ-

ЦА БЕРОВО ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018 - 2020   

ГОДИНА 

      

1. На  АД ВОДОСТОПАНСТВО на РМ Скопје Под-

ружница Берово се утврдува тарифа за снабдување со 

сурова вода наменета за водоснабдување на население-

то и тоа: 



 Стр. 8 - Бр. 161                                                                                       31 август 2018 
 

- за 2018 година во износ од 4,04 ден/m³; 

- за 2019 година во износ од 4,08 ден/m³; 

- за 2020 година во износ од 4,14 ден/m³. 

2. Се  утврдува опсег на висината на тарифата: 

- минималниот и максималниот опсег за 2018 годи-

на изнесува 26,38%; 

- минималниот и максималниот опсег за 2019  годи-

на изнесува  25,74%; 

- минималниот и максималниот опсег за 2020 годи-

на изнесува 25,37% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Се задолжува давателот на водната услуга од 
точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Пла-
нот за прилагодување на тарифи за водни услуги сог-
ласно кои се пресметува минималниот и максималниот 
опсег на висината на тарифата за водната услуга.  

4. Утврдената тарифа за снабдување со сурова вода 
наменета за водоснабдување на населението со предлог 
тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година. 

5. Со влегување во сила на ова решение престанува да 
важи решението УП1 бр.08-163/17 од 21.11.2017 година. 

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

 
УП1 Бр. 08-163/17  

30 август  2018 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 
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