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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

1186. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 

на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 
и член 1-а од Законот за помилување ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 20/93 и 12/2009), Прет-
седателот на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
 

I 
Потполно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. ЗЕКИРИЈА ВЕБИ ИБИШИ, од Скопје. 
2. ЗОРАН СРЕЌКО РИСТЕВСКИ, од Куманово. 
3. МУНЕВЕР САМИЈА ЈОНУЗОСКИ, од с.Горно 

Косоврасти, Дебар. 
 

II 
Извршувањето на изречената казна затвор им се за-

мени со условна осуда за време од 3 години на осуде-
ните лица: 

1. ВОЈЧО ДОБРЕ ГЕРАСИМОСКИ од с.Зубовце, 
во траење од 3 месеци. 

2. ОЛИВЕРА ДИМИТАР ЈАНГЕЛОВСКА од Пех-
чево, во траење од 3 месеци. 

  Стр. 
1213. Одлука за одземање на дозволата 

за телевизиско емитување на Тр-

говското радиодифузно друштво 

ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Мус-

лим ДООЕЛ с.Мала Речица, Тетово 18 
1214. Одлука за одземање на дозволата 

за телевизиско емитување на Тр-

говското радиодифузно друштво 

ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје........... 20 
1215. Одлука за одземање на дозволата 

за радио емитување на Трговското 

радиодифузно друштво Радио Мер-

лин ДООЕЛ Дебар ..............................  22 
 Декларации, заеднички позиции и 

демарши на Европската Унија кон 

кои се придржува/прифаќа Република 

Македонија на покана на ЕУ  
8. Одлука за воведување на рестрик-

тивни мерки согласно со Одлуката 

(ЗНБП) 2015/1763 на Советот од 1 

октомври 2015 година за рестрик-

тивни мерки во однос на состојбата 

во Бурунди....................................... 2 
9. Одлука за воведување на рестрик-

тивна мерка согласно со Одлуката 

(ЗНБП) 2015/1925 на советот од 26 

октомври 2015 година за изменува-

ње на Одлука 2010/573/ЗНБП во 

однос на рестриктивни мерки про-

тив раководството на Трансднес-

трија во Република Молдавија 17 
 Огласен дел....................................... 1-36 

 

 

 
3. БРАНЕ РИСТЕ АНТОВСКИ од Делчево, во трае-

ње од 1 година и 2 месеци. 
4. ШЕЈНЕЗЕ РАМАДАН ЗИМБЕРИ од с.Черкезе, 

Куманово во траење од 5 месеци. 
5. НЕНАД АЛЕКСАНДАР МАРИНКОВИЌ од Те-

тово, во траење од 4 месеци. 
 

III 
Делумно се ослободува од извршување на изрече-

ната казна затвор осуденото лице: 
1. МЕНСУР ФАДИЉ АЛИМИ од Скопје, во траење 

од 1 година. 
 

IV 
Делумно се ослободуваат од извршување на неиз-

држаниот дел од казната затвор осудените лица: 
1. АФРИМ ХАМЗА ЦЕКА од Тетово, во траење од 

3 месеци. 
2. ХАКИ ЗИЈАЛЕДИН ИСЕНИ од с.Слупчане, оп-

штина Липково, во траење од 3 месеци. 
3. МУЗАФЕР БАЈРАМ ЛИЧИНА од Скопје, во тра-

ење од 3 месеци. 
4. ШУКРИ РЕФИК САЛИИ од с.Војновиќ, во трае-

ње од 3 месеци. 
5. ЏАВИД ШАБАН МАЛИЌИ од Куманово во тра-

ење од 3 месеци. 
6. ШЕФКЕТ ШЕФКЕТ МУРАТ од с.Љуботен, 

Скопје, во траење од 3 месеци. 
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V 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 
Македонија". 

 
Бр. 08-307/1 Претседател 

8 март 2016 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

1187. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија на седница-
та одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАДОТ СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга, и тоа: 

 
 
 
 

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

трајно користење без надомест на Градот Скопје, а за 
потребите на Јавната установа Градска библиотека 
„Браќа Миладиновци“ - Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-
началникот на Град Скопје со кој се уредуваат правата 
и обврските за движната ствар од член 1 од оваа од-
лука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 42-1476/12 Заменик на претседателот 

1 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1188. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија на седница-
та одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ВАЛАНДОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга, и тоа: 

 
 
 

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

трајно користење без надомест на Општина Валандово, 
а за потребите на Јавната општинска установа - Дом на 
култура „25-ти Мај“ – Валандово. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-
началникот на Општина Валандово 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. 42-1476/11 Заменик на претседателот 

1 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1189. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга, и тоа: 

 
 
 
 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Општина Свети Ни-
коле, а за потребите на Општинската Установа Дом на 
култура Крсте Мисирков – Свети Николе. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-
началникот на Општина Свети Николе со кој се уреду-
ваат 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. 42-1476/10 Заменик на претседателот 

1 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1190. 
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНО-
ВА - АНСАМБЛ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ 

„ТАНЕЦ“ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Националната установа - Ансам-

бл за народни игри и песни „Танец“ – Скопје се дава на 
трајно користење без надомест недвижна ствар - објект 
кој се наоѓа на ул.„Венјамин Мачуковски“ бр.7 во 
Скопје, на КП 458, КО Кисела Вода 2, запишана во 
Имотен лист бр.107034, и тоа: 

- зграда бр.1, влез 1, кат К1, број 1, намена на посе-
бен дел од зграда – ДП, со површина од 280 м2, 

- зграда бр.1, влез 1, кат К1, број 1, намена на посе-
бен дел од зграда – П, со површина од 5 м2, 

- зграда бр.1, влез 1, кат К2, број 1, намена на посе-
бен дел од зграда – ДП, со површина од 80 м2, 

- зграда бр.1, влез 1, кат ПО, број 1, намена на посе-
бен дел од зграда – П, со површина од 41 м2, 

- зграда бр.1, влез 1, кат ПО, број 1, намена на посе-
бен дел од зграда – ХС, со површина од 46 м2, 

- зграда бр.1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посе-
бен дел од зграда – П, со површина од 4 м2, 

- зграда бр.1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посе-
бен дел од зграда – ДП, со површина од 412 м2. 

 
Член 2 

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

  
Бр. 42-1474/1 Заменик на претседателот 

1 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1191. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ПРОБИШТИП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга, и тоа: 

 
 
 

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

трајно користење без надомест на Општина Пробиш-
тип, а за потребите на Општинската установа - Дом на 
култура - Пробиштип. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-
началникот на Општина Пробиштип со кој се уредува-
ат 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. 42-1476/9 Заменик на претседателот 

1 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1192. 
Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 
87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 
98/15, 154/15, 215/15 и 7/16), Владата на Република Ма-
кедонија на седницата, одржана 1.3.2016 година, до-
несе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА 
ИНДУСТРИЈА, Г3-СЕРВИСИ И Г4-СТОВАРИШТА  

КО ВЕЛЕС, ОПШТИНА ВЕЛЕС 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објекти со намена Г2-лесна индустрија, Г3-
сервиси и Г4-стоваришта КО Велес, општина Велес.   

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации: 

 
 
 
 
 
 

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

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

 
Бр. 42-1752/1 Заменик на претседателот 

1 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1193. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 1.3.2016 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА  ДВИЖНА  СТВАР НА ОПШТИНА 

КРУШЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга, и тоа: 

 
 
 
 
 

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

трајно користење без надомест на Општина Крушево, а 
за потребите на Општинската установа - Дом на култу-
ра „Наум Наумовски Борче“ – Крушево. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-
началникот на Општина Крушево 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. 42-1476/8 Заменик на претседателот 

1 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1194. 
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на движна ствар-отпадок од 

лим, во количина од 25000 кг. со номенклатурен број 
9905-0000-0023-8, сопственост на Република Македо-
нија, чиј корисник е Министерството за одбрана.  

 
Член 2 

Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа 
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-
давање, преку електронскиот систем за јавно наддава-

ње со кој управува и оперира Министерството за фи-
нансии - Управата за имотно правни работи, со проце-
нета вредност утврдена согласно Процената на Бирото 
за судски вештачења-Скопје, Бр. CB V 223/15, во која е 
проценета вкупната вредност на движната ствар на из-
нос од 100.000,00 денари. 

Почетната цена на електронското јавно наддавање 

претставува вкупната проценета вредност и истата из-

несува 100.000,00 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-

ната интернет страница: www.  e-aukcii.finance.gov.mk. 

 

Член 3 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 42-685/11 Заменик на претседателот 

1 март 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

_________ 

1195. 

Врз основа на член 7 алинеја 7 од Закон за надво-

решни работи (“Службен весник  на Република Маке-

донија” бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), 

Владата на Република Македонија, на седницата, од-

ржана на  1.3.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЕДНОСТРАНО ВРЕМЕНО  УКИНУВАЊЕ НА 

ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДРЖАВ-

ЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

Член 1 

Со оваа одлука, еднострано се укинуваат визите за 

краткорочен престој во Република Македонија за 

државјаните на Република Казахстан, до три месеци во 

тек на секој шестмесечен период, во период од 16 март 

2016 година до 15 март 2017 година.  

 

Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа oдлука.  

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  

 

Бр. 42-3913/1 Заменик на претседателот 

1 март 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 

1196. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 

и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-

цата одржана на 1.3.2016 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК  И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА  СЛУЖБАТА 
ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
 Со оваа одлука на досегашниот корисник Инспек-

циски совет му престанува користењето на движната 
ствар – патничко моторно возило, марка BMW - тип 
520i, број на шасија WBADD11010BN64381, број на 
мотор 206S6/36911761,  регистарска ознака SK-671-SA,  
година на производство 1998 година,  работна зафатни-
на на моторот 1991 cm3, сила на моторот 110 KW, боја 
на каросеријата – металик сива 7F.                                          

                                                                        
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Службата за општи и 
заеднички работи на Владата на Република Македо-
нија.  

            
Член 3 

Претседателот на Инспекцискиот совет склучува 
договор  со директорот на Службата за општи и заед-
нички работи на Владата на Република Македонија, 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. 42-1249/1 Заменик на претседателот 

1 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1197. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

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

КРАТОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга, и тоа: 

 
 
 
 

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

трајно користење без надомест на Општина Кратово, а 
за потребите на Јавната општинска установа - Дом на 
култура „Лазар Софијанов“ - Кратово. 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со градо-

началникот на Општина Кратово 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. 42-1476/7 Заменик на претседателот 

1 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
__________ 

1198. 
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на движна ствар-отпадок од 

месинг, во количина од 3.218 кг. со номенклатурен 
број 9905-0000-0015-9, сопственост на Република Ма-
кедонија, чиј корисник е Министерството за одбрана.  

 
Член 2 

Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа 
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-
давање, преку електронскиот систем за јавно наддава-
ње со кој управува и оперира Министерството за фи-
нансии - Управата за имотно правни работи, со проце-
нета вредност утврдена согласно Процената на Бирото 
за судски вештачења-Скопје, Бр. CB V 223/15, во која е 
проценета вкупната вредност на движната ствар на из-
нос од 353.980,00 денари. 

Почетната цена на електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 353.980,00 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.  e-aukcii.finance.gov.mk. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-685/10 Заменик на претседателот 

1 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

1199. 
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.3.2016 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР 

 
Член 1 

Да се изврши продажба на движна ствар-отпадок од 
алуминиум, во количина од 9.700 кг. со номенклатурен 
број 9905-0000-0017-2, сопственост на Република Ма-
кедонија, чиј корисник е Министерството за одбрана.  

 
Член 2 

Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа 
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-
давање, преку електронскиот систем за јавно наддава-
ње со кој управува и оперира Министерството за фи-
нансии - Управата за имотно правни работи, со проце-
нета вредност утврдена согласно Процената на Бирото 
за судски вештачења-Скопје, Бр. CB V 223/15, во која е 
проценета вкупната вредност на движната  ствар на из-
нос од 485.000,00 денари. 

Почетната цена на електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 485.000,00 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-685/9 Заменик на претседателот 

1 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

1200. 
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНA СТВАР 
 

Член 1 
Да се изврши продажба на движнa ствар-отпадок од 

железо, во количина од 76.081 кг. со номенклатурен 
број 9905-0000-0012-3, сопственост на Република Ма-
кедонија, чиј корисник е Министерството за одбрана.  

 
Член 2 

Продажбата на движнaта ствар од член 1 од оваа 
одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно над-
давање, преку електронскиот систем за јавно наддава-
ње со кој управува и оперира Министерството за фи-
нансии - Управата за имотно правни работи, со проце-
нета вредност утврдена согласно Процената на Бирото 
за судски вештачења-Скопје, Бр. CB V 223/15, во која е 
проценета вкупната вредност на движната ствар на из-
нос од 418.445,50 денари. 

Почетната цена на електронското јавно наддавање 
претставува вкупната проценета вредност и истата из-
несува 418.445,50 денари. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на след-
ната интернет страница: www.  e-aukcii.finance.gov.mk. 

 
Член 3 

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

 
Бр. 42-685/12 Заменик на претседателот 

1 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

1201. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

КАВАДАРЦИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга и тоа: 

 
 
 
 
 

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

трајно користење без надомест на Општина Кавадарци, 
а за потребите на Јавната општинска установа Библио-
тека Феткин - Кавадарци. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-
началникот на општина Кавадарци 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.42-1476/18 Заменик на претседателот 

1 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

1202. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.3.2016 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА 

ВИНИЦА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга и тоа: 

 
 
 
 
 
 

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

трајно користење без надомест на Општина Виница, а 
за потребите на Јавната општинска установа Библиоте-
ка Ванчо Прке - Виница. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со градо-
началникот на општина Виница 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.42-1476/17 Заменик на претседателот 

1 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

1203. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНА-
ТА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА  

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ШТИП 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга и тоа: 

 
 
 
 
 
 

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

трајно користење без надомест на Националната уста-
нова Универзитетска Библиотека Гоце Делчев - Штип. 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со дирек-

торот на Националната установа Универзитетска Биб-
лиотека Гоце Делчев - Штип со кој се уредуваат права-
та и обврските за движната ствар од член 1 од оваа од-
лука. 

 
Член 4 

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

 
Бр.42-1476/16 Заменик на претседателот 

1 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

1204. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

СТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга и тоа: 

 
 
 
 
 

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

трајно користење без надомест на Министерството за 
здравство. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со минис-
терот за здравство со кој се уредуваат правата и об-
врските 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.42-1476/15 Заменик на претседателот 

1 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

1205. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.3.2016 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГЕНЕРАЛ-

НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга и тоа: 

 
 
 
 
 
 

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

трајно користење без надомест на Генералниот секре-
таријат на Владата на Република Македонија, а за пот-
ребите на Канцеларијата на претседателот на Владата 
на Република Македонија. 

 
Член 3 

Министерот за култура склучува договор со гене-
ралниот секретар на Владата на Република Македонија 
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.42-1476/14 Заменик на претседателот 

1 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

1206. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 
153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА КАБИНЕТОТ НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-
терството за култура му престанува користењето на 
движната ствар – книга и тоа: 

 
 
 
 
 
 

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

трајно користење без надомест на Кабинетот на Прет-
седателот на Република Македонија. 

Член 3 
Министерот за култура склучува договор со гене-

ралниот секретар на Кабинетот на Претседателот на 
Република Македонија 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.42-1476/13 Заменик на претседателот 

1 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
_________ 

1207. 
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ 84/08, 35/11, 
84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија на 
седницата, одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВА-
ЊЕ НА КРАТКОТРАЈНА ПОЗАЈМИЦА НА НАФ-
ТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕ-
ЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА  

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА 
 

Член 1 
Во Одлуката за издавање на краткотрајна позајмица 

на нафтени деривати од задолжителните резерви на 
нафта и нафтени деривати на Министерството за од-
брана („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.5/16) во членот 3 зборовите „31 март 2016 година“ 
се заменуваат со зборовите „30 јуни 2016 година“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 42-2197/1 Заменик на претседателот 

1 март 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

1208. 
Врз основа на член 4 став (8) од Законот за заштита 

на укажувачи („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 196/15), министерот за правда донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАСОКИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ВНАТРЕШ-
НИ АКТИ ЗА ЗАШТИТЕНО ВНАТРЕШНО ПРИ-
ЈАВУВАЊЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ ВО  ПРИВАТНИОТ  

СЕКТОР 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат насоките за до-

несување на внатрешни акти за заштитеното внатреш-
но пријавување во правното лице во приватниот сек-
тор.  
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Член 2 
Правните лица во приватниот сектор при донесува-

ње на внатрешните акти за заштитено внатрешно при-
јавување треба да ги имаат предвид одредбите од Зако-
нот за заштита на укажувачи и подзаконските акти со 
кои се пропишува  заштитеното внатрешно пријавува-
ње во јавниот сектор и заштитеното надворешно прија-
вување, во однос на: 

а. пристапност до лице односно место за заштитено 
внатрешно пријавување и достапност на внатрешниот 
акт за заштитено внатрешно пријавување за сите вра-
ботени во правното лице; 

б. ништовност на одредбите во актите и договорите 
со кои се уредуваат права од работен однос и работни 
ангажмани, со кои се забранува пријавување на сомне-
вање или сознание за казниво дело или друго незакони-
то или недозволиво постапување со кое се повредува 
или загрозува јавниот интерес, безбедноста и одбрана-
та или пак таквото пријавување се дефинира како прек-
ршување на одредби за доверливост, лојалност и про-
фесионалност; 

в. заштита на укажувачот и нему блиско лице од 
било каков вид на повреда на право или штетно деј-
ствие или опасност од настапување на штетни дејстви-
ја заради  извршено пријавување; 

г. проширување на заштитата од потточката в. за да 
опфати и други лица; 

д. забрана за откривање или овозможување откри-
вање на идентитет на укажувач, освен кога тоа се бара 
со судска одлука; 

ѓ. заштита на личните податоци на укажувачот; 
е. заштита на податоците и примените пријави, за-

писниците, примените или создадени документи и дру-
ги материјали во врска со заштитеното пријавување;  

ж. правото на укажувачот без одлагање односно во 
утврден рок согласно закон да биде информиран за 
преземените мерки во врска со пријавата и преземени-
те мерки за заштита; 

з. упатување на заштитено надворешно пријавува-
ње односно заштитено јавно пријавување; 

ѕ. собирање податоци за воведеното заштитено 
внатрешно пријавување со цел негово унапредување 
врз основа на самооценка. 

 
Член 3 

Здружение, комора или друга форма на организаци-
ја на здружени правни лица во приватниот сектор каде 
е воведено и воспоставено заштитено внатрешно прија-
вување може со процедурите односно каналот за заш-
титено внатрешно пријавување да опфати и повеќе 
правни лица, така што правните лица кои со свој акт 
пристапиле да ја користат процедурата односно кана-
лот за заштитено внатрешно пријавување во организа-
цијата на здружени правни лица ќе се смета дека имаат 
воведено заштитено внатрешно пријавување согласно 
актот донесен од страна на организацијата. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 01-1120/1  

3 март 2016 година Министер за правда, 
Скопје д-р Аднан Јашари, с.р. 

1209. 
Врз основа на член 4 став (5) од Законот за заштита 

на укажувачи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 196/15), министерот за правда донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЗАШТИТЕНО ВНАТРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ 
ВО ИНСТИТУЦИИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува заштитеното внат-

решно пријавување во институциите во  јавниот сек-
тор. 

 
Член 2 

(1) Раководното лице во институциите во јавниот 
сектор до кои укажувачот извршил заштитено внат-
решно пријавување (во натамошниот текст: раководно-
то лице)  назначува овластено лице за прием на пријави 
доставени заради заштитено внатрешно пријавување 
(во натамошниот текст: овластено лице). 

(2) Од страна на раководното лице може да се наз-
начуваат повеќе овластени лица, со тоа што определува 
кое од нив е одговорно за сумирање на податоците и за 
изготвување и доставување на полугодишен извештај 
за примени пријави од укажувачи. 

(3) Во институциите каде нема овластено лице, 
заштитеното внатрешно пријавување се врши до рако-
водното лице. 

(4) Раководното лице пропишува внатрешни проце-
дури за прием на пријави од укажувачи, издвојување и 
обработка на податоците од пријавите и презема мерки 
за обезбедување заштита на личните и други податоци 
кои се однесуваат на укажувачи и на пријави од укажу-
вачи, а применувајќи ги прописите за заштита на лич-
ните податоци и заштита на класифицирани информа-
ции. 

(5) Раководното лице до Државната комисија за 
спречување на корупцијата ги доставува следните по-
датоци за овластеното лице: 

- име и презиме; 
- работно место; 
- телефонски број за контакт; 
- поштенска адреса и адреса на електронска пошта 

за прием на пријави; 
(6) Податоците од ставот (5) на овој член се објаву-

ваат на веб-локацијата на институцијата во кое е назна-
чено овластено лице или на друг начин истите се пра-
ват јавно достапни. 

 
Член 3 

Раководното лице при назначување на овластено 
лице се раководи од следното: 

- да е лице вработено на раководно работно место; 
- да има завршено високо образование во областа 

на правните, безбедносните или економски науки; 
- да поседува безбедносен сертификат со степен во 

зависност од степенот на класификацијата на информа-
циите со кои располага институцијата за каде лицето се 
назначува; 

- да има работно искуство во постапување по при-
јави, односно претставки, работа со странки, вршење 
надзор, преземање истражни односно инспекциски деј-
ствија, вршење ревизија или внатрешна контрола или 
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друго работно искуство во извршување должности во 
доверливост, добивање и испраќање податоци до други 
институции и упатување на странки. 

 
Член 4 

(1) Раководното лице на овластеното лице му обез-
бедува независност и непреченост во работата. 

(2) Заради обезбедување тајност и заштита на лич-
ните и други податоци кои се примаат и обработуваат 
од страна на овластеното лице, раководното лице, сог-
ласно прописите за заштита на личните податоци и 
прописите за заштита на класифицирани информации, 
обезбедува и применува соодветни технички и органи-
зациски мерки за заштита на податоците од случајно 
или незаконско нивно уништување, или нивно случај-
но губење, преправање, неовластено откривање или 
пристап, особено кога обработката вклучува пренос на 
податоци преку мрежа и заштита од какви било неза-
конски облици на обработка. 

(3) Раководното лице на овластеното лице му обез-
бедува простор и опрема за работа: 

- простор за работа соодветен за прием на странки; 
- посебен компјутер обезбеден со единствено ко-

рисничко име и лозинка креирана од овластеното лице 
и позната само нему, со интернет конекција и посебно 
електронско сандаче за електронска пошта обезбедено 
со единствено корисничко име и лозинка креирана од 
овластеното лице и позната само нему; 

- посебен приемен штембил; 
- посебен деловодник; 
- посебно поштенско сандаче; 
- посебна телефонска линија; 
- документарен ормар за обезбедено чување на при-

мените пријави, записниците, примените и создадените 
документи и други материјали во врска со заштитеното 
надворешно пријавување, посебниот деловодник и 
приемниот штембил; 

- друга опрема за примена на техничките и органи-
зациски мерки за заштита на личните и други податоци 
кои се однесуваат на укажувачи и на пријави, а пред-
вид прописите за заштита на личните податоци и про-
писите за заштита на класифицирани информации. 

 
Член 5 

 (1) Овластеното лице врши прием на пријави дос-
тавени директно до него од укажувач заради заштитено 
внатрешно пријавување согласно закон (во натамошни-
от текст: пријава), поединечно или групно, во писмена 
форма доставени лично или преку посебно поштенско 
или електронско сандаче или усно на записник. 

(2) Заведувањето на примените пријави овластено-
то лице го врши со ставање посебен примен штембил и 
евидентирање во посебниот деловодник.  

 
Член 6 

(1) Доколку пријавата е добиена усно, овластеното 
лице составува записник во кој се содржани следните 
податоци: 

a)  податоци за укажувачот: 
- име и презиме, 
- категорија на лице кое согласно Законот за зашти-

та на укажувачи може да се јави во својство на укажу-
вач, 

- барање од укажувачот да остане доверлив и степе-
нот до кој тоа го бара; 

б) податоци за лицето односно субјектот против кој 
укажувачот пријавува; 

в) опис на казниво или друго незаконито и недозво-
ливо постапување со кое  се повредува или загрозува 
јавниот интерес; 

г) предложени од укажувачот начин и форма на ко-
муникација помеѓу овластеното лице и укажувачот; 

д)  прилози; 
ѓ) датум и место на прием на пријавата; 
(2) Совпаѓањето на податоците од усната пријава во 

содржината на записникот се потврдува со личен пот-
пис на укажувачот и овластеното лице за прием на при-
јави доставени заради заштитено надворешно пријаву-
вање. 

(3) Записникот од ставот (1) на овој член се заведу-
ва како примена пријава. 

 
Член 7 

(1) Доколку пријавата е доставена во електронска 
форма на носач на електронски запис односно по елек-
тронски пат, овластеното лице го печати записот кој 
одговара на пријава според содржината, и испечатено-
то со попишани прилози добиени во форма на елек-
тронски записи го заведува како примена пријава.  

(2) Доколку печатењето на прилозите од ставот (1) 
на овој член е неекономично, овластеното лице истите 
ги зачувува во електронска форма на посебниот ком-
пјутер обезбеден со лозинка позната само нему. 

(3) Кога овластеното лице ја проследува пријавата 
до друга надлежна институција или кога е потребно 
пренесување на приложените електронски записи зара-
ди постапување по пријавата, во случајот од ставот (2) 
на овој член, овластеното лице извршувајќи ги об-
врските и одговорностите во примена на обезбедените 
технички и организациски мерки за заштита на подато-
ците во согласност со прописите со кои се уредува 
заштитата на личните податоци, електронските записи 
ги преснимува на носач на електронски запис кој го 
приложува кон пријавата.  

 
Член 8 

(1) Овластеното лице истиот ден по приемот ја за-
ведува пријавата со сите прилози, ја разгледува, ја про-
учува нејзината содржина и постапува согласно закон. 

(2) Доколку овластеното лице утврди дека приме-
ниот документ односно запис не претставува односно 
не се однесува на пријава од укажувач, за истото вед-
наш во предметот  става забелешка која ја евидентира 
во посебниот деловодник, задржува копие од предме-
тот, а предметот со приложените документи во ориги-
нал го доставува со пропратно писмо до писарницата 
на надлежната институција.  

(3) За преземените дејствија од ставот (2) на овој 
член, овластеното лице без одлагање го известува ука-
жувачот доколку е познат. 

 
Член 9 

(1) По приемот и заведувањето на пријавата овлас-
теното лице без одлагање врши проценка на содржина-
та на пријавата за да утврди дали истата е логична и ра-
зумна, дали претставува пријава од укажувач согласно 
Законот за заштита на укажувачи како и дали пријавата 
содржи доволно елементи за да биде проследена за по-
натамошно постапување.  
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(2) Во вршењето на проценката од ставот (1) на овој 
член, овластеното лице може да побара дополнителни 
информации од укажувачот доколку е познат и да се 
консултира со други лица, а притоа внимава на зашти-
тата на идентитетот на укажувачот.  

(3) По извршување на проценката од ставот (1) на 
овој член овластеното лице донесува заклучоци за по-
натамошно постапување по пријавата кои се однесува-
ат на надлежноста односно ненадлежноста за постапу-
вање на институцијата каде е назначено и потребното 
преземање мерки за постапување по пријавата. 

 
Член 10 

(1) За наводите од содржината на пријавата и заклу-
чоците од член 9 став (3) на овој правилник овластено-
то лице без одлагање го известува раководното лице.  

(2) По исклучок, доколку овластеното лице во 
вршењето на проценката од член 9 од овој правилник 
констатира дека наводите од содржината на пријавата 
непосредно или посредно се насочени против раковод-
ното лице, пријавата ја проследува до надлежната инс-
титуција согласно закон. 

 
Член 11 

(1) Овластеното лице во институцијата до која е 
доставена пријава по која е надлежна да постапува дру-
га институција согласно закон, најдоцна до осум дена 
од денот на приемот пријавата ја заведува и ја прослед-
ува до надлежната институција. 

 (2) Доколку е пријавено кривично дело против 
државата, против човечноста и меѓународното право, 
од областа на организираниот криминал и за кое со 
Кривичниот законик е пропишана казна затвор од нај-
малку четири   години, чиешто докажување е проследе-
но со несразмерни тешкотии или не може да се изврши 
без исказ на укажувачот кој поради можната опасност 
да биде изложен на заплашување, закана со одмазда 
или опасност по животот, здравјето, слободата, физич-
киот интегритет или имот од поголем обем, не се сог-
ласува во својство на сведок да даде исказ, овластеното 
лице со прибавена писмена согласност од укажувачот 
без одлагање доставува:  

- до Министерството за внатрешни работи или над-
лежен јавен обвинител иницијатива за доставување 
писмено барање за поднесување Предлог за вклучува-
ње во Програмата за заштита согласно со Законот за 
заштита на сведоци или  

- до Јавниот обвинител на Република Македонија 
иницијатива за поднесување Предлог за вклучување во 
Програмата за заштита согласно со Законот за заштита 
на сведоци. 

3) За проследувањето на пријавата од ставот (1) на 
овој член и за доставувањето на писменото барање од 
став (2) алинеи 1 и 2 на овој член, овластеното лице ис-
товремено го известува укажувачот доколку е познат.  

 
Член 12 

(1) По примената пријава што е упатена до надлеж-
на институција за која по проценката од членот 9од 
овој правилник се утврди дека истата е логична, разум-
на и содржи доволно елементи за понатамошно поста-
пување, овластеното лице презема мерки во своја над-
лежност за постапување по пријавата односно ја про-
следува пријавата до службеното лице во институција-

та надлежно за постапување во областа на која се одне-
сува пријавата, откако претходно од пријавата ќе ги из-
двои личните податоци и податоците кои може да го 
разоткријат идентитетот на укажувачот доколку укажу-
вачот барал да остане доверлив. 

 (2) Овластеното лице на барање на укажувачот го 
известува за текот  и  дејствијата  кои  се  преземени  
во  постапувањето по пријавата  и   му  овозможува  на 
укажувачот да изврши увид во списите на предметот 
оформен врз основа на неговата пријава согласно за-
кон.  

(3) Доколку овозможувањето на увидот од ставот 
(2) на овој член односно пристапот до информациите 
во врска со постапувањето по пријавата може да има 
штетни последици за текот на постапката, овластеното 
лице ги одделува тие информации и за тоа го известува 
укажувачот и му овозможува увид во останатиот дел 
во содржината на известувањето односно во останати-
от дел од списите на предметот.   

(4) За исходот од постапката по предметот оформен 
по пријавата овластеното лице го известува укажува-
чот доколку е познат.  

 
Член 13 

(1) Овластеното лице изготвува полугодишен из-
вештај за примени пријави од укажувачи кој содржи 
општи статистички податоци и податоци за оформени 
предмети по примени пријави. 

(2) Општи статистички податоци за кои задолжи-
телно се известува со полугодишен извештај се: 

a) вкупен број на примени пријави; 
б) број на примени пријави, по следните параметри: 
- форма и начин на достава на пријава (усна на за-

писник, писмена по пошта, писмена по електронска 
пошта), 

- пријавено казниво односно недозволиво постапу-
вање, 

- категорија на лица во својство на укажувач, 
- позиција/работно место на пријавени лица, 
- доверливи укажувачи, 
- анонимни укажувачи, 
- укажувачи кои не се анонимни и кои не барале да 

бидат доверливи; 
в) вкупен број на укажувачи; 
г) број на анонимни укажувачи; 
д) број на доверливи укажувачи; 
ѓ) број на пријави кои се проследени до институци-

ја на надлежно постапување; 
е) број на пријави по кои институцијата постапила 

во рамки на своите надлежности; 
(3) Податоци за оформени предмети по примени 

пријави се: 
a) вкупен број на примени пријави; 
б) број на примени пријави по параметрите: 
- форма и начин на достава на пријава (усна на за-

писник, писмена по пошта, писмена по електронска 
пошта), 

- пријавено казниво односно недозволиво постапу-
вање, 

- категорија на лица во својство на укажувач, 
- позиција/работно место на пријавени лица, 
- доверливи укажувачи, 
- анонимни укажувачи, 
- укажувачи кои не се анонимни и кои не барале да 

бидат доверливи; 
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в) вкупен број на укажувачи кои доставиле пријави 
по кои се оформени предмети; 

г) број на анонимни укажувачи кои доставиле при-
јави по кои се оформени предмети; 

д) број на доверливи укажувачи кои доставиле при-
јави по кои се оформени предмети; 

ѓ) број на предмети оформени по примени пријави; 
е) преземени мерки за постапување по примените 

пријави; 
ж) статус на предметите оформени по примени при-

јави и исход од постапувањето по предметите. 
 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на 
отпочнувањето на примената на Законот за заштита на 
укажувачи („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 196/15). 

 
Бр. 01-1122/1  

3 март 2016 година Министер за правда, 
Скопје д-р Аднан Јашари, с.р. 

__________ 
1210. 

Врз основа на член 5 став (4) од Законот за заштита 
на укажувачи („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 196/15), министерот за правда донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЗАШТИТЕНО НАДВОРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува заштитеното над-

ворешно пријавување. 
 

Член 2 
(1) Раководното лице во органите, институциите 

односно правните лица до кои укажувачот извршил 
заштитено надворешно пријавување (во натамошниот 
текст: раководното лице) назначува овластено лице за 
прием на пријави доставени заради заштитено надво-
решно пријавување (во натамошниот текст: овластено 
лице). 

(2) За овластено лице може да биде назначено и ли-
цето кое е назначено за овластено лице за прием на 
пријави доставени заради заштитено внатрешно прија-
вување. 

(3) Од страна на раководното лице може да се наз-
начуваат повеќе овластени лица, со тоа што определува 
кое од нив е одговорно за сумирање на податоците и за 
изготвување и доставување на полугодишен извештај 
за примени пријави од укажувачи.  

(4) Во органите, институциите односно правните 
лица каде нема овластено лице, заштитеното надво-
решно пријавување се врши до раководното лице. 

(5) Раководното лице пропишува внатрешни проце-
дури за прием на пријави од укажувачи, издвојување и 
обработка на податоците од пријавите и презема мерки 
за обезбедување заштита на личните и други податоци 
кои се однесуваат на укажувачи и на пријави од укажу-
вачи, а применувајќи ги прописите за заштита на лич-
ните податоци и заштита на класифицирани информа-
ции. 

(6) Раководното лице до Државната комисија за 
спречување на корупцијата ги доставува следните по-
датоци за овластеното лице: 

- име и презиме; 
- работно место; 
- телефонски број за контакт; 
- поштенска адреса и адреса на електронска пошта 

за прием на пријави; 
(7) Податоците од ставот (6) на овој член се објаву-

ваат на веб-локацијата на органот,  институцијата од-
носно правното лице во кое е назначено овластено ли-
це или на друг начин истите се прават јавно достапни. 

 
Член 3 

Раководното лице при назначување на овластено 
лице се раководи од следното: 

- да е лице вработено на раководно работно место; 
- да има завршено високо образование во областа 

на правните, безбедносните или економски науки; 
- да поседува безбедносен сертификат со степен во 

зависност од степенот на класификацијата на информа-
циите со кои располага институцијата за каде лицето се 
назначува; 

- да има работно искуство во постапување по при-
јави, односно претставки, работа со странки, вршење 
надзор, преземање истражни односно инспекциски деј-
ствија, вршење ревизија или внатрешна контрола или 
друго работно искуство во извршување должности во 
доверливост, добивање и испраќање податоци до други 
институции и упатување на странки. 

 
Член 4 

(1) Раководното лице на овластеното лице му обез-
бедува независност и непреченост во работата. 

(2) Заради обезбедување тајност и заштита на лич-
ните и други податоци кои се примаат и обработуваат 
од страна на овластеното лице, раководното лице, сог-
ласно прописите за заштита на личните податоци и 
прописите за заштита на класифицирани информации, 
обезбедува и применува соодветни технички и органи-
зациски мерки за заштита на податоците од случајно 
или незаконско нивно уништување, или нивно случај-
но губење, преправање, неовластено откривање или 
пристап, особено кога обработката вклучува пренос на 
податоци преку мрежа и заштита од какви било неза-
конски облици на обработка. 

(3) Раководното лице на овластеното лице му обез-
бедува простор и опрема за работа: 

- простор за работа соодветен за прием на странки; 
- посебен компјутер обезбеден со единствено ко-

рисничко име и лозинка креирана од овластеното лице 
и позната само нему, со интернет конекција и посебно 
електронско сандаче за електронска пошта обезбедено 
со единствено корисничко име и лозинка креирана од 
овластеното лице и позната само нему; 

- посебен приемен штембил; 
- посебен деловодник; 
- посебно поштенско сандаче; 
- посебна телефонска линија; 
- документарен ормар за обезбедено чување на при-

мените пријави, записниците, примените и создадените 
документи и други материјали во врска со заштитеното 
надворешно пријавување, посебниот деловодник и 
приемниот штембил; 
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- друга опрема за примена на техничките и органи-
зациски мерки за заштита на личните и други податоци 
кои се однесуваат на укажувачи и на пријави, а пред-
вид прописите за заштита на личните податоци и про-
писите за заштита на класифицирани информации. 

 
Член 5 

(1) Овластеното лице врши прием на пријави доста-
вени директно до него од укажувач заради заштитено 
надворешно пријавување или доставени од овластено 
лице за прием на пријави заради заштитено внатрешно 
пријавување од друга институција согласно закон (во 
натамошниот текст: пријава), поединечно или групно, 
во писмена форма доставени лично или преку посебно 
поштенско или електронско сандаче или усно на запис-
ник. 

(2) Заведувањето на примените пријави овластено-
то лице го врши со ставање посебен примен штембил и 
евидентирање во посебниот деловодник.  

                      
Член 6 

(1) Доколку пријавата е добиена усно, овластеното 
лице составува записник во кој се содржани следните 
податоци: 

a)  податоци за укажувачот: 
- име и презиме, 
- категорија на лице кое согласно Законот за зашти-

та на укажувачи може да се јави во својство на укажу-
вач, 

- барање од укажувачот да остане доверлив и степе-
нот до кој тоа го бара; 

б) податоци за лицето односно субјектот против кој 
укажувачот пријавува; 

в) опис на казниво или друго незаконито и недозво-
ливо постапување со кое  се повредува или загрозува 
јавниот интерес; 

г) податоци за извршено односно неизвршено заш-
титено внатрешно пријавување; 

д) предложени од укажувачот начин и форма на ко-
муникација помеѓу овластеното лице и укажувачот; 

ѓ)  прилози; 
е) датум и место на прием на пријавата; 
(2) Совпаѓањето на податоците од усната пријава во 

содржината на записникот се потврдува со личен пот-
пис на укажувачот и овластеното лице за прием на при-
јави доставени заради заштитено надворешно пријаву-
вање. 

(3) Записникот од ставот (1) на овој член се заведу-
ва како примена пријава. 

 
Член 7 

(1) Доколку пријавата е доставена во електронска 
форма на носач на електронски запис односно по елек-
тронски пат, овластеното лице го печати записот кој 
одговара на пријава според содржината, и испечатено-
то со попишани прилози добиени во форма на елек-
тронски записи го заведува како примена пријава.  

(2) Доколку печатењето на прилозите од ставот (1) 
на овој член е неекономично, овластеното лице истите 
ги зачувува во електронска форма на посебниот ком-
пјутер обезбеден со лозинка позната само нему. 

(3) Кога овластеното лице ја проследува пријавата 
до друга надлежна институција или кога е потребно 
пренесување на приложените електронски записи зара-
ди постапување по пријавата, во случајот од ставот (2) 

на овој член, овластеното лице  извршувајќи ги об-
врските и одговорностите во примена на обезбедените 
технички и организациски мерки за заштита на подато-
ците во согласност со прописите со кои се уредува 
заштитата на личните податоци, електронските записи 
ги преснимува на носач на електронски запис кој го 
приложува кон пријавата.  

 
Член 8 

(1) Овластеното лице истиот ден по приемот ја за-
ведува пријавата со сите прилози, ја разгледува, ја про-
учува нејзината содржина и постапува согласно закон. 

(2) Доколку овластеното лице утврди дека приме-
ниот документ односно запис не претставува односно 
не се однесува на пријава од укажувач, за истото вед-
наш во предметот  става забелешка која ја евидентира 
во посебниот деловодник, задржува копие од предме-
тот, а предметот со приложените документи во ориги-
нал го доставува со пропратно писмо до писарницата 
на надлежната институција.  

(3) За преземените дејствија од ставот (2) на овој 
член, овластеното лице без одлагање го известува ука-
жувачот доколку е познат. 

 
Член 9 

(1) По приемот и заведувањето на пријавата овлас-
теното лице без одлагање врши проценка на содржина-
та на пријавата за да утврди дали истата е логична и ра-
зумна, дали претставува пријава од укажувач согласно 
Законот за заштита на укажувачи како и дали пријавата 
содржи доволно елементи за да биде проследена за по-
натамошно постапување.  

(2) Во вршењето на проценката од ставот (1) на овој 
член,  овластеното лице може да побара дополнителни 
информации од укажувачот доколку е познат и да се 
консултира со други лица, а притоа внимава на зашти-
тата на идентитетот на укажувачот.  

(3) По извршување на проценката од ставот (1) на 
овој член овластеното лице донесува заклучоци за по-
натамошно постапување по пријавата кои се однесува-
ат на надлежноста односно ненадлежноста за постапу-
вање на институцијата каде е назначено и потребното 
преземање мерки за постапување по пријавата.  

 
Член 10 

(1) Овластеното лице во институцијата до која е 
доставена пријава по која не е надлежна да постапува, 
најдоцна до осум дена од денот на приемот пријавата ја 
заведува и ја проследува до надлежната институција. 

(2) Надлежната институција ги применува мерките 
за заштита на укажувачот кои му ги обезбедила инсти-
туцијата чиешто овластено лице ја проследило прија-
вата. 

(3) Доколку е  пријавено  кривично  дело  против  
државата,  против човечноста  и меѓународното право, 
од областа на организираниот криминал и за кое со 
Кривичниот законик е пропишана казна затвор од нај-
малку четири   години, чиешто докажување е проследе-
но со несразмерни тешкотии или не може да се изврши 
без исказ на укажувачот кој поради можната опасност 
да биде изложен на заплашување, закана со одмазда 
или опасност по животот, здравјето, слободата, физич-
киот интегритет или имот од поголем обем, не се сог-
ласува во својство на сведок да даде исказ, овластеното 
лице со прибавена писмена согласност од укажувачот 
без одлагање доставува:  
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- до Министерството за внатрешни работи или над-
лежен јавен обвинител иницијатива за доставување 
писмено барање за поднесување Предлог за вклучува-
ње во Програмата за заштита согласно со Законот за 
заштита на сведоци или  

- до Јавниот обвинител на Република Македонија 
иницијатива за поднесување Предлог за вклучување во 
Програмата за заштита согласно со Законот за заштита 
на сведоци. 

4) За проследувањето на пријавата од ставот (1) на 
овој член и за доставувањето на писменото барање од 
став (3) алинеи 1 и 2 на овој член, овластеното лице ис-
товремено го известува укажувачот доколку е познат, а 
доколку пријавата е доставена од друга институција за 
проследувањето се известува и овластеното лице од 
институцијата кое ја доставило пријавата.  

 
Член 11 

Доколку пријавата е поднесена до повеќе институ-
ции тие меѓусебно соработуваат и го координираат по-
стапувањето и си даваат правна и стручна помош, раз-
менуваат искуства, планираат и договорно преземаат 
активности од нивна надлежност по прашањата изнесе-
ни во пријавата. 

 
Член 12 

(1) По примената пријава што е упатена до надлеж-
на институција за која по проценката од членот 9 од 
овој правилник се утврди дека истата е логична, разум-
на и содржи доволно елементи за понатамошно поста-
пување, овластеното лице презема мерки во своја над-
лежност за постапување по пријавата односно ја про-
следува пријавата до службеното лице во институција-
та надлежно за постапување во областа на која се одне-
сува пријавата, откако претходно од пријавата ќе ги из-
двои личните податоци и податоците кои може да го 
разоткријат идентитетот на укажувачот доколку укажу-
вачот барал да остане доверлив. 

 (2) Овластеното лице на барање на укажувачот го 
известува за текот  и  дејствијата  кои  се  преземени  
во  постапувањето по пријавата и му  овозможува  на 
укажувачот да изврши увид во списите на предметот 
оформен врз основа на неговата пријава согласно за-
кон.  

(3) Доколку овозможувањето на увидот од ставот 
(2) на овој член односно пристапот до информациите 
во врска со постапувањето по пријавата може да има 
штетни последици за текот на постапката, овластеното 
лице ги одделува тие информации и за тоа го известува 
укажувачот и му овозможува увид во останатиот дел 
во содржината на известувањето односно во останати-
от дел од списите на предметот.   

(4) За исходот од постапката по предметот оформен 
по пријавата овластеното лице го известува укажува-
чот доколку е познат, а доколку пријавата е доставена 
од овластеното лице од друга институција за истото се 
известува и тоа лице.  

 
Член 13 

(1) Овластеното лице изготвува полугодишен из-
вештај за примени пријави од укажувачи кој содржи 
општи статистички податоци и податоци за оформени 
предмети по примени пријави. 

(2) Општи статистички податоци за кои задолжи-

телно се известува со полугодишен извештај се: 

a) вкупен број на примени пријави; 

б) број на примени пријави, по следните параметри: 

- форма и начин на достава на пријава (усна на за-

писник, писмена по пошта, писмена по електронска 

пошта), 

- пријавено казниво односно недозволиво постапу-

вање, 

- категорија на лица во својство на укажувач, 

- позиција/работно место на пријавени лица, 

- доверливи укажувачи, 

- анонимни укажувачи, 

- укажувачи кои не се анонимни и кои не барале да 

бидат доверливи; 

в) вкупен број на укажувачи; 

г) број на анонимни укажувачи; 

д) број на доверливи укажувачи; 

ѓ) број на пријави кои се проследени до институци-

ја на надлежно постапување; 

е) број на пријави по кои институцијата постапила 

во рамки на своите надлежности; 

(3) Податоци за оформени предмети по примени 

пријави се: 

a) вкупен број на примени пријави; 

б) број на примени пријави по параметрите: 

- форма и начин на достава на пријава (усна на за-

писник, писмена по пошта, писмена по електронска 

пошта), 

- пријавено казниво односно недозволиво постапу-

вање, 

- категорија на лица во својство на укажувач, 

- позиција/работно место на пријавени лица, 

- доверливи укажувачи, 

- анонимни укажувачи, 

- укажувачи кои не се анонимни и кои не барале да 

бидат доверливи; 

в) вкупен број на укажувачи кои доставиле пријави 

по кои се оформени предмети; 

г) број на анонимни укажувачи кои доставиле при-

јави по кои се оформени предмети; 

д) број на доверливи укажувачи кои доставиле при-

јави по кои се оформени предмети; 

ѓ) број на предмети оформени по примени пријави; 

е) преземени мерки за постапување по примените 

пријави; 

ж) статус на предметите оформени по примени при-

јави и исход од постапувањето по предметите. 

 

Член 14 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на 

отпочнувањето на примената на Законот за заштита на 

укажувачи („Службен весник на Република Македо-

нија“ број 196/15). 

 

Бр. 01-1121/1  

3 март 2016 година Министер за правда, 

Скопје д-р Аднан Јашари, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1211. 
Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хар-

тии од вредност („Службен весник на Република Маке-
донија” бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 
и 23/2016) и член 5 и член 8 од Законот за претворање 
на побарувањата на Република Македонија по основ на 
данок на додадена вредност и платени обврски кон 
странски кредитори и странски железнички претприја-
тија во траен влог во МЖ Транспорт АД Скопје 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
78/2015), постапувајќи по барањето на Македонски же-
лезници ТРАНСПОРТ АД Скопје за одобрување на 
приватна понуда на хартии од вредност од 5.2.2016 го-
дина, Комисијата за хартии од вредност на Република 
Македонија на седницата одржана на 22.2.2016 година 
го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО  

ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. На Македонски железници ТРАНСПОРТ АД 

Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни 
хартии од вредност - трета емисија на 302.295 обични 
акции, во вредност од 302.295.000 денари согласно Од-
луката бр. 42-8327/1 од 7.9.2015 година за зголемување 
на основната главнина на Акционерското друштво за 
транспорт Македонски железници ТРАНСПОРТ АД 
Скопје, со издавање на трета емисија на хартии од 
вредност - обични акции по пат на приватна понуда и 
Одлуката бр. 42-123000/1 од 29.12.2015 година за изме-
нување на Одлуката бр. 42-8327/1 од 7.9.2015 година. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-
врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 
предвиден со Законот, Одлуката бр. 42-8327/1 од 
7.9.2015 година за зголемување на основната главнина 
на Акционерското друштво за транспорт Македонски 
железници ТРАНСПОРТ АД Скопје, со издавање на 
трета емисија на хартии од вредност - обични акции по 
пат на приватна понуда и Одлуката бр. 42-123000/1 од 
29.12.2015 година за изменување на Одлуката бр. 42-
8327/1 од 7.9.2015 година. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) де-
на од реализацијата на емисијата да го пријави за упис 
зголемувањето на основната главнина во трговскиот 
регистар. 

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-
те од вредност за регистрирање во Депозитарот на хар-
тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-
нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 
во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 
точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) ра-
ботни дена од регистрацијата на акциите во Депозита-
рот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од 
вредност да достави доказ дека е извршен упис на ак-
циите. 

6. Ова Решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
УП 1 Број 10-12 Комисија за хартии од вредност 

22 февруари 2016 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 
 

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И 
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ 

УСЛУГИ 

1212. 
Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 82 став 

1 алинеја 6 и член 83, а во врска со член 80 став 5 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медумски услуги 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), член 126 и член 
127 од Законот за општата управна постапка (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.38/05, 110/08 
и 51/11), член 141 од Законот за општата управна по-
стапка („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.124/15),  член 14 од Законот за управните спорови 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.62/06 
и 150/10) и член 24 од Правилникот за процедурите на 
финансиското и сметководственото работење на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги, бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година, постапувајќи 
по Предлогот Уп1 бр.08-61 од 15.2.2016 година, за пок-
ренување постапка за одземање на дозволата за телеви-
зиско емитување на Радиодифузно друштво СКАЈ НЕТ 
Манчев ДОО Скопје, а согласно Заклучокот, бр.02-
1148/14 од 7.3.2016 година, Советот на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 10-та 
седница одржана на 29.2.2016 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ТЕЛЕВИ-
ЗИСКО ЕМИТУВАЊЕ НА РАДИОДИФУЗНО  

ДРУШТВО СКАЈ НЕТ МАНЧЕВ ДОО СКОПЈЕ 
 
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата, бр.08-12 од 5.1.2015 го-

дина за телевизиско емитување на Радиодифузното 
друштво СКАЈ НЕТ Манчев ДОО Скопје, поради тоа 
што имателот на дозволата не ја исполнил обврската од 
член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни ме-
диумски услуги, односно не го платил надоместокот за 
дозволата за телевизиско емитување во законски ут-
врдениот рок. 

2. Фактурата бр.2016-100-0013 (наш.арх.бр.05-
136/1), од 8.1.2016 година, за надоместокот за дозвола-
та за телевизиско емитување, ќе биде сторнирана и на 
субјектот од точка 1 од оваа Одлука, ќе му биде изда-
дена нова фактура, која ќе се однесува само на перио-
дот на работењето, односно до денот на донесувањето 
на одлуката за одземање на дозволата, и која ќе треба 
да се плати не подоцна од 8 (осум) дена од денот на 
најзиното издавање.  

3. Оваа Одлука е конечна. 
4. Оваа Одлука да се објави во „Службен весник на 

Република Македонија”, на веб страницата на Агенци-
јата и во два дневни весници, од кој едниот дневен вес-
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ник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а 
го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република 
Македонија. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Радиодифузно друштво СКАЈ НЕТ Манчев ДОО 

Скопје, е имател на дозвола за телевизиско емитување 
бр.08-12 од 5.1.2015 година, за емитување преку јавна 
електронска комуникациска мрежа која не користи ог-
раничен ресурс, на регионално ниво, за подрачјето на 
Д1-Црн Врв Скопје (Скопје, Петровец, Арачиново, Чу-
чер Сандево, Сопиште, Студеничани, Зелениково, 
Илинден), телевизиски програмски сервис со претежно 
забавен општ формат, на македонски јазик. 

Во согласност со одредбите од член 80 став 5 од За-
конот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), радиодифузерите 
се должни да го платат годишниот надоместок за секо-
ја тековна година почнувајќи од датумот на доделува-
ње на дозволата за телевизиско или радио емитување 
во рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата из-
дадена од Агенцијата. 

Во врска со погоренаведеното, а во однос на надо-
местокот за доделената дозвола за телевизиско емитува-
ње на РД СКАЈ НЕТ Манчев ДОО Скопје, бр.08-12 од 
5.1.2015 година, Агенцијата на ден 8.1.2016 година, му 
доставила фактура за надоместокот за дозволата за теле-
визиско емитување бр.2016-100-0013 (наш. арх. бр. 05-
136/1), со која радиодифузерот имал обврска да плати 
881.281,00 (осумстотиниосумдесетиеденаилјададвестео-
сумдесетиеден) денар за годишен надоместок за дозво-
лата за телевизиско емитување, за периодот од 5.1.2016 
година заклучно со 4.1.2017 година. Во Агенцијата е 
доставена повратница од Македонска пошта дека факту-
рата била уредно примена на 12.1.2016 година. 

По извршениот редовен административен надзор, 
во Извештајот бр.05-813/1 од 11.2.2016 година, било 
констатирано дека радиодифузерот во законскиот рок 
од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена 
од Агенцијата, не ја исполнил обврската од член 80 
став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), односно не го 
платил надоместокот за дозволата за телевизиско еми-
тување во законски утврдениот рок. 

Законскиот рок за плаќање на фактурата бр.2016-
100-0013 (наш.арх.бр.05-136/1) бил 10.2.2016 година, 
во кој рок радиодифузерот не го платил годишниот на-
доместок за дозвола за телевизиско емитување, во вку-
пен износ од 881.281,00 (осумстотиниосумдесетиедена-
илјададвестеосумдесетиеден) денар. 

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 За-
конот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и 
подзаконските акти, донесени врз основа на него, како 
и на условите и обврските утврдени со дозволата и 
другите акти на Агенцијата, против издавачот на меди-
ум - радиодифузерот, директорот на Агенцијата може 
да преземе мерка односно да достави предлог до Сове-
тот на Агенцијата за одземање на дозволата.     

Согласно член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за ау-
дио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 184/13, 13/14, 
44/14, 101/14, 132/14), Агенцијата ќе ја одземе дозвола-
та за телевизиско или радио емитување, пред истекот 
на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радио-
дифузерот од регистарот на радиодифузери, по прет-
ходно доставено писмено известување, доколку имате-
лот на дозволата не го плати надоместокот за дозволата 
за телевизиско емитување, во законски утврдениот рок. 

Со оглед на утврдената фактичка состојба, согласно 
која имателот на дозволата, РД СКАЈ НЕТ Манчев 
ДОО Скопје, во законски определениот рок од 30 дена 
од денот на приемот на фактурата издадена од Агенци-
јата, не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од За-
конот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), односно имателот 
на дозволата не го платил надоместокот за дозволата за 
телевизиско емитување во законски утврдениот рок, 
Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, во 
согласност со член 83 став 1, а во врска со член 82 став 
1 алинеја 6 д Законот за аудио и аудиовизуелни меди-
умски услуги („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 184/14, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), доставил 
Предлог Уп1 08-61 од 15.02.2016 година за покренува-
ње постапка за одземање на дозволата за телевизиско 
емитување на РД СКАЈ НЕТ Манчев ДОО Скопје, 
бр.08-12 од 5.1.2015 година.  

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги на 7-та седница одржана на ден 
16.2.2016 година, со Заклучок, бр.02-871/4 од 16.2.2016 
година, го усвоил Предлогот, Уп1 бр.08-61 од 
15.2.2016 година, за покренување постапка за одземање 
на дозволата за телевизиско емитување на РД СКАЈ 
НЕТ Манчев ДОО Скопје, доставен од предлагачот, 
Директор на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски. 

Во врска со покренатата постапка за одземање на 
дозволата на РД СКАЈ НЕТ Манчев ДОО Скопје, бр. 
08-12 од 5.1.2015 година, а согласно член 82 став 1 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
Агенцијата доставила Известување до наведениот ра-
диодифузер (Уп1 бр.08-61 од 17.2.2016 година), во кое 
му беше укажано дека доколку не го плати годишниот 
надоместок за дозволата за вршење телевизиско емиту-
вање согласно член 83 став 3 од Законот за аудио и ау-
диовизуелни медиумски услуги, Советот на Агенцијата 
во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на 
Предлогот на Директорот на Агенцијата, Уп1 бр.08-61 
од 15.2.2016 година, ќе донесе Одлука за одземање на 
дозволата за телевизиско емитување на РД СКАЈ НЕТ 
Манчев ДОО Скопје, по што согласно член 85 став 2 
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги, радиодифузерот ќе биде избришан од регистарот 
на радиодифузери. 

Известувањето Уп1 бр.08-61 од 17.2.2016 година, 
беше испратено до радиодифузерот РД СКАЈ НЕТ 
Манчев ДОО Скопје, на ден 17.2.2016 година, во 
писмена форма преку „Македонска пошта“ Скопје (и 
примено на ден 23.2.2016 година), како и во електрон-
ска форма на ден 29.2.2016 година, на електронската 
адреса регистрирана како информација за контакт во 
Централниот регистар на  Република Македонија. 
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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 РД 
СКАЈ НЕТ Манчев ДОО Скопје, бр.08-12 од 5.1.2015 
година, и во рокот од 15 (петнаесет) дена, од денот на 
приемот на Предлогот Уп1 08-61 од 15.2.2016 година 
од страна на Советот на Агенцијата, не ja исполнил об-
врскaтa предвиденa во член 80 став 5 од Законот за ау-
дио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот на 
Агенцијата врз основа на член 82 став 1 алинеја 6 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а 
согласно Заклучокот на Агенцијата, бр.02-1148/14 од 
7.3.2016 година, донесе Одлука со која Агенцијата ја 
одзема дозволата на РД СКАЈ НЕТ Манчев ДОО 
Скопје, бр.08-12 од 5.1.2015 година, пред истекот на 
рокот за којшто е издадена дозволата, со што Директо-
рот на Агенцијата согласно член 23 став 1 алинеја 4 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
ќе донесе Решение со кое РД СКАЈ НЕТ Манчев ДОО 
Скопје ќе се избрише од регистарот на радиодифузери.  

Фактурата бр.2016-100-0013 (наш.арх.бр.05-136/1), 
од 8.1.2016 година, за надоместокот за дозволата за те-
левизиско емитување, ќе биде сторнирана и на РД 
СКАЈ НЕТ Манчев ДОО Скопје, ќе му биде издадена 
нова фактура, која ќе се однесува само на периодот на 
работењето, односно до денот на донесувањето на од-
луката за одземање на дозволата, и која ќе треба да се 
плати не подоцна од 8 (осум) дена од денот на најзино-
то издавање.  

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 дод-
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. 

 
 

Бр. 08-61 
Агенција за аудио и аудиовизулени 

медиумски услуги, 
7 март 2016 година Претседател на советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 
__________ 

 
Упатство за правно средство: Оваа Одлука за одзе-

мање на дозволата за телевизиско емитување на РД 
СКАЈ НЕТ Манчев ДОО Скопје е конечна. Против од-
луката за одземање на дозволата, РД СКАЈ НЕТ Ман-
чев ДОО Скопје има право да поднесе тужба до надле-
жен суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием.  

__________ 
1213. 

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 82 став 
1 алинеја 6 и член 83, а во врска со член 80 став 5 од од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медумски услуги 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), член 126 и член 
127 од Законот за општата управна постапка (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.38/05, 110/08 
и 51/11), член 141 од Законот за општата управна по-

стапка („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 124/15), член 14 од Законот за управните спорови 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.62/06 
и 150/10) и член 24 од Правилникот за процедурите на 
финансиското и сметководственото работење на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги, бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година, постапувајќи 
по Предлогот Уп1 бр.08-63 од 15.2.2016 година, за пок-
ренување постапка за одземање на дозволата за телеви-
зиско емитување на Трговското радио дифузно друш-
тво ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Муслим ДООЕЛ 
с.Мала Речица Тетово, а согласно Заклучокот, бр.02-
1148/13 од 7.3.2016 година, Советот на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 10-та 
седница одржана на 29.2.2016 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ТЕЛЕВИЗИС-
КО ЕМИТУВАЊЕ НА ТРГОВСКОТО РАДИОДИ-
ФУЗНО ДРУШТВО ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ,  

МУСЛИМ ДООЕЛ С.МАЛА РЕЧИЦА ТЕТОВО 
 
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата, бр.08-60 од 5.1.2015 го-

дина за телевизиско емитување на Трговското радио 
дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Мус-
лим ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово, поради тоа што 
имателот на дозволата не ја исполнил обврската од 
член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни ме-
диумски услуги, односно не го платил надоместокот за 
дозволата за телевизиско емитување во законски ут-
врдениот рок. 

2. Фактурата бр.2016-100-0050 (наш.арх.бр.05-
247/1) од 8.1.2016 година за надоместокот за дозволата 
за телевизиско емитување, ќе биде сторнирана и на 
субјектот од точка 1 од оваа Одлука, ќе му биде изда-
дена нова фактура, која ќе се однесува само на перио-
дот на работењето, односно до денот на донесувањето 
на одлуката за одземање на дозволата, и која ќе треба 
да се плати не подоцна од 8 (осум) дена од денот на 
најзиното издавање.  

3. Оваа Одлука е конечна. 
4. Оваа Одлука да се објави во „Службен весник на 

Република Македонија”, на веб страницата на Агенци-
јата и во два дневни весници, од кој едниот дневен вес-
ник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а 
го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република 
Македонија. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 

СУПЕР СКАЈ, Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово, 
е имател на дозвола за телевизиско емитување бр.08-60 
од 5.1.2015 година, за емитување преку јавна електрон-
ска комуникациска мрежа која не користи ограничен 
ресурс, на локално ниво, за подрачјето на Општина Те-
тово, Општина Теарце, Општина Јегуновце, Општина 
Желино и Општина Брвеница, телевизиски програмски 
сервис со претежно забавен општ формат, на албански 
јазик. 

Во согласност со одредбите од член 80 став 5 од За-
конот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), радиодифузерите 
се должни да го платат годишниот надоместок за секо-
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ја тековна година почнувајќи од датумот на доделува-
ње на дозволата за телевизиско или радио емитување 
во рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата из-
дадена од Агенцијата. 

Во врска со погоренаведеното, а во однос на надо-
местокот за доделената дозвола за телевизиско емиту-
вање на ТРДД ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Муслим 
ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово, бр.08-60 од 5.1.2015 го-
дина, Агенцијата на ден 8.1.2016 година, му доставила 
фактура за надоместокот за дозволата за телевизиско 
емитување бр.2016-100-0050 (наш.арх.бр.05-247/1), со 
која радиодифузерот имал обврска да плати 254.507,00 
(двестепедесетичетириилјади-петстотинииседум) дена-
ри за годишен надоместок за дозволата за телевизиско 
емитување, за периодот од 5.1.2016 година заклучно со 
4.1.2017 година. Во Агенцијата е доставена повратница 
од Македонска пошта дека фактурата била уредно при-
мена на 11.1.2016 година. 

По извршениот редовен административен надзор, 
во Извештајот бр.05-822/1 од 11.2.2016 година, било 
констатирано дека радиодифузерот во законскиот рок 
од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена 
од Агенцијата, не ја исполнил обврската од член 80 
став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги („Службен весник на Република Македонија” 
бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), односно не го 
платил надоместокот за дозволата за телевизиско еми-
тување во законски утврдениот рок. 

Законскиот рок за плаќање на фактурата бр.2016-
100-0050 (наш.арх.бр.05-247/1) бил 9.2.2016 година, во 
кој рок радиодифузерот не го платил годишниот надо-
месток за дозвола за телевизиско емитување, во вкупен 
износ од 254.507,00 (двестепедесетичетириилјади-пет-
стотинииседум) денари. 

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 За-
конот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и 
подзаконските акти, донесени врз основа на него, како 
и на условите и обврските утврдени со дозволата и 
другите акти на Агенцијата, против издавачот на меди-
ум - радиодифузерот, директорот на Агенцијата може 
да преземе мерка односно да достави предлог до Сове-
тот на Агенцијата за одземање на дозволата.     

Согласно член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за ау-
дио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 184/13, 13/14, 
44/14, 101/14, 132/14), Агенцијата ќе ја одземе дозвола-
та за телевизиско или радио емитување, пред истекот 
на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радио-
дифузерот од регистарот на радиодифузери, по прет-
ходно доставено писмено известување, доколку имате-
лот на дозволата не го плати надоместокот за дозволата 
за телевизиско емитување, во законски утврдениот рок. 

Со оглед на утврдената фактичка состојба, согласно 
која имателот на дозволата, ТРДД ТЕЛЕВИЗИЈА СУ-
ПЕР СКАЈ, Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово, во 
законски определениот рок од 30 дена од денот на при-
емот на фактурата издадена од Агенцијата, не ја испол-
нил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија” бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 
132/14), односно имателот на дозволата не го платил 
надоместокот за дозволата за телевизиско емитување 
во законски утврдениот рок, Директорот на Агенци-

јата, д-р Зоран Трајчевски, во согласност со член 83 
став 1, а во врска со член 82 став 1 алинеја 6 од Зако-
нот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
184/14, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), доставил Предлог 
Уп1 08-63 од 15.2.2016 година за покренување поста-
пка за одземање на дозволата за телевизиско емитува-
ње на ТРДД ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Муслим ДО-
ОЕЛ с.Мала Речица Тетово, бр.08-60 од 5.1.2015 го-
дина.  

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги на 7-та седница одржана на ден 
16.2.2016 година, со Заклучок, бр.02-871/12 од 
16.2.2016 година, го усвоил Предлогот, Уп1 бр.08-63 
од 15.2.2016 година, за покренување постапка за одзе-
мање на дозволата за телевизиско емитување на ТРДД 
ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Муслим ДООЕЛ с.Мала 
Речица Тетово, доставен од предлагачот, Директор на 
Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски. 

Во врска со покренатата постапка за одземање на 
дозволата на ТРДД ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Мус-
лим ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово, бр.08-60 од 
5.1.2015 година, а согласно член 82 став 1 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенција-
та доставила Известување до наведениот радиодифузер 
(Уп1 бр.08-63 од 17.2.2016 година), во кое му беше 
укажано дека доколку не го плати годишниот надомес-
ток за дозволата за вршење телевизиско емитување 
согласно член 83 став 3 од Законот за аудио и аудиови-
зуелни медиумски услуги, Советот на Агенцијата во 
рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на 
Предлогот на Директорот на Агенцијата, Уп1 бр.08-63 
од 15.2.2016 година, ќе донесе Одлука за одземање на 
дозволата за телевизиско емитување на ТРДД ТЕЛЕ-
ВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Муслим ДООЕЛ с.Мала Речи-
ца Тетово, по што согласно член 85 став 2 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, радиоди-
фузерот ќе биде избришан од регистарот на радиоди-
фузери. 

Известувањето Уп1 бр.08-63 од 17.2.2016 година, 
беше испратено до радиодифузерот ТРДД ТЕЛЕВИЗИ-
ЈА СУПЕР СКАЈ, Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица Те-
тово, во писмена форма преку „Македонска пошта“ 
Скопје (и примено на ден 18.2.2016 година), како и во 
електронска форма на ден 29.2.2016 година, на елек-
тронската адреса регистрирана како информација за 
контакт во Централниот регистар на  Република Маке-
донија. 

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 
ТРДД ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Муслим ДООЕЛ 
с.Мала Речица Тетово, бр.08-60 од 5.1.2015 година, и 
во рокот од 15 (петнаесет) дена, од денот на приемот 
на Предлогот Уп1 08-63 од 15.2.2016 година од страна 
на Советот на Агенцијата, не ja исполнил обврскaтa 
предвиденa во член 80 став 5 од Законот за аудио и ау-
диовизуелни медиумски услуги, Советот на Агенцијата 
врз основа на член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за ау-
дио и аудиовизуелни медиумски услуги, а согласно 
Заклучокот на Агенцијата, бр.02-1148/13 од 7.3.2016 
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година, донесе Одлука со која Агенцијата ја одзема 
дозволата на ТРДД ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Мус-
лим ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово, бр.08-60 од 
5.1.2015 година, пред истекот на рокот за којшто е из-
дадена дозволата, со што Директорот на Агенцијата 
согласно член 23 став 1 алинеја 4 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги ќе донесе Решение 
со кое ТРДД ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Муслим 
ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово ќе се избрише од регис-
тарот на радиодифузери.  

Фактурата бр.2016-100-0050 (наш.арх.бр.05-247/1) 
од 8.1.2016 година за надоместокот за дозволата за те-
левизиско емитување, ќе биде сторнирана и на ТРДД 
ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Муслим ДООЕЛ с.Мала 
Речица Тетово, ќе му биде издадена нова фактура, која 
ќе се однесува само на периодот на работењето, однос-
но до денот на донесувањето на одлуката за одземање 
на дозволата, и која ќе треба да се плати не подоцна од 
8 (осум) дена од денот на најзиното издавање.  

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. 

 
 

Бр. 08-63 
Агенција за аудио и аудиовизулени 

медиумски услуги, 
7 март 2016 година Претседател на советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 
__________ 

 
Упатство за правно средство: Оваа Одлука за одзе-

мање на дозволата за телевизиско емитување на ТРДД 
ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Муслим ДООЕЛ с.Мала 
Речица Тетово е конечна. Против одлуката за одземање 
на дозволата, ТРДД ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Мус-
лим ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово има право да под-
несе тужба до надлежен суд во рок од 30 дена од денот 
на нејзиниот прием.  

__________ 
1214. 

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 82 став 
1 алинеја 6 и член 83, а во врска со член 80 став 5 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медумски услуги 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), член 126 и член 
127 од Законот за општата управна постапка (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.38/05, 110/08 
и 51/11), член 141 од Законот за општата управна по-
стапка („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.124/15),  член 14 од Законот за управните спорови 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.62/06 
и 150/10) и член 24 од Правилникот за процедурите на 
финансиското и сметководственото работење на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги, бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година, постапувајќи 
по Предлогот Уп1 бр.08-68 од 15.2.2016 година, за пок-
ренување постапка за одземање на дозволата за телеви-
зиско емитување на Трговското радиодифузно друш-
тво ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје, а согласно Заклучо-

кот, бр.02-1148/11 од 7.3.2016 година, Советот на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги, на 10-та седница одржана на 29.2.2016 година до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ТЕЛЕВИЗИС-
КО ЕМИТУВАЊЕ НА ТРГОВСКОТО РАДИОДИ-
ФУЗНО ДРУШТВО ТВ АМАЗОН ДООЕЛ СКОПЈЕ 

 
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата, бр.08-11 од 5.1.2015 го-

дина за телевизиско емитување на Трговското радио-
дифузно друштво ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје, пора-
ди тоа што имателот на дозволата не ја исполнил об-
врската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудио-
визуелни медиумски услуги, односно не го платил на-
доместокот за дозволата за телевизиско емитување во 
законски утврдениот рок. 

2. Фактурата бр.2016-100-0012 (наш.арх.бр.05-
135/1), од 8.1.2016 година, за надоместокот за дозвола-
та за телевизиско емитување, ќе биде сторнирана и на 
субјектот од точка 1 од оваа Одлука, ќе му биде изда-
дена нова фактура, која ќе се однесува само на перио-
дот на работењето, односно до денот на донесувањето 
на одлуката за одземање на дозволата, и која ќе треба 
да се плати не подоцна од 8 (осум) дена од денот на 
најзиното издавање.  

3. Оваа Одлука е конечна. 
4. Оваа Одлука да се објави во „Службен весник на 

Република Македонија”, на веб страницата на Агенци-
јата и во два дневни весници, од кој едниот дневен вес-
ник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а 
го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република 
Македонија. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Трговското радиодифузно друштво ТВ АМАЗОН 

ДООЕЛ Скопје, е имател на дозвола за телевизиско 
емитување бр.08-11 од 5.1.2015 година, за емитување 
преку јавна електронска комуникациска мрежа која не 
користи ограничен ресурс, на регионално ниво, за под-
рачјето на Д1-Црн Врв Скопје (Скопје, Петровец, Ара-
чиново, Чучер Сандево, Сопиште, Студеничани, Зеле-
никово, Илинден), телевизиски програмски сервис со 
претежно забавен општ формат, на македонски јазик. 

Во согласност со одредбите од член 80 став 5 од За-
конот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), радиодифузерите 
се должни да го платат годишниот надоместок за секо-
ја тековна година почнувајќи од датумот на доделува-
ње на дозволата за телевизиско или радио емитување 
во рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата из-
дадена од Агенцијата. 

Во врска со погоренаведеното, а во однос на надо-
местокот за доделената дозвола за телевизиско емитува-
ње на ТРД ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје, бр.08-11 од 
5.1.2015 година, Агенцијата на ден 8.1.2016 година, му 
доставила фактура за надоместокот за дозволата за теле-
визиско емитување бр.2016-100-0012 (наш. арх. бр. 05-
135/1), со која радиодифузерот имал обврска да плати 
881.281,00 (осумстотиниосумдесетиеднаилјададвестео-
сумдесетиеден) денар за годишен надоместок за дозво-
лата за телевизиско емитување, за периодот од 5.1.2016 
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година заклучно со 4.1.2017 година. Во Агенцијата е 
доставена повратница од Македонска пошта дека факту-
рата била уредно примена на 13.1.2016 година. 

По извршениот редовен административен надзор, 
во Извештајот бр.05-861/1 од 12.2.2016 година, било 
констатирано дека радиодифузерот во законскиот рок 
од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена 
од Агенцијата, не ја исполнил обврската од член 80 
став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), односно не го 
платил надоместокот за дозволата за телевизиско еми-
тување во законски утврдениот рок. 

Законскиот рок за плаќање на фактурата бр.2016-
100-0012 (наш.арх.бр.05-135/1) бил 11.2.2016 година, 
во кој рок радиодифузерот не го платил годишниот на-
доместок за дозвола за телевизиско емитување, во вку-
пен износ од 881.281,00 (осумстотиниосумдесетиедна-
илјададвестеосумдесетиеден) денар. 

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 За-
конот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и 
подзаконските акти, донесени врз основа на него, како 
и на условите и обврските утврдени со дозволата и 
другите акти на Агенцијата, против издавачот на меди-
ум - радиодифузерот, директорот на Агенцијата може 
да преземе мерка односно да достави предлог до Сове-
тот на Агенцијата за одземање на дозволата.     

Согласно член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за ау-
дио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен 
весник на Република Македонија” бр.184/13, 13/14, 
44/14, 101/14, 132/14), Агенцијата ќе ја одземе дозвола-
та за телевизиско или радио емитување, пред истекот 
на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радио-
дифузерот од регистарот на радиодифузери, по прет-
ходно доставено писмено известување, доколку имате-
лот на дозволата не го плати надоместокот за дозволата 
за телевизиско емитување, во законски утврдениот рок. 

Со оглед на утврдената фактичка состојба, согласно 
која имателот на дозволата, ТРД ТВ АМАЗОН ДООЕЛ 
Скопје, во законски определениот рок од 30 дена од де-
нот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата, 
не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.184/13, 13/14, 
44/14, 101/14, 132/14), односно имателот на дозволата 
не го платил надоместокот за дозволата за телевизиско 
емитување во законски утврдениот рок, Директорот на 
Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, во согласност со 
член 83 став 1, а во врска со член 82 став 1 алинеја 6 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
184/14, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), доставил Предлог 
Уп1 08-68 од 15.2.2016 година за покренување поста-
пка за одземање на дозволата за телевизиско емитува-
ње на ТРД ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје, бр.08-11 од 
5.1.2015 година.  

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги на 7-та седница одржана на ден 
16.2.2016 година, со Заклучок, бр.02-871/13 од 
16.2.2016 година, го усвоил Предлогот, Уп1 бр.08-68 
од 15.2.2016 година, за покренување постапка за одзе-
мање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД 
ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје, доставен од предлага-
чот, Директор на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски. 

Во врска со покренатата постапка за одземање на 
дозволата на ТРД ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје, бр.08-
11 од 5.1.2015 година, а согласно член 82 став 1 од За-
конот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
Агенцијата доставила Известување до наведениот ра-
диодифузер (Уп1 бр.08-68 од 17.2.2016 година), во кое 
му беше укажано дека доколку не го плати годишниот 
надоместок за дозволата за телевизиско емитување сог-
ласно член 83 став 3 од Законот за аудио и аудиовизу-
елни медиумски услуги, Советот на Агенцијата во рок 
од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предло-
гот на Директорот на Агенцијата, Уп1 бр.08-68 од 
15.2.2016 година, ќе донесе Одлука за одземање на доз-
волата за телевизиско емитување на ТРД ТВ АМАЗОН 
ДООЕЛ Скопје, по што согласно член 85 став 2 од За-
конот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, ра-
диодифузерот ќе биде избришан од регистарот на ра-
диодифузери. 

Известувањето Уп1 бр.08-68 од 17.2.2016 година, 
беше испратено до радиодифузерот ТРД ТВ АМАЗОН 
ДООЕЛ Скопје на ден 17.2.2016 година, во писмена 
форма преку „Македонска пошта“ Скопје (и примено 
на ден 23.2.2016 година), како и во електронска форма 
на ден 29.2.2016 година, на електронската адреса ре-
гистрирана како информација за контакт во Централ-
ниот регистар на  Република Македонија. 

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 ТРД 
ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје, бр.08-11 од 5.1.2015 го-
дина, и во рокот од 15 (петнаесет) дена, од денот на 
приемот на Предлогот Уп1 08-68 од 15.2.2016 година 
од страна на Советот на Агенцијата, не ja исполнил об-
врскaтa предвиденa во член 80 став 5 од Законот за ау-
дио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот на 
Агенцијата врз основа на член 82 став 1 алинеја 6 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а 
согласно Заклучокот на Агенцијата, бр.02-1148/11 од 
7.3.2016 година, донесе Одлука со која Агенцијата ја 
одзема дозволата на ТРД ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје, 
бр. 08-11 од 5.1.2015 година, пред истекот на рокот за 
којшто е издадена дозволата, со што Директорот на 
Агенцијата согласно член 23 став 1 алинеја 4 од Зако-
нот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ќе до-
несе Решение со кое ТРД ТВ АМАЗОН ДООЕЛ 
Скопје, ќе се избрише од регистарот на радиодифузери.  

Фактурата бр.2016-100-0012 (наш.арх.бр.05-135/1) 
од 8.1.2016 година, за надоместокот за дозволата за те-
левизиско емитување, ќе биде сторнирана и на ТРД ТВ 
АМАЗОН ДООЕЛ Скопје, ќе му биде издадена нова 
фактура, која ќе се однесува само на периодот на рабо-
тењето, односно до денот на донесувањето на одлуката 
за одземање на дозволата, и која ќе треба да се плати 
не подоцна од 8 (осум) дена од денот на најзиното из-
давање.  

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-
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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. 

 
 

Бр. 08-68 
Агенција за аудио и аудиовизулени 

медиумски услуги, 
7 март 2016 година Претседател на советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 
__________ 

 
Упатство за правно средство: Оваа Одлука за одзе-

мање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД 
ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје е конечна. Против одлу-
ката за одземање на дозволата, ТРД ТВ АМАЗОН ДО-
ОЕЛ Скопје има право да поднесе тужба до надлежен 
суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием.  

__________ 
1215. 

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 82 став 
1 алинеја 6 и член 83, а во врска со член 80 став 5 од од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медумски услуги 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), член 126 и член 
127 од Законот за општата управна постапка (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.38/05, 110/08 
и 51/11), во врска со член 141 од Законот за општата 
управна постапка („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.124/15), член 14 од Законот за управните 
спорови („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 62/06 и 150/10) и член 24 од Правилникот за проце-
дурите на финансиското и сметководственото работе-
ње на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година, постапувај-
ќи по Предлогот Уп1 бр.08-55 од 15.2.2016 година, за 
покренување постапка за одземање на дозволата за ра-
дио емитување на Трговското радиодифузно друштво 
Радио Мерлин ДООЕЛ Дебар, а согласно Заклучокот, 
бр.02-1148/12 од 7.3.2016 година, Советот на Агенција-
та за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 10-
та седница одржана на 29.2.2016 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА РАДИО ЕМИ-
ТУВАЊЕ НА ТРГОВСКОТО РАДИОДИФУЗНО  

ДРУШТВО РАДИО МЕРЛИН ДООЕЛ ДЕБАР 
 
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата, бр.08-97 од 5.1.2015 го-

дина, за радио емитување на Трговското радиодифузно 
друштво Радио Мерлин ДООЕЛ Дебар, поради тоа што 
имателот на дозволата не ја исполнил обврската од 
член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни ме-
диумски услуги, односно не го платил надоместокот за 
дозволата за радио емитување во законски утврдениот 
рок. 

2. Фактурата бр.2016-100-0087 (наш.арх.бр.05-
190/1), од 8.1.2016 година за надоместокот за дозволата 
за радио емитување, ќе биде сторнирана и на субјектот 
од точка 1 од оваа Одлука, ќе му биде издадена нова 
фактура, која ќе се однесува само на периодот на рабо-
тењето, односно до денот на донесувањето на одлуката 
за одземање на дозволата, и која ќе треба да се плати 
не подоцна од 8 (осум) дена од денот на најзиното из-
давање.  

3. Оваа Одлука е конечна. 
4. Оваа Одлука да се објави во „Службен весник на 

Република Македонија”, на веб страницата на Агенци-
јата и во два дневни весници, од кој едниот дневен вес-
ник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а 
го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република 
Македонија. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Трговското радиодифузно друштво Радио Мерлин 

ДООЕЛ Дебар е имател на дозвола за радио емиту-
вање, бр.08-97 од 5.1.2015 година, за емитување на ло-
кално ниво за подрачјето на градот Дебар, радио прог-
рамски сервис со музичко-говорно радио од општ фор-
мат, на албански јазик.  

Во согласност со одредбите од член 80 став 5 од За-
конот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14 година), радиоди-
фузерите се должни да го платат годишниот надомес-
ток за секоја тековна година почнувајќи од датумот на 
доделување на дозволата за телевизиско или радио 
емитување во рок од 30 дена од денот на приемот на 
фактурата издадена од Агенцијата. 

Во врска со погоренаведеното, а во однос на надо-
местокот за доделената  дозвола за радио емитување на 
Трговското радиодифузно друштво Радио Мерлин ДО-
ОЕЛ Дебар, бр.08-97 од 5.1.2015 година, Агенцијата на 
ден 8.1.2016 година, му доставила фактура за надомес-
токот за дозволата за радио емитување бр.2016-100-
0087 (наш.арх.бр.05-190/1), со која радиодифузерот 
имал обврска да плати 14.225,00 (четиринаесетилјадид-
вестотинидваесетипет) денари за годишен надоместок 
за дозволата за радио емитување, за периодот од 
5.1.2016 година заклучно со 4.1.2017 година. Фактура-
та е доставена на e-mail на 13.1.2016.  

По извршениот редовен административен надзор, 
во Извештајот бр.05-864/1 од 12.2.2016 година, беше 
констатирано дека овој радиодифузер не ја исполни об-
врската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудио-
визуелни медиумски услуги, односно не го платил го-
дишниот надоместок за дозволата за радио емитување 
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги. Имено, според доставената Ф-ра бр.2016-100-
0087 од 8.1.2016 година ТРД Радио Мерлин ДООЕЛ 
Дебар имал обврска да плати 14.225,00 (четиринаесе-
тилјадидвестотинидваесетипет) денари за годишен на-
доместок за дозволата за радио емитување за периодот 
од 5.1.2016 година заклучно со 4.1.2017 година.  

Законскиот рок за плаќање на фактурата бр.2016-
100-0087 (наш.арх.бр.05-190/1) е 11.2.2016 година, во 
кој рок овој радиодифузер не го платил годишниот на-
доместок за дозволата за радио 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 За-
конот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и 
подзаконските акти, донесени врз основа на него, како 
и на условите и обврските утврдени со дозволата и 
другите акти на Агенцијата, против издавачот на ме-
диум-радиодифузерот, директорот на Агенцијата може 
да преземе мерка односно да достави предлог до Сове-
тот на Агенцијата за одземање на дозволата.     
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Согласно член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за ау-

дио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен 

весник на Република Македонија” бр.184/13 , 13/14, 

44/14, 101/14, 132/14), Агенцијата ќе ја одземе дозвола-

та за телевизиско или радио емитување, пред истекот 

на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радио-

дифузерот од регистарот на радиодифузери, по прет-

ходно доставено писмено известување, доколку имате-

лот на дозволата не го плати надоместокот за дозволата 

за радио емитување, во законски утврдениот рок. 

Со оглед на утврдената фактичка состојба, согласно 

која имателот на дозволата, Трговското радиодифузно 

друштво Радио Мерлин ДООЕЛ Дебар, во законски оп-

ределениот рок од 30 дена од денот на приемот на фак-

турата издадена од Агенцијата, не ја исполнил об-

врската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудио-

визуелни медиумски услуги („Службен весник на Ре-

публика Македонија” бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 

132/14), односно имателот на дозволата не го платил 

надоместокот за дозволата за радио емитување во за-

конски утврдениот рок, Директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, во согласност со член 83 став 1, а во 

врска со член 82 став 1 алинеја 6 д Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.184/14, 13/14, 44/14, 101/14, 

132/14), доставил Предлог Уп1 бр.08-55 од 15.02.2015 

година, за покренување постапка за одземање на дозво-

лата за радио емитување на Трговското радиодифузно 

друштво Радио Мерлин ДООЕЛ Дебар.  

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги на својата 7-ма седница одржана на 

ден 16.2.2016 година, со Заклучокот, бр.02-871/27 од 

16.2.2016 година, го усвоил Предлогот, Уп1 бр.08-55 

од 15.2.2016 година, за покренување постапка за одзе-

мање на дозволата за радио емитување на Трговското 

радиодифузно друштво Радио Мерлин ДООЕЛ Дебар, 

доставен од предлагачот, Директор на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски. 

Во врска со покренатата постапка за одземање на 

дозволата на Трговското радиодифузно друштво Радио 

Мерлин ДООЕЛ Дебар, бр.08-97 од 5.1.2015 година, а 

согласно член 82 став 1 од Законот за аудио и аудиови-

зуелни медиумски услуги, Агенцијата доставила Из-

вестување до наведениот радиодифузер (Уп1 бр.08-55 

од 17.2.2016 година), во кое му беше укажано дека до-

колку не го плати годишниот надоместок за дозволата 

за вршење радио емитување согласно член 83 став 3 од 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

Советот на Агенцијата во рок од 15 (петнаесет) дена од 

денот на приемот на Предлогот на Директорот на 

Агенцијата, Уп1 бр.08-55 од 15.2.2016 година, ќе доне-

се Одлука за одземање на дозволата за радио емитува-

ње на Трговското радиодифузно друштво Радио Мер-

лин ДООЕЛ Дебар, по што согласно член 85 став 2 од 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

радиодифузерот ќе биде избришан од регистарот на ра-

диодифузери. 

Известувањето Уп1 бр.08-55 од 17.2.2016 година, 

беше испратено до радиодифузерот Трговското радио-

дифузно друштво Радио Мерлин ДООЕЛ Дебар, во 

писмена форма преку „Македонска пошта“ Скопје, ка-

ко и во електронска форма на ден 29.2.2016 година, на 

електронската адреса регистрирана како информација 

за контакт во Централниот регистар на  Република Ма-

кедонија. 
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 Тр-
говското радиодифузно друштво Радио Мерлин ДОО-
ЕЛ Дебар, бр.08-97 од 5.1.2015 година, и во рокот од 15 
(петнаесет) дена, од денот на приемот на Предлогот 
Уп1 бр.08-55 од 15.2.2016 година, од страна на Советот 
на Агенцијата, не ja исполнил обврскaтa предвиденa во 
член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни ме-
диумски услуги, Советот на Агенцијата врз основа на 
член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиови-
зуелни медиумски услуги, а согласно Заклучокот на 
Агенцијата, бр.02-1148/12 од 7.3.2016 година, донесе 
Одлука со која Агенцијата ја одзема дозволата на Тр-
говското радиодифузно друштво Радио Мерлин ДОО-
ЕЛ Дебар, пред истекот на рокот за којшто е издадена 
дозволата, со што Директорот на Агенцијата согласно 
член 23 став 1 алинеја 4 од Законот за аудио и аудиови-
зуелни медиумски услуги ќе донесе Решение со кое Тр-
говското радиодифузно друштво Радио Мерлин ДОО-
ЕЛ Дебар, ќе се избрише од регистарот на радиодифу-
зери.  

Фактурата бр.2016-100-0087 (наш.арх.бр.05-190/1), 
од 8.1.2016 година за надоместокот за дозволата за ра-
дио емитување, ќе биде сторнирана и на Трговското 
радиодифузно друштво Радио Мерлин ДООЕЛ Дебар, 
ќе му биде издадена нова фактура, која ќе се однесува 
само на периодот на работењето, односно до денот на 
донесувањето на одлуката за одземање на дозволата, и 
која ќе треба да се плати не подоцна од 8 (осум) дена 
од денот на најзиното издавање.  

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 дод-
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. 

 

 

Бр. 08-55 

Агенција за аудио и аудиовизулени 

медиумски услуги, 

7 март 2016 година Претседател на советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 

__________ 

 

Упатство за правно средство: Оваа Одлука за одзе-

мање на дозволата за радио емитување на Трговското 

радиодифузно друштво Радио Мерлин ДООЕЛ Дебар, 

е конечна. Против одлуката за одземање на дозволата, 

Трговското радиодифузно друштво Радио Мерлин ДО-

ОЕЛ Дебар, има право да поднесе тужба до надлежен 

суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

8. 
Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 36/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.3.2016 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2015/1763 НА СОВЕТОТ 

ОД 1 ОКТОМВРИ 2015 ГОДИНА ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ВО ОДНОС НА СОСТОЈБАТА 
ВО БУРУНДИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Одлуката  (ЗНБП) 2015/1763 на Советот од 1 ок-
томври 2015 година за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Бурунди. 

 
Член 2 

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки: 
- забрана за влез во Република Македонија и  
- финансиски мерки.  
 

Член 3 
 Се определуваат Министерство за транспорт и врски, Министерство за внатрешни работи, Министерство за 

одбрана, Министерство за економија, Министерство за финансии, Министерство за финансии - Управата за фи-
нансиско разузнавање и Министерство за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестриктив-
ните мерки. 

 
Член 4 

Надлежните органи од член 3 на оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки. 
 

Член 5 
Спроведувањето на рестриктивните мерки се врши на начин утврден со Одлуката на (ЗНБП) 2015/1763 на Со-

ветот од 1 октомври 2015 година за рестриктивни мерки во однос на состојбата во Бурунди. 
 

Член 6 
Рестриктивните мерки против Бурунди ќе  се применуваат до 3 октомври 2016 година. 
 

Член 7 
Одлуката  (ЗНБП) 2015/1763 на Советот од 1 октомври 2015 година за рестриктивни мерки во однос на состој-

бата во Бурунди, во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлу-
ка и е нејзин составен дел.   

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
          Бр. 42-1791/1 Заменик на претседателот 
    1 март 2016 година на Владата на Република 
            Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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9. 

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 36/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.3.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНА МЕРКА СОГЛАСНО ОДЛУКАТА (ЗНБП) 2015/1925 НА  
СОВЕТОТ ОД 26 ОКТОМВРИ 2015 ГОДИНА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКА 2010/573/ЗНБП  

ВО ОДНОС НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ РАКОВОДСТВОТО НА  
ТРАНСДНЕСТРИЈА ВО РЕПУБЛИКА МОЛДАВИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука се воведува рестриктивна мерка согласно Одлуката (ЗНБП) 2015/1925 на Советот од 26 октом-
ври 2015 година за изменување на Одлука 2010/573/ЗНБП во однос на рестриктивни мерки против раководството 
на Трансднестрија во Република Молдавија. 

 
Член 2 

Оваа одлука се однесува на рестриктивната мерка „забрана за влез во Република Македонија“. 
                                    

Член 3 
Се определуваат Министерство за транспорт и врски, Министерство за внатрешни работи, Министерство за 

одбрана, Министерство за економија, Министерство за финансии, Министерство за финансии - Управата за фи-
нансиско разузнавање и Министерство за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестриктив-
ната мерка. 

 
Член 4 

Надлежните органи од член 3 од оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивната мерка. 
 

Член 5 
Спроведувањето на рестриктивната мерка се врши на начин утврден со Одлуката на Советот на ЕУ 

2011/171/ЗНБП од 21 март 2011 година за изменување на Одлуката 2010/573/ЗНБП за рестриктивните мерки про-
тив раководството на Трансднестријскиот регион во Република Молдавија и Одлуката 2010/573/ЗНБП на Советот 
од 27 септември 2010 година за рестриктивни мерки против раководството во Трансднестрија регион и Одлуката 
(ЗНБП) 2015/1925 на Советот од 26 октомври 2015 година за изменување на Одлука 2010/573/ЗНБП во однос на 
рестриктивни мерки против раководството на Трансднестрија во Република Молдавија. 

 
Член 6 

Рестриктивната мерка од член 2 од оваа одлука ќе се применува до 31 октомври 2016 година. 
 

Член 7 
Одлуката (ЗНБП) 2015/1925 на Советот од 26 октомври 2015 година за изменување на Одлука 2010/573/ЗНБП 

во однос на рестриктивни мерки против раководството на Трансднестрија  во Република Молдавија, во оригинал 
на англиски јазик и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.   

 
Член 8 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник  на Република Маке-
донија”. 

 
         Бр. 42-1792/1 Заменик на претседателот 
    1 март 2016 година на Владата на Република 
           Скопје Македонија, 

 м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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