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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4621. 

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ број 52/1991), а во врска со член 31 став (5) од Законот за управување со кризи („Службен весник 

на Република Македонија“ број 29/2005, 36/11, 41/14 и 104/15), Собранието на Република Македонија, на сед-

ницата, одржана на  18 септември 2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОСТОЕЊЕ НА КРИЗНА СОСТОЈБА  

ЗАРАДИ ЗГОЛЕМЕН ОБЕМ НА ВЛЕЗ И ТРАНЗИТИРАЊЕ НА МИГРАНТИ НИЗ ТЕРИТОРИЈАТА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се одобрува продолжување на рокот за постоење кризна состојба утврден во Одлуката за 

постоење на кризна состојба заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на 

Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 141/15), до 15 јуни 2016 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-4441/1 Претседател 

18 септември 2015 година на Собранието на Република 

Скопје Македонија, 

 Трајко Вељаноски, с.р. 
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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

4622. 
Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на 

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

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН НЕРЕЗИДЕНТЕН АМ-
БАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ И 

МОНГОЛИЈА 
 

I 
Г. Илија Исајловски се поставува на должноста 

вонреден и ополномоштен нерезидентен амбасадор на 
Република Македонија во Социјалистичка Република 
Виетнам и Монголија, со седиште во Пекинг.  

 
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

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

 
Указ бр. 35 Претседател 

17 септември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

_____________ 
4623. 

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за национал-
ниот уметник на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.47/2011) ја доне-
сувам следната 

 
О Д Л У К А 

        
I 

На АНА ДУРЛОВСКИ и се доделува титулата на-
ционален уметник на Република Македонија. 

  
II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 14-1365/2 Претседател 

17 септември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

____________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
4624. 

Врз основа на член 25 став 20 од Законот за инова-
циската дејност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/13, 137/13, 41/14 и 44/15) Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
15.9.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПОДДРШКА – КОФИ-
НАНСИРАНИ ГРАНТОВИ ЗА НОВООСНОВАНИ 
ТРГОВСКИ ДРУШТВА  СТАРТ-АП И СПИН-ОФ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 
за инструментот за поддршка – кофинансирани гранто-
ви за новоосновани трговски друштва  старт-ап и спин-

оф, бр.01-475/1 од 7.9.2015 година, донесен од Управ-
ниот одбор на Фондот за иновации и технолошки раз-
вој, на седницата одржана на 7.9.2015 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-9059/1 Заменик на претседателот 

  15 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4625. 
Врз основа на член 25 став 20 од Законот за инова-

циската дејност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/13, 137/13, 41/14 и 44/15) Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
15.9.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПОДДРШКА –КОФИ-
НАНСИРАНИ ГРАНТОВИ И УСЛОВЕНИ ЗАЕМИ 

ЗА КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ИНОВАЦИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за инструментот за поддршка – кофинансирани гранто-
ви и условени заеми за комерцијализација на иновации, 
бр.01-476/1 од 7.9.2015 година, донесен од Управниот 
одбор на Фондот за иновации и технолошки развој, на 
седницата одржана на  7.9.2015 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-9059/2 Заменик на претседателот 

  15 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4626. 
Врз основа на член 25 став 20 од Законот за инова-

циската дејност („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.79/13, 137/13, 41/14 и 44/15) Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
15.9.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПОДДРШКА – КОФИ-
НАНСИРАНИ ГРАНТОВИ ЗА ТРАНСФЕР НА  

ТЕХНОЛОГИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за инструментот за поддршка – кофинансирани гранто-
ви за трансфер на технологии, бр.01-477/1 од 7.9.2015 
година, донесен од Управниот одбор на Фондот за ино-
вации и технолошки развој, на седницата одржана на 
7.9.2015 година. 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 42-9059/3 Заменик на претседателот 

  15 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4627. 
Врз основа на член 12 став (2) точка 32 од Законот 

за технолошки индустриски развојни зони („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 
130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15 и 
129/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 15.9.2015 година, донесе 

 
O Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА  ДИРЕКЦИЈАТА 
ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ 
ЗОНИ ЗА УЧЕСТВО ВО ПОСТАПКА ЗА ЈАВНО 
НАДДАВАЊЕ ПРИ ПРОДАЖБА НА ОБЈЕКТИ ВО  

ИЗВРШНА ПОСТАПКА 
 

Член  1 
Со оваа одлука се дава согласност на Дирекцијата 

за технолошки индустриски развојни зони за учество 
во постапката за јавно наддавање при втора продажба 
на објекти во извршна постапка запишани во Имотен 
лист бр. 827 за КО Косел кои се наоѓаат на:  

- КП. бр.821, дел 0, зграда 8, влез 1, кат 1, намена на 
зграда - згради во индустрија и рударство, на место ви-
кано ,,Амбарджица“, во површина од 735 м2;  

- КП. бр.821, дел 0, зграда 8, влез 1, кат ПР, намена 
на зграда-згради во индустрија и рударство, на место 
викано ,,Амбарджица“, во површина од 4989 м2 и 

- КП. бр.821, дел 0, зграда 8, влез1, кат 1, намена на 
зграда - лоѓии, балкони и тераси, на место викано ,,Ам-
барджица,“ во површина од 13 м2, сопственост на 
должникот АД ЕМО Охрид, 

согласно Заклучокот за втора усна јавна продажба 
И. бр.637/2013  од 04.09.2015 година објавен во днев-
ниот весник Нова Македонија на 09.09.2015 година од 
извршителот Гордана Џутеска од Охрид, именувана за 
подрачјето на Основните судови Охрид, Струга и Де-
бар. 

 
Член 2 

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

       
Бр. 42-9456/1 Заменик на претседателот 

  15 септември 2015 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4628. 
Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високо-

то образование („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 
17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 
10/15, 20/15, 98/15, 145/15 и 154/15), Владата на Репуб-
лика Македонија, на седницата, одржана на 15.9.2015 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ НА 

СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА 

- ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА ЈАВНИТЕ ВИСО-

КООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕ-

ТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИ-

ВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО 

БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕ-

ТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО 

ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ 

НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ 

ВО ОХРИД, ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА 

 

1. Во Одлуката за бројот на студенти за запишува-

ње во прва година-прв циклус на студии на јавните ви-

сокообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил 

и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Те-

тово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универ-

зитетот за информатички науки и технологии „Св. 

Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2015/2016 годи-

на („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.95/15, 106/15, 126/15 и 148/15), во точката 1, во пот-

точката 1.1 Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 

Скопје, делот од табелата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 42-9646/1 Претседател на Владата 

15 септември 2015 година на Република Македонија, 
Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
4629. 

Врз основа на член 57 став 1 алинеа 2 од Законот за 
високото образование („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 
115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 
130/14, 10/15, 20/15 и 98/15), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата, одржана на 15.9.2015 година, 
донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА OДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 

СОГЛАСНОСТ НА KОНКУРСИТЕ ЗА ЗАПИШУ-

ВАЊЕ НА СТУДИИ ОД ВТОР ЦИКЛУС НА ЈАВ-

НИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА 

УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО 

СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХ-

РИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИВЕР-

ЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИН-

ФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. 

АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД ВО АКАДЕМСКАТА  

2015/2016 ГОДИНА 

 

1. Во Одлуката за давање согласност на Kонкурсите 

за запишување на студии од втор циклус на јавните ви-

сокообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил 

и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Те-

тово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универ-

зитетот за информатички науки и технологии „Св. 

Апостол Павле“ во Охрид во академската 2015/2016 го-

дина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

101/15), во точката 1, по зборовите „22.04.2015 година“ 

се додава запирка и се додаваат зборовите „Одлуката 

бр. 0202-1642/3 од 2.09.2015 година, донесена на Нас-

тавно-научниот совет на Економскиот факултет во 

Скопје“, а по зборовите „бр. 0202-362/4 донесена на 

116-тата седница, одржана на 19.03.2015 година“ се до-

дава запирка и се додаваат зборовите „Одлуката на 

Ректорската управа на Универзитетот „Гоце Делчев“ 

во Штип, бр. 0202-971/2 донесена на 126-тата седница, 

одржана на 15.09.2015 година“. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 42-9647/1 Претседател на Владата 

15 септември 2015 година на Република Македонија, 

Скопје м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

4630. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 

("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/00, 

44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за внатрешни 

работи донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛ-

НИКОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ДИРЕКЦИ-

ЈАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за вршење на работите на Дирекцијата за безбед-

ност и контраразузнавање (“Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.48/98). 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 38-54720/1 Министер 

31 август  2015 година за внатрешни работи, 
Скопје м-р Митко Чавков, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

4631. 
Врз основа на член 12 став (12) од Законот за 

Државниот инспекторат за земјоделство (,,Службен 
весник на Република Македонија” бр. 20/09, 53/11, 
164/13, 43/14, 33/15 и 88/15) министерот за земјодел-
ство шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШЕ-
НИТЕ РАБОТИ НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ  

ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува висината на надо-

местокот за извршените работи на Државниот инспек-
торат за земјоделство. 

 
Член 2 

Висина на надоместокот по барање од физички и 
правни лица за издавање на Уверение за квалитет - 
Сертификат /Придружен документ, изнесува:  

- за пратки од овошје, зеленчук, храна за животни, 
ѓубриња, биостимулатори и подобрувачи на својствата 
на почвата, производи за заштита на растенија до десет 
тони изнесува 450 денари, а за секој натамошен однос-
но за секој започнат тон уште по 50 денари; 

- за пратки од меркантилна пченица 0,5 денари по 
кг; 

-  за пратки од тутун и тутунски производи до десет 
тони изнесува 1000 денари, а за секој започнат тон уш-
те по 50 денари; 

- за пратки по тип на вино, производи од вино и 
винско грозје и јаки алкохолни пијалоци до 100 hl из-
несува 850 денари, а  за секој започнати 10 hl уште по 
100 денари; 

- за пратки од семенски материјал до десет тони из-
несува 600 денари, а  за секој започнат тон уште по 50 
денари; 

-  за овошен саден материјал 0,1 денар по овошна 
садница; 

-  за лозов калем 0,05 денари по калем; 
-  за градинарски, цветен саден материјал и режано 

цвеќе 0,05 денар по број; 
- за приплоден  крупен добиток и за ситен добиток 

и живина до шест тони 2000 денари а за секој натамо-
шен започнат тон уште по 300 денари, пчелни матици 
100 денари по матица и 200 денари за пчелно семејство 
и фамилија пчели и 

-  за јајце клетки, ембриони и семе од добиток, 20 
денари по број/доза.  

 
Член 3 

Висина на надоместокот за трошоците за фитосани-
тарна контрола на пратки од растенија, растителни 
производи и други објекти и предмети и производи за 
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заштита на растенијата при увоз и во внатрешноста на 
државата по поднесено барање од правни и физички 
лица за издавање фитосанитарен сертификат за извоз и 
фитосанитарен сертификат за реекспорт и  пасош за 
растенија  (замена на пасошот за растенија) изнесува - 
1.000 денари за пратки до десет тони, а за секој натамо-
шен односно за секој започнат тон уште по 50 денари.  

 
Член 4 

Висина на трошоците за утврдување на исполнува-
ње на условите, по барање од правни и физички лица 
за откуп на земјоделски производи и тутун изнесува 
1.000 денари (по откупно место-објект), за регистраци-
ја на винарска визба и рибници изнесува 20.000 де-
нари, а за  пломбирање на мрежи изнесува 700 денари.  

 
Член 5 

 
Висината на надоместокот од членовите 2, 3 и 4 на 

овој правилник, се зголемува за 100%, во случај кога 
контролите се извршуваат ноќе во период од 22,00 – 
06,00 часот, во државни празници и неработни денови 
(сабота и недела). 

 
Член 6 

Ако при контролата се земаат примероци за лабора-
ториска анализа, висината на надоместокот од член 3 
на овој правилник се зголемува за 20%.  

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена 
согласност од Владата на Република Македонија. 

 
Бр.02-8559/2 Министер за земјоделство, 

1 септември 2015 година шумарство и водостопанство, 
Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 

_________ 
4632. 

Врз основа на член 12 став (9) од Законот за Држав-
ниот инспекторат за земјоделство (,,Службен весник на 
Република Македонија” бр. 20/09, 53/11, 164/13, 43/14, 
33/15, 88/15 и 149/15), министерот за земјоделство, шу-
марство и водостопанство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ИЗДАВАЊЕ  НА УВЕРЕНИЕТО  ЗА КВАЛИТЕТ- 

СЕРТИФИКАТ И ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на издавање на уверението за квалитет–
сертификат и образецот на барањето. 

 
Член 2 

Уверението за квалитет–сертификат за производите 
се издава на А4 формат, на 80 грамска хартија во бела 
боја. 

Формата и содржината на уверението од ставот 1 на 
овој член се  дадени во Прилог 1 кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 3 

Образецот  на уверението за квалитет–сертификат е 
отпечатен на македонски и англиски јазик во четири 
еднобразни примероци.  

Член 4 
Уверението за квалитет–сертификат се издава по 

поднесено барање за увоз, извоз и внатрешен промет 
до Државниот испекторат за земјоделство, со пропрат-
ни документи кој го следат производот, а служат како 
доказ за веродостојност на податоците наведени во ба-
рањето и приложена уплатница за контрола на квали-
тет. 

Барањето за издавање на уверение за квалитет–сер-
тификат за извоз се поднесува од извозникот и за про-
изводи кои не подлежат на контрола на квалитет до-
колку странскиот купувач или земјата увозник бара 
уверение за тие производи.  

Барањето се поднесува 24 часа пред да се изврши 
натоварот. 

Државниот инспекторат за земјоделство постапува 
само по барања кои ги содржат сите комплетни подато-
ци и пропратни документи.  

Некомплетните барања инспекторот ќе ги врати за 
дополнување и по нив ќе постапи откако недостатоци-
те ќе бидат отстранети. 

 
Член 5 

Заради издавање на уверението за квалитет–серти-
фикат се врши контрола на квалитетот на сите произ-
води со органолептички преглед на производот, а за 
одредени производи за кои неможе со органолептички 
преглед да се утврди квалитетот односно не може со 
сигурност да се утврди составот или одредени елемен-
ти на квалитетот кои се битни за утврдување на квали-
тетот на производот, а истите се наменети за извоз, 
увоз и внатрешен промет уверението се издава по прет-
ходно извршена лабораториска анализа.   

  
Член 6 

За производите кои подлежат на контрола на квали-
тет, а за кои не е пропишан квалитетот за пуштање во 
промет на внатрешен пазар, увозникот треба со бара-
њето за издавање на уверение да достави и писмени 
податоци за хемискиот состав и содржината на компо-
нентите како и други неопходни податоци за иденти-
фикација и утврдување на квалитетот на тие произ-
води.  

За производите за кои е договорен извозен квалитет 
со странскиот купувач, кои отстапуваат од пропишани-
те стандарди за квалитет извозникот треба, со барање-
то за издавање на уверение да приложи и доказ дека 
таквиот квалитет е договорен.   

 
Член 7 

Образецот на барањето за издавање на уверение за 
квалитет - сертификат е со А4 формат на 60 грамска 
хартија во бела боја. 

Образецот на барањето од ставот 1 на овој член е 
даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правил-
ник. 

 
Член 8 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за формата и содржи-
ната на образецот на уверение за квалитет („Службен 
весник на Република Македонија“ број 59/09). 

 
Член 9 

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

 
Бр. 02-9562/1 Министер за земјоделство, 

11 септември 2015 година шумарство и водостопанство, 
Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

4633. 

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 

164/13, 187/13, 38/14,  44/14 ,116/14 ,180/14,33/15,72/15 

и 104/15), министерот за труд и социјална политика до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВИНИЦА 

 

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Уста-

нова Центар за социјална работа Виница бр. 01-363/4 

донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на 

седницата одржана на 3.7.2015 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето,  а ќе се објави во  „Службен весник  на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 10-6971/2  

14 септември 2015 година Министер, 

Скопје Диме Спасов, с.р. 

__________ 

4634. 

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 

164/13, 187/13, 38/14,  44/14 ,116/14 ,180/14,33/15, 72/15 

и 104/15), министерот за труд и социјална политика до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА  

РАБОТА ГОСТИВАР 

 

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Уста-

нова Меѓуопштински центар за социјална работа Гос-

тивар бр. 02-627/1, донесен од Управниот одбор на Јав-

ната установа, на седницата одржана на 14.5.2015 го-

дина. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето,  а ќе се објави во  „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 10-7630/2  

14 септември 2015 година Министер, 

Скопје Диме Спасов, с.р. 

4635. 

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 

164/13, 187/13, 38/14,  44/14 ,116/14 ,180/14,33/15,72/15, 

104/15 и 150/15), министерот за труд и социјална поли-

тика донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА РЕСЕН 

 

1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Уста-

нова Центар за социјална работа Ресен бр. 01-325/1 до-

несен од Управниот одбор на Јавната установа, на сед-

ницата одржана на 24.06.2015 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето,  а ќе се објави во  „ Службен весник  на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 10-7638/2  

14 септември 2015 година Министер, 

Скопје Диме Спасов, с.р. 

__________ 

 

АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ 

4636. 

Врз основа на член 55 од Законот за организација и 

работа  на  органите на  државната управата („Сл.вес-

ник на РМ“ бр.58/00,44/02, 82/08,167/10 и 51/11), а во 

врска со член 15 став 1 и член 40 од Законот за Агенци-

јата за разузнавање ("Сл.весник на РМ" бр.19/95) ди-

ректорот на Агенцијата за разузнавање донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА,СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 

ИЗДАВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ЛЕГИТИМАЦИ-

ЈАТА НА РАБОТНИЦИТЕ НА ПОСЕБНИ РАБОТ-

НИ МЕСТА ВО АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ 

 

Член 1 

Со овој Правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на издавање и користење на легитима-

цијата (во натамошниот текст легитимација) на работ-

ниците на посебни работни места во Агенцијата за ра-

зузнавање (во натамошниот текст Агенцијата).  
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Член 2 

Легитимацијата е исправа со која работниците на 

Агенцијата при извршување на работите и работните 

задачи кои произлегуваат од надлежноста на Агенција-

та се легитимираат пред граѓаните, државните органи и 

другите правни и физички лица од кои собираат пода-

тоци, известувања и информации од значење за безбед-

носта и одбраната на Република Македонија и стопан-

ските, политичките и другите интереси на државата. 

 

Член 3 

Легитимацијата на работниците во Агенцијата на 

посебни работни места е во правоаголна форма со ди-

мензии 5,5 x 8,5 см (прилог број  1). 

На предната страна  на легитимацијата со црни бук-

ви  се напишани зборовите: ,,РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА“, ,,АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ“, ,,ЛЕГИ-

ТИМАЦИЈА“. На истата страна во средишниот дел 

има место за фотографија на работникот со димензии 3 

x 3,5 см, а под фотографијата се впишува името и пре-

зимето  на работникот, потпис на овластеното лице и 

печат на Агенцијата.На долниот дел од легитимацијата 

на бордо подлога со златна боја  е отпечатен  бројот на 

легитимацијата со четири бројки. 

На задната страна на легитимацијата е отпечатен 

знакот на Агенцијата во бордо - жолта боја  врз кој со 

црни букви се впишани податоци за:датумот и местото 

на раѓање на работникот, местото и датумот на издава-

ње на легитимацијата, бројот на легитимација и крвна-

та група на работникот.  

 

Член 4 

Легитимацијата е сместена во дводелна кожна обвив-

ка во бордо боја со димензии 8 x23 см (прилог број 2). 

Легитимацијата е сместена во горната страна од 

кожната обвивка.На долната страна од кожната обвив-

ка во средишниот дел се наоѓа метална значка во фор-

ма на знакот на Агенцијата со димензии  5 x  7 см. 

 

Член 5 

Легитимациите се издаваат на работници кои се во 

редовен работен однос и кои  се распоредни на посеб-

ни работни места. 

Член 6 

На работник на кој ќе му престане работниот однос 

во Агенцијата по разни основи ја враќа легитимацијата 

во Агенцијата. 

Работник кој ќе ја изгуби легитимацијата или на 

друг начин ќе остане без неа, веднаш за тоа доставува 

писмено известување наведувајќи го основот поради 

кој останал без легитимацијата до непосредниот рако-

водител и до организационата единица која е надлежна 

за издавање на легитимацијата. 

Изгубената легитимација Агенцијата ја огласува за 

неважечка во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

  

Член 7 

Легитимацијата се заменува со нова кога истата ќе 

се изгуби или поради оштетување или дотраеност  ќе 

стане неупотреблива. 

  

Член 8 

За издадените легитимации се води евиденција. 

Евиденцијата за издадените легитимации содржи: 

реден број, име и презиме на работникот на кого му е 

издадена, датум на издавањето. бројот на легитимаци-

јата, називот на организационата единица каде работи 

работникот и дел за забелешки. 

  

Член 9 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Член 10 

Со денот на влегување на овој Правилник во сила 

престанува да важи Правилникот за легитимација на 

вработените на посебни работни места во Агенцијата 

за разузнавање број 07-388/1 од 12.5.2000 година. 

 

Бр. 01-752/1 Агенција за разузнавување 

14 септември 2015 година Директор, 

Скопје Наќе Чулев, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И 
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ 

УСЛУГИ 
4637. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 
2 и член 20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 76 став 
7 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), член 15 став 1 
алинеја 2, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 3 од 
Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудио-
визуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 
година, во врска со поднесеното Барање за доделување 
дозвола без објавување на јавен конкурс бр.08-980 од 
24.08.2015 година, со дополнување од 10.09.2015 го-
дина, и Заклучокот бр.02-5453/3 од 17.09.2015 година, 
на својата 29-та седница, одржана на 17.09.2015 го-
дина, ја донесе следната:  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО 
ЕМИТУВАЊЕ ПРЕКУ ЈАВНА ЕЛЕКТРОНСКА 
КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА ШТО НЕ КОРИС-
ТИ ОГРАНИЧЕН РЕСУР НА РЕГИОНАЛНО НИВО  

 
1. СЕ ДОДЕЛУВА дозвола за телевизиско емитува-

ње на програмски сервис со претежно забавен општ 
формат на македонски јазик, на регионално ниво, на 
подрачјето Д4 – Боскија (Општина Струмица, Општи-
на Радовиш, Општина Конче, Општина Василево, Оп-
штина Босилово, Општина Ново Село, Општина Дој-
ран, Општина Богданци, Општина Валандово, Општи-
на Гевгелија), на Трговското радиодифузно друштво 
Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица ул. „Никола Тесла“ 
бр.4-1/7, Струмица, со ЕМБС 5232031 и ЕДБ 
4003998102670. 

2. Телевизискиот програмски сервис од точка 1 на 
оваа Одлука ќе се емитува преку јавна електронска ко-
муникациска мрежа што не користи ограничен ресурс. 

3. Дозволата од точка 1. на оваа Одлука, се доделу-
ва за временски период од 9 (девет) години и таа не мо-
же да се пренесува на друго лице. 

4. За дозволата, радиодифузерот од точка 1 на оваа 
Одлука ќе плаќа годишен надоместок на сметка на 
Агенцијата, за секоја тековна година почнувајќи од да-
тумот на доделување на дозволата во рок од 30 (трие-
сет) дена од денот на приемот на фактурата издадена 
од Агенцијата.  

5. Трговското радиодифузно друштво Телеканал А1 
ДООЕЛ Струмица, се обврзува да започне со вршење 
на дејноста веднаш по доделувањето на дозволата.   

Во случај на непочитување на рокот за започнување 
на дејноста наведен во став 1 на оваа точка од Одлу-
ката, Агенцијата ќе ја одземе доделената дозвола пред 
истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише 
радиодифузерот од регистарот на радиодифузери. 

6. Оваа Одлука е конечна и ќе се објави во „Служ-
бен весник на Република Македонија“ и на веб страни-
цата на Агенцијата.  

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги согласно член 76 од Законот за аудио и аудио-
визуелни медиумски услуги, доделува дозвола за теле-
визиско или радио емитување преку јавна електронска 
комуникациска мрежа што не користи ограничен ре-
сурс или преку сателит, за која не се распишува јавен 
конкурс и дозволата се доделува по барање на заинте-
ресирана страна на начин и постапка утврдени со нап-
ред цитираниот Закон.  

Трговското радиодифузно друштво Телеканал А1 
ДООЕЛ Струмица, до Агенцијата за аудио и аудиови-
зуелни медиумски поднесе Барање за доделување доз-
вола без објавување на јавен конкурс, бр.08-980 од 
24.08.2015 година, за телевизиско емитување на прог-
рамски сервис со претежно забавен општ формат, на 
македонски јазик, на регионално ниво, на подрачјето 
Д4 – Боскија (Општина Струмица, Општина Радовиш, 
Општина Конче, Општина Василево, Општина Боси-
лово, Општина Ново Село, Општина Дојран, Општина 
Богданци, Општина Валандово, Општина Гевгелија).  

Телевизискиот програмски сервис за кој се доделу-
ва оваа дозвола, ќе се емитува преку јавна електронска 
комуникациска мрежа што не користи ограничен ре-
сурс. 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги утврди дека предметниот барател ги исполнува 
условите и обврските утврдени со Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги и прописите донесе-
ни врз основа на овој Закон, како и тоа дека на Тргов-
ското радиодифузно друштво Телеканал А1 ДООЕЛ 
Струмица, како подносител на Барањето - не му е одзе-
мена дозвола за телевизиско или радио емитување во 
последните 5 (пет) години.      

Трговското радиодифузно друштво Телеканал А1 
ДООЕЛ Струмица, за дозволата која му се доделува со 
оваа одлука обврзано е да плаќа годишен надоместок 
на сметка на Агенцијата, за секоја тековна година поч-
нувајќи од датумот на доделување на дозволата во рок 
од 30 (триесет) дена од денот на приемот на фактурата 
издадена од Агенцијата. Начинот на пресметка, факту-
рирање и наплата на надоместокот за дозволата за те-
левизиско емитување по барање преку јавна електрон-
ска комуникациска мрежа што не користи ограничен 
ресурс на регионално ниво ги утврдува Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно 
член 80 од напред цитираниот Закон и согласно Пра-
вилникот за процедурите на финансиското и сметко-
водственото работење на Агенцијата за аудио и аудио-
визуелни медиумски услуги бр.01-6222/1 од 12.12.2014 
година. 

Согласно поднесеното Барање за доделување дозво-
ла без објавување на јавен конкурс бр.08-980 од 
24.08.2015 година, со дополнување од 10.09.2015 го-
дина, Трговското радиодифузно друштво Телеканал А1 
ДООЕЛ Струмица, со оваа Одлука се обврза да започ-
не со вршење на дејноста веднаш по доделување на 
дозволата, така што во случај на непочитување на ро-
кот за започнување на дејноста, согласно член 82 став 
1 алинеја 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни меди-
умски услуги, Агенцијата ќе ја одземе доделената доз-
вола пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го 
избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифу-
зери. 

Врз основа на сето погоре наведено, Советот на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги на 29-та седница, одржана на 17.09.2015 година, до-
несе Одлука како во диспозитивот, која е конечна и по 
нејзиното донесување ќе се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“ и на веб страницата на 
Агенцијата. 

 

УП 1 Бр. 08-1014 
Агенција за аудио и аудиовизу-

елни медиумски услуги 
17 септември 2015 година Претседател на Советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 
 
Упатство за правно средство: Против оваа одлука 

Барателот за доделување дозвола, може да поднесе 
тужба за поведување на управен спор пред надлежен 
суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на одлу-
ката. 
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4638. 
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 
2, член 20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 76 став 
7 и член 24 од Законот за аудио и аудиовизуелни меди-
умски услуги („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), член 15 
став 1 алинеја 2, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 
став 3 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 
29.08.2014 година, во врска со поднесеното Барање за 
доделување дозвола без објавување на јавен конкурс, 
бр.08-1012 од 14.09.2015 година, и Заклучокот бр.02-
5453/2 од 17.09.2015 година, на својата 29-та седница 
одржана на 17.09.2015 година, ја донесе следната  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО 
ЕМИТУВАЊЕ ПРЕКУ ЈАВНА ЕЛЕКТРОНСКА 
КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА ШТО НЕ КОРИСТИ 

ОГРАНИЧЕН РЕСУРС НА ДРЖАВНО НИВО 
 
1. СЕ ДОДЕЛУВА дозвола за телевизиско емитува-

ње на програмски сервис со претежно информативен 
општ формат, на државно ниво, на Сеад Кочан, со ад-
реса на живеење на ул.“Димче Мирчев“ бр.20-1/6, 
Скопје-Центар, Центар. 

Телевизискиот програмски сервис од став 1 на оваа 
точка ќе се емитува преку јавна електронска комуника-
циска мрежа што не користи ограничен ресурс. 

2. Дозволата од точка 1. на оваа Одлука, се доделу-
ва за временски период од 9 (девет) години. 

3. По приемот на оваа Одлука за доделување доз-
вола, лицето Сеад Кочан, со адреса на живеење на 
ул.“Димче Мирчев“ бр.20-1/6, Скопје-Центар, Центар, 
на кое му е доделена дозволата од точка 1. на оваа Од-
лука, треба да се регистрира како трговско радиоди-
фузно друштво во соодветниот регистар. 

Трговското радиодифузно друштво, кое ќе биде ос-
новано од лицето Сеад Кочан, со адреса на живеење на 
ул.“Димче Мирчев“ бр.20-1/6, Скопје-Центар, Центар, 
на кое му е доделена дозволата од точка 1. на оваа Од-
лука, ќе плаќа годишен надоместок на сметка на 
Агенцијата, за секоја тековна година почнувајќи од да-
тумот на доделување на дозволата во рок од 30 (трие-
сет) дена од денот на приемот на фактурата издадена 
од Агенцијата.  

4. Трговското радиодифузно друштво, кое ќе биде 
основано од лицето Сеад Кочан, со адреса на живеење 
на ул.“Димче Мирчев“ бр.20-1/6, Скопје-Центар, Цен-
тар, на кое му е доделена дозволата од точка 1. на оваа 
Одлука, се обврзува да започне со вршење на дејноста 
најдоцна до 15.01.2016 година.  

Во случај на непочитување на рокот за започнување 
со вршење на дејноста наведен во став 1 на оваа точка од 
Одлуката, Агенцијата ќе ја одземе доделената дозвола 
пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избри-
ше радиодифузерот од регистарот на радиодифузери. 

5. Оваа Одлука е конечна и ќе се објави во „Служ-
бен весник на Република Македонија“ и на веб страни-
цата на Агенцијата.  

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги согласно член 76 од Законот за аудио и аудио-
визуелни медиумски услуги, доделува дозвола за теле-
визиско или радио емитување преку јавна електронска 
комуникациска мрежа што не користи ограничен ре-
сурс или преку сателит, за која не се распишува јавен 
конкурс и дозволата се доделува по барање на заинте-
ресирана страна на начин и постапка утврдени со нап-
ред цитираниот Закон.  

Сеад Кочан, со адреса на живеење на ул.“Димче 
Мирчев“ бр.20-1/6, Скопје-Центар, Центар, до Агенци-
јата за аудио и аудиовизуелни медиумски поднесе Ба-
рање за доделување дозвола без објавување на јавен 
конкурс, бр.08-1012 од 14.09.2015 година, за телевизис-
ко емитување на програмски сервис со претежно ин-
формативен општ формат, на државно ниво. Телеви-
зискиот програмски сервис за кој се доделува оваа доз-
вола, ќе се емитува преку јавна електронска комуника-
циска мрежа што не користи ограничен ресурс. 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги утврди дека предметниот барател ги исполнува 
условите и обврските утврдени со Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги и прописите донесе-
ни врз основа на овој Закон, како и тоа дека на Сеад 
Кочан, со адреса на живеење на ул.“Димче Мирчев“ 
бр.20-1/6, Скопје-Центар, Центар, како подносител на 
Барањето, не му е одземена дозвола за телевизиско или 
радио емитување во последните 5 (пет) години.      

По приемот на оваа Одлука за доделување дозвола, 
лицето Сеад Кочан, со адреса на живеење на ул.“Димче 
Мирчев“ бр.20-1/6, Скопје-Центар, Центар, на кое му е 
доделена дозволата од точка 1. на оваа Одлука, треба 
да се регистрира како трговско радиодифузно друштво 
во соодветниот регистар. Трговското радиодифузно 
друштво, кое ќе биде основано од лицето Сеад Кочан, 
со адреса на живеење на ул.“Димче Мирчев“ бр.20-1/6, 
Скопје-Центар, Центар, на кое му е доделена дозволата 
од точка 1. на оваа Одлука, ќе плаќа годишен надомес-
ток на сметка на Агенцијата, за секоја тековна година 
почнувајќи од датумот на доделување на дозволата во 
рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на факту-
рата издадена од Агенцијата. Начинот на пресметка, 
фактурирање и наплата на надоместокот за дозволата 
за телевизиско емитување по барање преку јавна елек-
тронска комуникациска мрежа што не користи ограни-
чен ресурс ги утврдува Агенцијата за аудио и аудиови-
зуелни медиумски услуги согласно член 80 од напред 
цитираниот Закон и согласно Правилникот за процеду-
рите на финансиското и сметководственото работење 
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година. 

Трговското радиодифузно друштво, кое ќе биде ос-
новано од лицето Сеад Кочан, со адреса на живеење на 
ул.“Димче Мирчев“ бр.20-1/6, Скопје-Центар, Центар, 
на кое му е доделена дозволата од точка 1. на оваа Од-
лука, се обврзува да започне со вршење на дејноста 
најдоцна до 15.01.2016 година, така што во случај на 
непочитување на рокот за започнување со вршење на 
дејноста, согласно член 82 став 1 алинеја 1 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенција-
та ќе ја одземе доделената дозвола пред истекот на ро-
кот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузе-
рот од регистарот на радиодифузери. 

Врз основа на сето погоре наведено, Советот на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услу-
ги на 29-та седница, одржана на 17.09.2015 година, до-
несе Одлука како во диспозитивот, која е конечна и по 
нејзиното донесување ќе се објави во „Службен весник 
на Република Македонија“ и на веб страницата на 
Агенцијата. 

 

УП 1 Бр. 08-1015 
Агенција за аудио и аудиовизу-

елни медиумски услуги 
17 септември 2015 година Претседател на Советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 
 
Упатство за правно средство: Против оваа одлука 

Барателот за доделување дозвола за телевизиско еми-
тување преку јавна електронска комуникациска мрежа, 
може да поднесе тужба за поведување на управен спор 
пред надлежен суд, во рок од 30 дена од денот на прие-
мот на одлуката. 
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ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „11 ОКТОМВРИ“ 
4639. 

Врз основа на членовите 1, 4, 12, 16, 17 и 18 од Законот за државните награди („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ број 52/2006, 54/2007 и 74/12), Одборот за доделување на државната награда „11 Октомври“, 

на седницата одржана на 14 септември 2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА  ДРЖАВНАТА НАГРАДА "11 ОКТОМВРИ" ВО 2015 ГОДИНА, ЗА  НАЈВИСОКО 

ПРИЗНАНИЕ  ЗА ЖИВОТНО  ДЕЛО  ВО ОБЛАСТА  НА  НАУКАТА, УМЕТНОСТА, СТОПАНСТВОТО И 

ВО ДРУГИТЕ ДЕЈНОСТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС  НА  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

I. За животно дело во областа на културата и уметноста, наградата  се доделува на: 

- академик Митко Маџунков, писател. 

II.За животно дело во областа на науката и образованието, наградата  им се доделува на: 

- проф. д-р Никола Јанкуловски, дигестивен хирург; 

- проф. д-р Махмуд Хиса, професор по албански јазик и 

- проф. д-р Марјан Димитријевски, историчар и научен работник. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 07 - 4400/2  Претседател на Одборот 

17 септември 2015 година  за доделување  на Државната 

Скопје  награда "11 Октомври", 

  академик Катица Ќулавкова, с.р. 
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