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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1321. 

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за воздухоп-
ловство („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.14/2006, 24/2007, 103/2008 и 67/2010), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
3.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИТЕТ ЗА ИСТРАГА 
НА ВОЗДУХОПЛОВНИ НЕСРЕЌИ И СЕРИОЗНИ  

ИНЦИДЕНТИ  
Член 1 

Со оваа одлука се формира Комитет за истрага на 
воздухопловни несреќи и сериозни инциденти (во пона-
тамошниот текст: „Комитет“), како независно истражно 
тело кое ги истражува несреќите во кои учествувале ци-
вилни воздухоплови или падобрани.  

Член 2 
За истражители на Комитетот се именуваат следните лица: 
- Сотир Костов – претседател, 
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- Сашо Мојсовски и 
- Гоше Стефановски. 

 
Член 3 

Комитетот донесува Деловник за работа во рок од три 
месеци од денот на влегување во сила на оваа одлука. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на об-
јавување во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 41-806/1                         Претседател на Владата 

3 април 2012  година              на Република Македонија, 
   Скопје                            м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1322. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење 
и располагање со стварите на државните органи (“Служ-
бен весник на Република  Македонија” бр. 8/2005, 
150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 3.4.2012 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР  НА ЗДРУЖЕНИЕ-
ТО НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ОД 
ДЕТСКИТЕ ДОМОВИ И ДОМ СЕМЕЈСТВА НА 
РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА „ГРАДИМЕ ИДНИНА“  

ОД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за труд и социјална политика му престанува 
користењето на движната ствар - товарно моторно во-
зило Форд Транзит тип Т 350 2,4 ТДИ, број на шасија 
WHOLXGBL2B39541, боја на каросерија бела, со реги-
старска ознака KU-680-CR, чија вредност е 400,000.00 
денари. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење, без надомест на Здружението на де-
ца и младинци без родители од детските домови и дом 
семејства на Република Македонија „Градиме Иднина“  
од Скопје.  

 
Член 3 

Министерот за труд и социјална политика склучува 
договор со претседателот на Здружението на деца и 
младинци без родители од детските домови и дом се-
мејства на Република Македонија „Градиме Иднина“ 
од Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движната ствар од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 41-1885/1                    Заменик на претседателот 

3 април 2012  година              на Владата на Република  
   Скопје                                         Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1323. 

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10 и 
6/12), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 3.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИНВЕ-
СТИЦИОНАТА ПРОГРАМА ЗА 2012 ГОДИНА НА 
ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“  

ДРУГОВО 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за изменување и дополнување на Инвестиционата про-
грама за 2012 година на ЈП за водоснабдување „Сту-
денчица“ Другово, бр. 02-526/1-3/1 од 13.3.2012 годи-
на, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпри-
јатие, на седницата, одржана на 13.3.2012 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 41-1886/1                    Заменик на претседателот 

3 април 2012  година              на Владата на Република  
   Скопје                                         Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

1324. 
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 3.4.2012 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА 
СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА 
ЈП  ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“  

ДРУГОВО ЗА 2011 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната 

сметка и Извештајот за работењето на ЈП за водоснаб-
дување „Студенчица“ Другово за 2011 година, бр.02-
368/1-2 од 24.2.2012 година, усвоени од Управниот од-
бор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана 
на 24.2.2012 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 41-1887/1                    Заменик на претседателот 

3 април 2012  година              на Владата на Република  
   Скопје                                         Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1325. 

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните 
претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/2010 и 6/2012), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 3.4.2012 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УПОТРЕБА НА ВИШОКОТ НА СРЕДСТВА ОС-
ТВАРЕНИ СО РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ЗА ВОДОС-
НАБДУВАЊЕ „СТУДЕНЧИЦА“ ДРУГОВО ПО  

ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2011 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

употреба на вишокот на средства остварени со работе-
њето на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ Другово 
по Годишната сметка за 2011 година, бр.02-368/1-2/2 
од 24.2.2012 година, донесена од Управниот одбор на 
ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 
24.2.2012 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 41-1887/2                    Заменик на претседателот 

3 април 2012  година              на Владата на Република  
   Скопје                                         Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1326. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 3.4.2012 година, до-
несе  
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О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА 

НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА 
КУЛТУРА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Министерството за култура му се 
дава на времено користење, без надомест, недвижна 
ствар – објект дел од зграда бр. 1 со вкупна етажна по-
вршина од 10158 м2, лоцирана на бул. “Гоце Делчев“ 
бр. 6, КП бр. 8890/1, КО Центар 1, евидентиран во 
Имотен лист бр. 9314, сопственост на Република Маке-
донија. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-1945/1                    Заменик на претседателот 

3 април 2012  година              на Владата на Република  
   Скопје                                         Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1327. 

Врз основа на член 27-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 3.4.2012 година, до-
несе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА НАЦИО-
НАЛНА УСТАНОВА НАЦИОНАЛНА И УНИВЕРЗИ-
ТЕТСКА БИБЛИОТЕКА СВ.  КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 

ОД СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-

стерството за култура му престанува користењето на 
недвижна ствар – објект дел од зграда бр. 1 со вкупна 
етажна површина од 10158 м2, лоцирана на бул. “Гоце 
Делчев“ бр. 6, КП бр. 8890/1, КО Центар 1, евиденти-
ран во Имотен лист бр. 9314, сопственост на Република 
Македонија. 

 
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
без надомест на трајно користење на Националната 
установа Национална и Универзитетска библиотека Св. 
Климент Охридски од Скопје. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за 
култура и Националната установа Национална и Уни-
верзитетска библиотека Св. Климент Охридски од 
Скопје во рок од 5 дена од денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
Бр. 41-1945/2                    Заменик на претседателот 

3 април 2012  година              на Владата на Република  
   Скопје                                         Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1328. 

Врз основа на член 7 став (1) од Законот за ревизија  
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/10 и 135/11), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 3.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ 
НА СОВЕТОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР  

НА РЕВИЗИЈАТА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутот на 

Советот за унапредување и надзор на ревизијата, доне-
сен од Советот за унапредување и надзор на ревизија-
та, на седницата одржана на 13.3.2012 година.  

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 41-1972/1                    Заменик на претседателот 

3 април 2012  година              на Владата на Република  
   Скопје                                         Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1329. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10 и 51/11) Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 3.4.2012 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО CO ДОЛГО-
РОЧЕН КРЕДИТ КАЈ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА  

АД - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Co оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање на согласност за задолжување на општина Пехче-
во со долгорочен кредит кај Комерцијална банка АД- 
Скопје, бр.51-3714/1 од 26 јули 2011 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-2011/1                    Заменик на претседателот 

3 април 2012  година              на Владата на Република  
   Скопје                                         Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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1330. 

Врз основа на член  20 став 1 од Законот за кори-
стење и  располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на  Република Македонија” бр.8/05, 
150/07 и 35/11), Владата на Република  Македонија, на 
седницата одржана на 3.4.2012 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК  
И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ 

СТВАРИ 
 

Член  1 
Во Одлуката за престанок и за давање на користење 

на недвижни ствари  објавена во („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.102/07), членот 1 се менува 
и гласи: 

„ Со оваа одлука на досегашниот корисник Мини-
стерство за одбрана му престанува користењето на нед-
вижни ствари - објекти и земјиште под објекти во ка-
сарната „Христијан Тодоровски-Карпош“ во Куманово, 
сопственост на Република Македонија, дел од КП 
16139/1 (стара), нова КП бр. 16139/16 видно од Геодет-
скиот елаборатот за посебни намени за реализација на 
Урбанистички план за КО Куманово бр.1225/2 од 
3.5.2011 година на Агенцијата за катастар на недвиж-
ности, одделение за катастар на недвижности Кумано-
во, евидентирани во Имотен лист бр.14368 за КО Ку-
маново и тоа: 

- КП бр.16139/16, двор 10004 м2 
- Земјиште под зграда 1 ,995 м2 
- Земјиште под зграда 2, 547 м2 
- Земјиште под зграда 3, 192 м2 
- Земјиште под зграда 4, 391 м2 
 во лист В од Имотен лист бр.14368 за КО Кумано-

во: 
- КП бр.16139/1 зграда 2, влез 1, кат 1- 742 м2; 
- КП бр.16139/1 зграда 2, влез 1, кат 2- 743 м2; 
- КП бр.16139/1 зграда 2, влез 1, приземје- 742 м2; 
- КП бр.16139/1 зграда 2, влез 1, ХС- 206 м2; 
- КП бр.16139/1 зграда 2, влез 1, подрум- 153 м2; 
- КП бр.16139/1 зграда 2, влез 1, приземје- 16 м2; 
- КП бр.16139/1 зграда 2, влез 1, кат 2- 16 м2; 
- КП бр.16139/1 зграда 2, влез 1, кат 1- 16 м2: 
- КП бр.16139/1 зграда 8, влез 1, приземје- 463 м2; 
- КП бр.16139/1 зграда 9, влез 1, приземје- 130 м2; 
- КП бр.16139/1 зграда 9, влез 1, приземје- 16 м2; 
- КП бр.16139/1 зграда 10, влез 2, приземје- 192 м2; 
- КП бр.16139/1 зграда 10, влез 1, приземје- 159 м2; 
- КП бр.16139/1 зграда 10, влез 1, кат 1- 339 м2; 
- КП бр.16139/1 зграда 10, влез 1, подрум- 327 м2; 
- КП бр.16139/1 зграда 10, влез 1, кат 1- 2 м2. 
Недвижните ствари од став 1 на оваа одлука се да-

ваат без надомест на трајно користење на Министерс-
твото за образование и наука“. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-2076/1                    Заменик на претседателот 

3 април 2012  година              на Владата на Република  
   Скопје                                         Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1331. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 3.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ОДБРАНА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерството за одбрана бр.07-710/2 од 20.3.2012 
година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-2077/21                  Заменик на претседателот 

3 април 2012  година              на Владата на Република  
   Скопје                                         Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1332. 

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 3.4.2012 година, до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО  

– ПОПРАВНАТА УСТАНОВА, ИДРИЗОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник, Мини-

стерство за одбрана му престанува користењето на 
движните ствари, 2 500 парчиња војнички ќебиња - 
втора категорија. 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат 

без надомест на трајно користење на Казнено – поправ-
ната установа, Идризово. 

 
Член 3 

Министерот за одбрана склучува договор со дире-
кторот на Казнено - поправната установа, Идризово, со 
кој се уредуваат правата и обврските за движните ства-
ри од член 1 на оваа одлука, кои се даваат на трајно ко-
ристење. 

    
Член 4 

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

 
Бр. 41-2079/1                    Заменик на претседателот 

3 април 2012  година              на Владата на Република  
   Скопје                                         Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1333. 

Врз основа на член 99 став 9 од Законот за домува-
ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
99/2009, 57/2010, 36/2011, 54/2011 и 13/2012), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
3.4.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКА ЗА ДО-
ПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ПРОДАЖБА НА 
СТАНОВИ, ПОДРУМИ ВО ОБЈЕКТИ ВО РЕОН-
СКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ, НАСЕЛБА НОВО ЛИ-
СИЧЕ-СКОПЈЕ ВО (ПАКЕТ 1,ПАКЕТ2,ПАКЕТ 3) 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.3.8 И  ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ  

ВО Б3 ВО ИЗГРАДБА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Одлука за до-

полнување на Одлука за продажба на станови, подруми 
во објекти во Реонски центар Аеродром, населба Ново 
Лисиче-Скопје во (пакет 1, пакет2, пакет 3) 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.5, 3.6.3.8 и подземен паркинг во Б3 во изградба, 
донесена од Одборот на директори на Акционерското 
друштво за изградба и стопанисување со станбен про-
стор и со деловен простор од значење за Републиката – 
Скопје, под бр. 02-2798/12-2 од 7.3.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-2097/1                    Заменик на претседателот 

3 април 2012  година              на Владата на Република  
   Скопје                                         Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

1334. 
Врз основа на член 99 став 9 од Законот за домува-

ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
99/2009, 57/2010, 36/2011, 54/2011 и 13/2012), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 
3.4.2012 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКА ЗА ИЗ-
МЕНА НА ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРО-
ДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ОБЈЕКТИ ВО РЕОНСКИ ЦЕН-
ТАР АЕРОДРОМ, НАСЕЛБА НОВО ЛИСИЧЕ-
СКОПЈЕ ВО (ПАКЕТ1, ПАКЕТ2, ПАКЕТ3) ОБЈЕ-
КТИ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8 И ПОДЗЕМЕН  

ПАРКИНГ Б3 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

измена на Одлука за утврдување на продажни цени за 
објекти во реонски центар Аеродром, населба Ново Ли-
сиче-Скопје во (пакет1, пакет2, пакет3) објекти 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8 и подземен паркинг Б3, донесена 
од Одборот на директори на Акционерското друштво 
за изградба и стопанисување со станбен простор и со 
деловен простор од значење за   Републиката – Скопје, 
под бр. 02-3369/2-2 од 20.3.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-2098/1                    Заменик на претседателот 

3 април 2012  година              на Владата на Република  
   Скопје                                         Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1335. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 3.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО  

ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 

Член 1 
Co оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземен предмет со правосилна одлука 
на Министерство за образование и наука бр.07- 682/3 
од 20.3.2012 година. 
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Член2 
Оваа  одлука  влегува  во  сила  наредниот ден  од 

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

 
Бр. 41-2528/1                    Заменик на претседателот 

3 април 2012  година              на Владата на Република  
   Скопје                                         Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1336. 

Врз основа на член 52 од Законот за управување со 
конфискуван имот, имотна корист и одземени предме-
ти во кривична и прекршочна постапка („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010) 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 3.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО 
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за 

отстапување на одземени предмети со правосилна од-
лука на Министерството за транспорт и врски на Ре-
публика Македонија бр. 07-666/3 од 20.3.2012 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-2530/1                    Заменик на претседателот 

3 април 2012  година              на Владата на Република  
   Скопје                                         Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1337. 

Врз основа на член 43 став 1 и став 2 алинеи 2, 5 и 6 
од Законот за користење и располагање со стварите на 
државните органи („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
3.4.2012 година,  донесе  

 
O Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА  НЕДВИЖНА СТВАР СО НЕ-
ПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ФОНДАЦИЈА ЦЕНТАР  

ЗА ИСЛАМСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА 
  

Член 1 
Со оваа одлука се врши продажба на недвижна 

ствар- објект  со непосредна спогодба која се наоѓа на 
улица „Самоилова“ бр.10 Скопје, а претставува дел од 
KП бр.9175 КО Центар 1 со површина од 312м2 еви-
дентирана во Имотен лист бр. 47587, сопственост на 
Република Македонија. 

Член 2 
Вредноста на недвижната ствар од член 1 на оваа 

одлука изнесува 15.658.032,00 денари. 
 

Член 3 
Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа 

одлука ќе се изврши со непосредна спогодба за потре-
бите на Фондацијата Центар за исламска цивилизација 
- Скопје, со услов за користење за научни, културни и 
образовни потреби, за остварување на непрофитни деј-
ности од интерес за Република Македонија и за изведу-
вање на научни, културни и образовни проекти од ин-
терес за Република Македонија. 

Купувач на недвижната ствар од член 1 на оваа од-
лука е Фондацијата Центар за исламска цивилизација - 
Скопје. 

 
Член 4 

Договорот за продажба на недвижната ствар од 
член 1 на оваа одлука ќе го склучи Владата на Репуб-
лика Македонија застапувана од Министерот за прав-
да, согласно член 6 од Законот за користење и распола-
гање со стварите на државните органи и овластено ли-
це на Фондацијата Центар за исламска цивилизација - 
Скопје во рок од осум дена од денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 51-8283/1-11              Заменик на претседателот 

3 април 2012  година              на Владата на Република  
   Скопје                                         Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1338. 

Врз основа на член 49 од Законот за земјоделското 
земјиште („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 135/2007, 18/2011 и 148/2011), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 3.4.2012 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ  СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-
МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЈИШТЕ, ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН ЗА СЕЛО ДЕБРЕШТЕ, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за  трајна  прена-
мена на земјоделско  во  градежно земјиште за донесу-
вање на Урбанистички план за село Дебреште, општи-
на Долнени. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 
за трајна пренамена, ги има следните катастарски ин-
дикации:  
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 41-2018/1                    Заменик на претседателот 

3 април 2012  година              на Владата на Република  
   Скопје                                         Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1339. 

Врз основа на член 19 од Законот за земјоделство и 
рурален развој („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 49/2010 и 53/2011), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 3.4.2012 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СОВЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО  
И РУРАЛЕН РАЗВОЈ 

 
Член 1 

Со оваа одлука се формира Совет за земјоделство и 
рурален развој во состав: 

- Димче Балевски - претседател на потсекторска по-
стојана група за уредување на земјоделски пазари за 
овошје; 

- Недим Касами – претседател на потсекторска по-
стојана група за уредување на земјоделски пазари за 
млеко; 

- Влатко Ѓорѓиевски - претседател на потсекторска 
постојана група за уредување на земјоделски пазари за 
месо (говедско, свинско, овчо, козјо, живинско); 

- Томе Ѓорѓовски - претседател на потсекторска по-
стојана група за уредување на земјоделски пазари за 
жита; 

- Никола Стаменов - претседател на потсекторска 
постојана група за уредување на земјоделски пазари на 
тутун и други индустрииски култури; 

- Драги Памуков - претседател на потсекторска по-
стојана група за уредување на земјоделски пазари за зе-
ленчук; 

- Ѓорѓи Петрушев - претседател на потсекторска по-
стојана група за уредување на земјоделски пазари за 
вино и грозје; 

- Вељо Тантаров – претставник на Сојуз на земјо-
делци на Македонија; 

- Андрија Секуловски – претставник на Федерација 
на фармери на Република Македонија; 

- Ефтим Шаклев – претставник на Асоцијација на 
земјоделци на Македонија; 

- Дарко Нешков – претставник на Македонска асо-
цијација на преработувачи; 

- Перо Колевски – претставник на Стопанска комо-
ра на Македонија; 

- Јетон Старова – претставник на Комора на  севе-
розападна Македонија; 

- Огнен Оровчанец – претставник на Сојуз на сто-
пански комори на Македонија – Агробизнис комора; 

- проф. д-р. Драги Димитриевски – претставник на 
Факултет за земјоделски науки и храна од Универзите-
тот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје; 

- проф. д-р. Саша Митрев – претставник на Универ-
зитетот „Гоце Делчев“ Штип; 

- проф. д-р. Михаил Петковски - претставник на 
Организација на потрошувачи на Македонија; 

- Стојан Лазарев - претставник на Здружението на 
единиците на локалната самоуправа и 

- Габриела Мицевска - претставник од Здружението 
на граѓани за заштита на животна средина - Центар за 
промоција за одржливи земјоделски практики и рура-
лен развој. 

Со Советот за земјоделство и рурален развој ќе ра-
ководи министерот за земјоделство, шумарство и водо-
стопанство. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 41-1889/1                      Претседател на Владата 

3 април 2012 година               на Република Македонија, 
    Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1340. 

Врз основа на член 110 став 5 од Законот за високо-
то образование („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 
99/2009, 115/2010, 17/2011 и 51/2011), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
23.3.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ КВОТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 
СТУДЕНТИ ПРИПАДНИЦИ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
КОИ НЕ СЕ МНОЗИНСТВО ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО ПРВА ГОДИНА НА ЈАВНИТЕ 
ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕР-
ЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ, 
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 
– БИТОЛА, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – 
ШТИП, ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТО-
ВО И УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НА-
УКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ 
ВО ОХРИД ВО УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА 

 
1. За обезбедување правична и соодветна застапе-

ност на студенти припадници на заедниците кои не се 
мнозинство во Република Македонија, високообразов-
ните установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, Државниот универзитет во Тето-
во, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзи-
тетот за информатички науки и технологии „Св. Апо-
стол Павле“ – Охрид во учебната 2012/2013 година, до-
полнително ќе запишат студенти припадници на овие 
заедници, чиј број да не е повисок од 10% од вкупниот 
број на студенти кои се запишуваат во прва година на 
ниво на факултет. При тоа, во рамките на овој процент, 
соодветно да бидат застапени припадниците на сите за-
едници до процентот со кој соодветната заедница е за-
стапена во вкупното население на Република Македо-
нија. 

2. На високообразовните установи во состав на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Уни-
верзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универ-
зитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитетот за ин-
форматички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ 
– Охрид каде постојат студиски програми кои се заста-
пени и на Државниот универзитет во Тетово, припад-
ниците на албанската заедница ќе се запишуваат само 
во редовните квоти. 

Процентот на студентите припадници на овие заед-
ници заедно во државната и во дополнителната квота, 
треба да биде до процентот на застапеноста на соодвет-
ната заедница во вкупното население на Република Ма-
кедонија. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 41-2322/1                      Претседател на Владата 

23 март 2012 година              на Република Македонија, 
    Скопје                          м-р Никола Груевски, с.р. 
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1341. 
Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011 и 51/2011), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 3.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРА-
ЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕ-
ТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, УНИ-
ВЕРЗИТЕТОТ  „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“  ВО ШТИП  И УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И  

ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД ВО УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА 
 
1. Со ова одлука се утврдува бројот на студенти за запишување во прва година на јавните високообразовни 

установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охрид-
ски“ – Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитетот за 
информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид во учебната 2012/2013 година, и тоа: 
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2. Бројот на студенти припадници на безбедносните сили и други категории на лица утврдени со Законот 
за посебни права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивни-
те семејства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/02, 17/03, 30/04 и 66/07), кои се запишуваат 
во посебна квота на јавните високообразовни установи во состав на универзитетите од точка 1 на оваа одлука 
(без поднесување на трошоци за студирање), може да изнесува најмногу 10% од вкупниот број на студенти на 
ниво на студиска програма. 

3. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 41-2321/1                                                                                                                 Претседател на Владата 

3 април 2012 година                                                                                                           на Република Македонија, 
    Скопје                                                                                                                       м-р Никола Груевски, с.р. 

___________________ 
1342. 

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.52/91) и член 7 алинеја 9 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3.4.2012 годи-
на, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ВО ЈАПОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ТОКИО 

 
1. Се отповикува Кјоши Мизуно од местото Почесен генерален конзул на Република Македонија во Јапо-

нија, со седиште во Токио. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 
 
  Бр. 39/1                                                                                                                         Претседател на Владата 

3 април 2012 година                                                                                                          на Република Македонија, 
   Скопје                                                                                                                        м-р Никола Груевски, с.р. 

___________________ 
1343. 

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.52/91) и член 61 став 1 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 46/06 и 107/08), Владата на седницата одржана на 3.4.2012 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО  
ЈАПОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ТОКИО 

 
1. Се именува Масатаке Мацуда за Почесен конзул на Република Македонија во Јапонија, со седиште во 

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

 
  Бр. 50/1                            Претседател на Владата 

3 април 2012 година              на Република Македонија, 
   Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1344. 
Врз основа на член 48 став (4) од Законот за земјо-

делство и рурален развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 49/10 и 53/11), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ИН-
ТЕГРИРАН СИСТЕМ ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА И 
КОНТРОЛА И МЕЃУСЕБНАТА РАЗМЕНА НА 
ПОДАТОЦИ, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА 
И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА СООДВЕТНИТЕ  

РЕГИСТРИ И БАЗИ НА ПОДАТОЦИ1(∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на функ-

ционирање на интегрираниот систем за администраци-
ја и контролa, меѓусебната размена на податоци како и 
формата, содржината и начинот на водење на соодвет-
ните регистри и бази на податоци. 

 
Член 2 

Интегрираниот систем за администрација и кон-
тролa функционира по електронски пат со меѓусебна 
размена на податоци на воспоставените бази на подато-
ци  од елементите на овој систем кој согласно член 48 
став 1 од Закон за земјоделство и рурален развој се со-
стои од следните компоненти: компјутерска база на по-
датоци од барањата за директни плаќања на земјодел-
ските  стопанства  во  тековната  година  и  најмалку  
четири  претходни години,  систем за идентификација 
                            
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата бр. 
73/2009/ЕЗ  на Советот за воспоставување на општи правила за 
шеми за директна поддршка на земјоделците според заедничката 
земјоделскаполитика и за воспоставување на одредени шеми за 
поддршка на земјоделците, со која се изменуваат Регулативите 
(ЕЗ) бр. 1290/2005, (ЕЗ) бр. 247/2006, (ЕЗ) бр. 378/2007 и се уки-
нува Регулативата (ЕЗ) бр. 1782/200, Celex бр. 32009R0073 

на земјишни парцели,  систем за идентификација и ре-
гистрација на правото на директни плаќања, систем за 
идентификација и регистрација на животните кој овоз-
можува податоци за бројната состојба на животните по 
раси и видови, барања за директни плаќања, единствен 
систем за проверка на идентитетот на секој носител на 
земјоделско стопанство кој поднесува барање за ди-
ректни плаќања.  

Со компјутерската база на податоци од барањата за 
директни плаќања на земјоделските  стопанства  во  те-
ковната  година  и  најмалку  четири  претходни годи-
ни, што се води во Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство треба да се обезбеди 
идентификација преку генерирање на единствен иден-
тификациски број на носителот на земјоделското сто-
панство во однос на сите поднесени пријави за исплата 
од страна на истиот носител на земјоделското стопанс-
тво, а со системот за идентификација на земјоделските 
парцели кој работи на ниво на референтни парцели 
треба да се обезбеди единствена идентификација на се-
која референтна парцела.   

Другите компонети од став 1 на овој член се водат 
во Агенцијата за финансиска подршка во земјоделство-
то и руралниот развој. 
 

Член 3 
Заради правилно функционирање на интегрираниот 

систем за администрација и контролa носителите на 
компонентите од член 2 на овој правилник ги користат 
податоците за земјоделските парцели што се водат во 
Агенцијата за катастар на недвижности на Република 
Македонија, како и податоците за бројната состојба на 
животните и нивната идентификација што се водат од 
Агенцијата за храна и ветеринарство. 

 
Член 4 

Заради единствено функционирање на интегрира-
ниот систем за администрација и контрола, а со цел за 
меѓусебна размена на податоците меѓу носителите на 
компонентите на системот од член 2 од овој правил-
ник, Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство склучува  меморандум за соработка со 
Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството 
и руралниот развој,  Агенцијата за катастар на недвиж-
ностите и  Агенцијата за храна и ветеринарство.  

 
Член 5 

Формата, содржината и начинот на водење на соод-
ветните регистри и бази на податоци за различните 
компоненти кои го сочинуваат интегрираниот систем 
за администрација и контролa се пропишани со  Пра- 
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вилникот за формата, содржината, потребната документација и начинот на водење на единствениот регистар 
на земјоделски стопанства и Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на базата на податоци 
за идентификација на земјишни парцели .¹ 

 
Член 6 

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

 
Бр. 23-6963/5                                                                                                               Министер за земјоделство, 

27 март 2012 година                                                                                                       шумарство и водостопанство, 
    Скопје                                                                                                                     Љупчо Димовски, с.р. 

___________________ 
 
¹ Овој правилник е усогласен со Регулативата бр. 73/2009/ЕЗ  на Советот за воспоставување на општи пра-

вила за шеми за директна поддршка на земјоделците според заедничката земјоделскаполитика и за воспоста-
вување на одредени шеми за поддршка на земјоделците, со која се изменуваат Регулативите (ЕЗ) бр. 
1290/2005, (ЕЗ) бр. 247/2006, (ЕЗ) бр. 378/2007 и се укинува Регулативата (ЕЗ) бр. 1782/200, Celex бр. 
32009R0073                                                          

___________________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
1345. 

Врз основа на член 80-а став 6 од Законот за лековите и медицинските помагала („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 106/07, 88/10, 36/11,  53/11, 136/11 и 11/12), министерот за здравство, донесe  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ПО 
БАРАЊЕТО  ЗА ДОБИВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПАРАЛЕЛЕН УВОЗ НА ЛЕКОВИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето заради недонесување на решение по 
барањето за добивање одобрение за паралелен увоз на лекови, во рок утврден во членот 80-а став 3 од Законот 
за лековите и медицинските помагала. 

 
Член 2 

Барањето од член 1 на овој правилник се поднесува на образец „Барање заради недонесување на решение 
по барањето за добивање одобрение за паралелен увоз на лекови”, со формат А4 во бела боја, кој е даден во 
прилог и е составен дел на овој правилник. 

Образецот од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето, назив на барање-
то, назив на правното лице, седиште на правното лице, краток опис поради кој се поднесува барањето, број, 
датум и место и потпис на подносителот на барањето. 

Кон барањето од став 1 на овој член се поднесува копие од барањето за добивање одобрение за паралелен 
увоз на лекови. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија". 

 
Бр. 15-2660/1                                    

3 април 2012 година                                                                                                                 Министер за здравство, 
    Скопје                                                                                                                                Никола Тодоров, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 
1346. 

Врз основа на членот 13 став (7) од Законот за про-
цена („Службен весник на Република Македонија” бр. 
115/10, 158/11 и 185/11), министерот за култура, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА БОДИРАЊЕ НА ПИСМЕНИОТ 
ДЕЛ ОД СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ПРОЦЕНУВАЧ ОД 
ОБЛАСТ НА АВТОРСКОТО ПРАВО И НА СРОДНИТЕ  

ПРАВА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот за боди-

рањето на писмениот дел од стручниот испит за проце-
нувач од областа на авторското право и сродните права 
(во натамошниот текст : писмен дел од стручниот ис-
пит). 

 
Член 2 

Писмениот дел од стручниот испит што се состои 
од два дела: тест и изработка на практичен пример за 
процена на случај од областа на авторското право и на 
сродните права, се бодира со определен број на бодови. 

 
Член 3 

Тестот од писмениот дел од стручниот испит се со-
стои од 20 прашања од следните области: 

- поим на правото на интелектуална сопственост, 
- извори на авторското право и сродните права, 
- субјекти, носители и содржина на авторското пра-

во и на сродните права, 
- авторското право и сродните права, 
- ограничување, траење и остварување на авторско-

то право и на сродните права, 
- промет на авторското право и сродните права, 
- правна заштита на авторското право и на сродните 

права. 
- процена на авторското право и на сродните права 

(методи на процена, полиња на процена, стандарди на 
процена, етички начела на процена и критериуми на 
процена). 

Секое прашање на тестот се бодува со три бода и 
кандидатот може да оствари најмногу 60 бодови. 

 
Член 4 

Кандидатот се смета дека го положил писмениот 
дел од стручниот испит доколку има освоено најмалку 
36 бодови. 

 
Член 5 

Практичниот пример за процена на случај од обла-
ста на авторското право и на сродните права се состои 
од решавање на три (3) случаи за процена од областа 
на авторското право и на сродните права. 

Точното решение на секој случај за процена се бо-
дува со 20 бодови и кандидатот може да оствари најм-
ногу 60 бодови. 

Кандидатот ќе се смета дека го положил овој дел од 
испитот доколку има најмалку 40 бодови. 

 
Член 6 

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

 
Бр. 54-6125/2         

6 април 2012 година              Министер за култура, 
    Скопје             д-р Елизабета Канческа-Милевска, с.р. 

1347. 
Врз основа на член 47 став (1) од Законот за проце-

на („Службен весник на Република Македонија” бр. 
115/10, 158/11 и 185/11), министерот за култура, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРВАТА ПОЧЕТНА ОБУКА 
ЗА ПРОЦЕНУВАЧ ОД ОБЛАСТ НА АВТОРСКОТО  

ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА 
 
1. Со оваа програма се пропишува спроведувањето 

на првата почетна обука за проценувач од област на 
авторското право и сродните права (во натамошниот 
текст: обука). 

2. Програмата за спроведување на првата почетна 
обука ги опфаќа следните области: 

- Општи знаења за процена; 
- Постапка за станување на проценител; 
- Професионална етика; 
- Поим на правото на интелектуална сопственост; 
- Извори на авторското право и сродните права; 
- Субјекти, носители и содржина на авотрското пра-

во и на сродните права; 
- Авторското право и сродните права; 
- Ограничување, траење и остварување на авторско-

то право и на сродните права; 
- Промет на авторското право и сродните права; 
- Правна заштита на авторското право и на сродни-

те права; 
- Процена на авторското право и на сродните права 

(методи на процена, полиња на процена, стандарди на 
процена, етички начела на процена и критериуми на 
процена). 

Структурата на областите од оваа точка е дадена во 
Прилог број 1, што е составен дел на оваа програма. 

3. Обуката ќе се организира во седум (7) работни 
денови во попладневните часови и/или во денови на 
викенд според распоредот изготвен од предавачите, 
што кандидатите го добиваат на првиот ден на обуката. 

4. Обуката се спроведува во 30 (триесет) наставни 
часови во траење од 45 минури и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Литературата за обуката е дадена во Прилог број 

2, што е составен дел на оваа програма. 
6. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

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

 
 
Бр. 54-6125/1         

6 април 2012 година              Министер за култура, 
    Скопје             д-р Елизабета Канческа-Милевска, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1348. 
Судскиот совет на Република Македонија по право-

силно спроведената постапка согласно член 93 став 1 
алинеја 2 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за Судски совет на Република Македонија в.в. 
со  член 41 став 2 од Законот за судовите, го објавува 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се разрешува од вршење на судиската функција Ро-

за Ричлиева судија на Основниот суд Струмица, пора-
ди нестручно и несовесно вршење на судиската функ-
ција од член 75 став 1 алинеја 2  од Законот за судовите 
в.в. со член 27 од Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за судовите.  

 
              Судски совет 

     Бр. 07-680/12               на Република Македонија 
9 април 2012 година                       Претседател, 
         Скопје                         Александра Зафироска, с.р. 

__________ 
1349. 

Судскиот совет на Република Македонија по право-
силно спроведената постапка согласно член 93 став 1 
алинеја 2 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за Судски совет на Република Македонија в.в. 
со  член 41 став 2 од Законот за судовите, го објавува 
следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се разрешува од вршење на судиската функција 

Славица Ѓорѓиевска, судија на Основниот суд Крива 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Паланка, поради нестручно и несовесно вршење на су-
диската функција од член 75 став 1 алинеја 2 и 10  од 
Законот за судовите.  

 
             Судски совет 

     Бр. 07-681/12               на Република Македонија 
9 април 2012 година                     Претседател, 
         Скопје                         Александра Зафироска, с.р. 

__________ 
 
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1350. 

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 
вредност (“Службен весник на Република Македонија” 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-19 од 
15.3.2012 година, на седницата одржана на ден 4.4.2012 
година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА  ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Емилија Вукиќевиќ од Скопје, издадена со Решение бр. 
07- 1702/4 од 2.7.2007  година. 

2. Обновената дозвола за работење на брокер на 
Емилија Вукиќевиќ  се дава за период од пет години од 
денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Емилија Ву-
киќевиќ  престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова решение во случаите предви-
дени со член 211 од Законот за хартии од вредност. 
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4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 08-УП1-19         Комисија за хартии од вредност 

4 април 2012 година                    Претседател, 
    Скопје                Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
1351. 

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од 
вредност (“Службен весник на Република Македонија” 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија постапувајќи по Барањето бр. 08-УП1-20 од 
15.3.2012 година, на седницата одржана на ден 4.4.2012 
година го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА  ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ 
НА БРОКЕР 

 
1. Се обновува дозволата за работење на брокер на 

Катерина Илиќ Нонкуловска од Скопје, издадена со Ре-
шение бр. 07- 2418/4  од 6.9.2007  година. 

2. Обновената дозвола за работење на брокер на Ка-
терина Илиќ Нонкуловска се дава за период од пет го-
дини од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Катерина 
Илиќ Нонкуловска престанува да важи и пред истекот 
на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаи-
те предвидени со член 211 од Законот за хартии од 
вредност. 

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

 
Бр. 08-УП1-20         Комисија за хартии од вредност 

4 април 2012 година                    Претседател, 
    Скопје                Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
1352. 

Врз основа на член 113 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010 и 135/2011), Ко-
мисијата за хартии од вредност на Република Македо-
нија постапувајќи по барањето бр.08-УП1-22 од 
21.3.2012 година на седницата одржана на ден 4.4.2012 
година го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ  

НА БРОКЕР 
 
1. Се дава дозвола за работење на брокер на  Филип 

Јаневски од Скопје. 
2. Дозволата за работење на брокер на Филип Јанев-

ски се дава за период од пет години од денот на издава-
њето. 

3. Дозволата за работење на брокер на Филип Јанев-
ски престанува да важи и пред истекот на рокот утвр-
ден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени 
со член 211 од Законот за хартии од вредност. 

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

 
Бр. 08-УП1-22         Комисија за хартии од вредност 

4 април 2012 година                    Претседател, 
    Скопје                Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
1353. 

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од 
вредност („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010 и 135/2011), по-
стапувајќи по барањето бр.08-УП1-23 од 21.3.2012 го-
дина Комисијата за хартии од вредност на РМ, на сед-
ницата одржана на ден 4.4.2012 година го донесе след-
ното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА  
ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК 

 
1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен 

советник на  Филип Јаневски од Скопје. 
2. Дозволата за работење на инвестиционен совет-

ник на Филип Јаневски се дава за период од пет години 
од денот на издавањето. 

3. Дозволата за работење на инвестиционен совет-
ник на Филип Јаневски  престанува да важи и пред 
истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во 
случаите предвидени со член 213 од Законот за хартии 
од вредност. 
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4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 08-УП1-23         Комисија за хартии од вредност 

4 април 2012 година                    Претседател, 
   Скопје                 Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

__________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1354. 
Врз основа на член 21 и 47 став 1 точка 6 од Зако-

нот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“           бр. 
158/2010), Советот на Народната банка на Република 
Македонија донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА РАСПОЛОЖЛИВИТЕ ДЕПОЗИТИ 
  
1. Со оваа одлука се регулираат начинот и условите 

за пласирање на расположливите депозити во денари 
(во натамошниот текст: депозитите) кај Народната бан-
ка на Република Македонија (во натамошниот текст: 
Народната банка).  

2. Сите банки и филијали на странски банки (во по-
натамошниот текст: банките) имаат право на пласира-
ње средства во депозити кај Народната банка. 

3. Роковите на достасување на депозитите се еден 
работен ден (преку ноќ) и седум дена, без можност за 
предвремено повлекување делумно или во целост. 

4. Народната банка плаќа камата на депозитите пре-
ку ноќ по каматна стапка од 1,0% на годишно ниво. 

Каматната стапка на депозитите на седум дена ја 
утврдува гувернерот и таа, заедно со останатите усло-
ви, се објавува на интернет-страницата на Народната 
банка. 

Каматата се пресметува со примена на следнава 
формула: 

 
   
  
 
 каде што: 
К - камата на депозитот;  
D - износ на депозитот; 
к - каматна стапка; 
d - календарски број на денови.  

5. Банката може да пласира депозити преку ноќ кај 
Народната банка секој работен ден, а депозити на се-
дум дена, еднаш неделно. 

Банката ја известува Народната банка за износот 
што ќе го пласира во депозити, преку СВИФТ или друг 
начин на писмено известување. 

6. Банката го врши пласирањето средства во депо-
зити кај Народната банка преку доставување налог за 
пренос на средства на посебна сметка кај Народната 
банка. 

Банката го доставува налогот за пренос на средства 
во депозити преку ноќ од моментот кога Македонскиот 
интербанкарски платен систем (во натамошниот текст: 
МИПС) престанува со примање пораки за пренос на 
средства од носителите на платниот промет за нивните 
клиенти, до моментот кога МИПС престанува да прима 
пораки за пренос на средства од носителите во платни-
от промет, согласно со редовниот термински план на 
МИПС и тој е неотповиклив. 

Банката го доставува налогот за пренос на средства 
во депозити на седум дена од моментот кога МИПС 
почнува со работа, до моментот кога МИПС престану-
ва да прима пораки за пренос на средства од носители-
те на платниот промет за нивните клиенти, согласно со 
редовниот термински план на МИПС и тој е неотпо-
виклив. 

7. Народната банка и ги исплаќа депозитите на бан-
ката на денот на достасувањето, на почетокот на работ-
ното време на МИПС. 

Каматата се пресметува и се плаќа во текот на исти-
от работен ден. 

8. Народната банка има право да го ограничи пла-
сирањето средства во  депозити, делумно или во це-
лост, заради исполнување на целите и насоките на мо-
нетарната политика. 

9. Оваа oдлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 11.4.2012 година. 

 
  О.бр. 02-15/IV-1/2012                     Гувернер и претседавач 
6 април 2012 година       на Советот на Народната банка 

    Скопје                           на Република Македонија, 
                                                Димитар Богов, с.р. 

__________ 
1355. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а согласно со 
член 19 став 1 точка 2 од Законот за Народната банка 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.158/2010), Советот на Народната 
банка на Република Македонија донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОЛОЖЛИВ 

КРЕДИТ ПРЕКУ НОЌ 
 
I. Во Одлуката за расположлив кредит преку ноќ 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
42/2011) се вршат следниве измени: 

1. Во точката 4, ставовите 1 и 2 се менуваат и гла-
сат:  

„За одобрениот кредит преку ноќ Народната банка 
наплаќа камата по каматна стапка којашто се добива со 
додавање 0,50 процентни поени на каматната стапка на 
благајничките записи. 

Во случај на примена на тендер со каматни стапки, 
каматната стапка на кредитот преку ноќ се добива со 
додавање 0,50 процентни поени на просечната понде-
рирана каматна стапка постигната на последната аук-
ција на благајнички записи.“  

2. Во точката 7, став 2 зборот: „терминскиот“ се за-
менува со зборовите: „редовниот термински“. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се применува од 11.4.2012 година.  

 
  О.бр. 02-15/IV-2/2012                     Гувернер и претседавач 
6 април 2012 година       на Советот на Народната банка 

    Скопје                           на Република Македонија, 
                                                Димитар Богов, с.р. 

__________ 
1356. 

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 
Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.158/2010), а сог-
ласно со  член 266-а став 1 и 6 од Законот за облигаци-
оните односи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.18/2001, 04/2002, 05/2003, 84/2008, 81/2009 и 
161/2009), Советот на Народната банка на Република 
Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РЕФЕРЕНТ-
НАТА СТАПКА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА СТАПКАТА  

НА КАЗНЕНАТА КАМАТА 
 
1. Во Одлуката за референтната стапка за пресмету-

вање на стапката на казнената камата („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 42/2011) во точката 
2, по ставот 3 се додава нов став 4, којшто гласи:  

„При аукција со примена на тендер со каматни 
стапки, кога Народната банка го утврдува износот на 
аукцијата и максималната каматна стапка, а банките 

аукцираат и со износи и со каматни стапки, референт-
ната стапка за пресметување на стапката на казнената 
камата е еднаква на максималната каматна стапка на 
аукцијата утврдена од Народната банка.“ 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“. 

 
  О.бр. 02-15/IV-3/2012                     Гувернер и претседавач 
6 април 2012 година       на Советот на Народната банка 

    Скопје                           на Република Македонија, 
                                                Димитар Богов, с.р. 

__________ 

 
СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
1357. 

Врз основа на член 37, став 1, точки 2 и 5 и член 63, 
став 1, алинеи 3 и 4 од Законот за радиодифузната деј-
ност („Службен весник на РМ” бр.100/05, 19/07, 
103/08, 152/08, 6/2010, 145/2010, 97/2011, 13/2012), а во 
согласност со член 64 од истиот закон и Заклучокот на 
Советот бр.02-1363/2 од 9.4.2012 година, Советот за ра-
диодифузија на РМ, на 7-та (јавна) седница одржана на 
6.4.2012 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРД „ЏАНГЛ ТВ“ 
ДООЕЛ  СКОПЈЕ, БР. 07-3473/1 ОД 26.11.2008 ГОДИНА 

 
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за вршење радиодифузна 

дејност на ТРД „ЏАНГЛ ТВ“ ДООЕЛ Скопје, бр.07-
3473/1 од 26.11.2008 година, поради настанување окол-
ности што претставуваат законски пречки за имателот 
да врши радиодифузна дејност – неотпочнување со 
емитување на програмскиот сервис преку сателит и по-
ради неплаќање на надоместокот за дозволата во рокот 
утврден во дозволата. 

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА ТРД „ЏАНГЛ ТВ“ ДООЕЛ 
Скопје, веднаш, а најдоцна во рок од 8 (осум) дена по 
приемот на оваа одлука да ги плати доспеаните, непла-
тени годишни надоместоци за дозволата за вршење ра-
диодифузна дејност во вкупен износ од 8.888.456,00 
денари (по Фактура бр.118/2009 од 15.6.2009 - дел во 
износ од 1.656.847,00 денари; по Фактура бр.119/2010 
од 11.6.2010 - износ од 3.628.807,00 денари и по Факту-
ра бр.122/2011 од 16.6.2011, износ од 3.602.802,00 де-
нари). 
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3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино-
то донесување, а истата ќе се објави во „Службен вес-
ник на РМ”. 

  
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 

 
Советот за радиодифузија на РМ на првото продол-

жение на 5-та седница, одржано на 21.3.2012, врз осно-
ва на член 64 од Законот за радиодифузната дејност 
(„Сл. весник на РМ” бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 
6/10, 145/10, 97/11, 13/12), а согласно Заклучокот на 
Советот, бр.02-1071/13 од 22.3.2012, иницираше по-
стапка за одземање на дозволата за вршење радиоди-
фузна дејност на радиодифузерите кои не го емитуваат 
својот програмски сервис преку сателит, како и кои не 
го платиле доспеаниот годишен надоместок за дозвола-
та. Советот одлучи на овие радиодифузери да им даде 
рок, најдоцна до 5-ти април 2012-та година, да го усог-
ласат своето работење со Законот за радиодифузната 
дејност и доделената дозвола за вршење радодифузна 
дејност, како и да ги исполнат обврските кои произле-
гуваат од истата. 

Во врска со ова, а со оглед дека ТРД „ЏАНГЛ ТВ“ 
ДООЕЛ Скопје, не го емитува својот програмски сер-
вис преку сателит, како и ги нема платено доспеаните 
надоместоци за дозволата во вкупен износ од 
8.888.456,00 денари (по Фактура бр.118/2009 од 
15.6.2009 - дел во износ од 1.656.847,00 денари; по Фа-
ктура бр.119/2010 од 11.6.2010 - износ од 3.628.807,00 
денари и по Фактура бр.122/2011 од 16.6.2011 - износ 
од 3.602.802,00 денари), Советот му упати Предупреду-
вање, бр.05-1177/1 од 22.3.2012, при што му укажа дека 
е потребно најдоцна до 5-ти април 2012 година да от-
почне со емитување на својот програмски сервис преку 
сателит, како и да ги плати погоре наведените надоме-
стоци за дозволата, напоменувајќи му дека доколку не 
ги исполни овие обврски, во согласност со член 63, 
став 1, алинеи 3 и 4 и член 64 од Законот за радиоди-
фузната дејност, Советот за радиодифузија на РМ ќе 
му ја одземе дозволата. 

Во врска со плаќањето на заостанатиот вкупен долг 
на доспеаните, а неплатени надоместоци за дозволата 
за вршење радиодифузна дејност, Советот за радиоди-
фузија на РМ на 6-та седница одржана на 27.3.2012, 
согласно Заклучокот, бр.02-1201/8 од 28.3.2012, одлучи 
дека ТРД „ЏАНГЛ ТВ“ ДООЕЛ Скопје, може да го 
исплати на 3 (три) идентични рати, најдоцна до дату-
мот на издавањето на новата фактура, односно пред 11 
јуни 2012 година, за што наведениот радиодифузер мо-
ра да склучи Договор за плаќање на рати со Советот, 
најдоцна до 5-ти април 2012 година, во кој рок истиот 

мора да ја уплати првата рата, така што задоцнувањето, 
односно неплаќањето на било која рата ќе претставува 
основ за одземање на дозволата, согласно член 63, став 
1, алинеја 4 и член 64 од Законот за радиодифузната 
дејност.  

Исто така, Советот одлучи дека доколку ТРД 
„ЏАНГЛ ТВ“ ДООЕЛ Скопје, не склучи Договор за 
плаќање на рати, потребно е најдоцна до 5-ти април 
2012 година да го плати заостанатиот вкупен долг на 
доспеаните, а неплатени надоместоци за дозволата за 
вршење радиодифузна дејност, бр.07-3473/1 од 
26.11.2008, во вкупен износ од 8.888.456,00 денари. За 
можноста и условите за плаќање на рати, ТРД „ЏАНГЛ 
ТВ“ ДООЕЛ Скопје, беше известен од страна на Сове-
тот со допис бр.05-1177/2 од 28.3.2012 година. 

Заклучно со 5-ти април 2012 година, ТРД „ЏАНГЛ 
ТВ“ ДООЕЛ Скопје, не отпочна со емитување на сво-
јот програмски сервис преку сателит и не го плати зао-
станатиот вкупен долг на доспеаните, а неплатени на-
доместоци за дозволата во погоре наведениот износ, 
односно не се јави во Советот заради склучување Дого-
вор за плаќање на надоместоците на рати. Со оглед на 
ваквата фактичка состојба, а имајќи ги во предвид 
одредбите содржани во член 63 став 1, алинеи 3 и 4 од 
Законот за радиодифузната дејност, согласно кои Сове-
тот за радиодифузија ја одзема дозволата ако по изда-
вањето на дозволата настанат околности што претста-
вуваат законски пречки за имателот да врши радиоди-
фузна дејност (алинеја 3), како и ако имателот на доз-
волата не го плати надоместокот во рокот утврден во 
дозволата (алинеја 4), Советот констатираше дека се 
исполнети законските претпоставки за одземање на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр.07-
3473/1 од 26.11.2008 година на ТРД „ ЏАНГЛ ТВ “ 
ДООЕЛ Скопје. 

Во врска со сето погоре наведено, Советот на 7-та 
(јавна) седница, одржана на 6.4.2012 година, согласно 
Заклучокот на Советот, бр.02-1363/2 од 9.4.2012 годи-
на, донесе одлука како во диспозитивот. 

ТРД „ЏАНГЛ ТВ“ ДООЕЛ Скопје, се задолжи вед-
наш, а најдоцна во рок од 8 (осум) дена по приемот на 
оваа одлука да ги плати доспеаните, неплатени годиш-
ни надоместоци за дозволата за вршење радиодифузна 
дејност во вкупен износ од 8.888.456,00 денари (по Фа-
ктура бр.118/2009 од 15.6.2009-дел во износ од 
1.656.847,00 денари; по Фактура бр.119/2010 од 
11.6.2010-износ од 3.628.807,00 денари и по Фактура 
бр.122/2011 од 16.6.2011-износ од 3.602.802,00 денари). 

Согласно член 65, став 2 од Законот за радиодифуз-
ната дејност, тужбата против оваа одлука, не го одлага 
извршувањето на одлуката. 
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Правна поука: Против одлуката за одземање на доз-
волата, Трговското радиодифузно друштво „ЏАНГЛ 
ТВ“ ДООЕЛ Скопје, има право во рок од 15 дена од де-
нот на добивањето на одлуката да поднесе тужба до 
надлежен суд.  

 
Бр. 07-100                 Совет за радиодифузија на РМ 

10 април 2012 година          Заменик на претседателот, 
  Скопје                         м-р Милаим Фетаи, с.р. 

__________ 
1358. 

Врз основа на член 37, став 1, точки 2 и 5 и член 63, 
став 1, алинеи 3 и 4 од Законот за радиодифузната деј-
ност („Службен весник на РМ” бр.100/05, 19/07, 
103/08, 152/08, 6/2010, 145/2010, 97/2011, 13/2012), а во 
согласност со член 64 од истиот закон и Заклучокот на 
Советот бр.02-1363/2 од 9.4.2012 година, Советот за ра-
диодифузија на РМ, на 7-та (јавна) седница одржана на 
6.4.2012 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ НА ТРД „ПЕРСПЕКТИ-
ВА ТВ” ДООЕЛ СКОПЈЕ, БР. 07- 3482/1 ОД 27.11.2008  

ГОДИНА 
 
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за вршење радиодифузна 

дејност на ТРД „ПЕРСПЕКТИВА ТВ” ДООЕЛ Скопје, 
бр.07-3482/1 од 27.11.2008 година, поради настанување 
околности што претставуваат законски пречки за има-
телот да врши радиодифузна дејност – неотпочнување 
со емитување на програмскиот сервис преку сателит и 
поради неплаќање на надоместокот за дозволата во ро-
кот утврден во дозволата. 

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА ТРД „ПЕРСПЕКТИВА ТВ” 
ДООЕЛ Скопје, веднаш, а најдоцна во рок од 8 (осум) 
дена по приемот на оваа одлука да ги плати доспеани-
те, неплатени годишни надоместоци за дозволата за вр-
шење радиодифузна дејност во вкупен износ од 
3.630.780,00 денари (по Фактура бр.122/2010 од 
11.6.2010-износ од 1.821.661,00 денари и по Фактура 
бр.120/2011 од 14.6.2011-износ од 1.809.119,00 денари). 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино-
то донесување, а истата ќе се објави во „Службен вес-
ник на РМ”. 

  
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 

 
Советот за радиодифузија на РМ на првото продол-

жение на 5-та седница, одржано на 21.03.2012, врз ос-
нова на член 64 од Законот за радиодифузната дејност 
(„Сл. весник на РМ” бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 
6/10, 145/10, 97/11, 13/12), а согласно Заклучокот на 
Советот, бр.02-1071/13 од 22.3.2012, иницираше по-

стапка за одземање на дозволата за вршење радиоди-
фузна дејност на радиодифузерите кои не го емитуваат 
својот програмски сервис преку сателит, како и кои не 
го платиле доспеаниот годишен надоместок за дозвола-
та. Советот одлучи на овие радиодифузери да им даде 
рок, најдоцна до 5-ти април 2012-та година, да го усог-
ласат своето работење со Законот за радиодифузната 
дејност и доделената дозвола за вршење радодифузна 
дејност, како и да ги исполнат обврските кои произле-
гуваат од истата. 

Во врска со ова, а со оглед дека ТРД „ПЕРСПЕ-
КТИВА ТВ” ДООЕЛ Скопје, не го емитува својот про-
грамски сервис преку сателит, како и ги нема платено 
доспеаните надоместоци за дозволата во вкупен износ 
од 3.630.780,00 денари (по Фактура бр.122/2010 од 
11.6.2010 - износ од 1.821.661,00 денари и по Фактура 
бр.120/2011 од 14.6.2011 - износ од 1.809.119,00 дена-
ри), Советот му упати Предупредување, бр.05-1178/1 
од 22.3.2012, при што му укажа дека е потребно нај-
доцна до 5-ти април 2012 година да отпочне со емиту-
вање на својот програмски сервис преку сателит, како 
и да ги плати погоре наведените надоместоци за дозво-
лата, напоменувајќи му дека доколку не ги исполни 
овие обврски, во согласност со член 63, став 1, алинеи 
3 и 4 и член 64 од Законот за радиодифузната дејност, 
Советот за радиодифузија на РМ ќе му ја одземе дозво-
лата. 

Во врска со плаќањето на заостанатиот вкупен долг 
на доспеаните, а неплатени надоместоци за дозволата 
за вршење радиодифузна дејност, Советот за радиоди-
фузија на РМ на 6-та седница одржана на 27.3.2012, 
согласно Заклучокот, бр.02-1201/8 од 28.3.2012, одлучи 
дека ТРД „ПЕРСПЕКТИВА ТВ” ДООЕЛ Скопје, може 
да го исплати на 3 (три) идентични рати, најдоцна до 
датумот на издавањето на новата фактура, односно 
пред 11 јуни 2012 година, за што наведениот радиоди-
фузер мора да склучи Договор за плаќање на рати со 
Советот, најдоцна до 5-ти април 2012 година, во кој 
рок истиот мора да ја уплати првата рата, така што за-
доцнувањето, односно неплаќањето на било која рата 
ќе претставува основ за одземање на дозволата, соглас-
но член 63, став 1, алинеја 4 и член 64 од Законот за ра-
диодифузната дејност.  

Исто така, Советот одлучи дека доколку ТРД 
„ПЕРСПЕКТИВА ТВ”  ДООЕЛ Скопје, не склучи До-
говор за плаќање на рати, потребно е најдоцна до 5-ти 
април 2012 година да го плати заостанатиот вкупен 
долг на доспеаните, а неплатени надоместоци за дозво-
лата за вршење радиодифузна дејност, бр.07-3482/1 од 
26.11.2008, во вкупен износ од 3.630.780,00 денари. За 
можноста и условите за плаќање на рати, ТРД „ПЕРС-
ПЕКТИВА ТВ” ДООЕЛ Скопје, беше известен од стра-
на на Советот со допис бр.05-1178/3 од 28.3.2012 годи-
на. 
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Заклучно со 5-ти април 2012 година, ТРД „ПЕРС-
ПЕКТИВА ТВ”  ДООЕЛ Скопје, не отпочна со емиту-
вање на својот програмски сервис преку сателит и не 
го плати заостанатиот вкупен долг на доспеаните, а 
неплатени надоместоци за дозволата во погоре наведе-
ниот износ, односно не се јави во Советот заради склу-
чување Договор за плаќање на надоместоците на рати. 
Со оглед на ваквата фактичка состојба, а имајќи ги во 
предвид одредбите содржани во член 63 став 1, алинеи 
3 и 4 од Законот за радиодифузната дејност, согласно 
кои Советот за радиодифузија ја одзема дозволата ако 
по издавањето на дозволата настанат околности што 
претставуваат законски пречки за имателот да врши ра-
диодифузна дејност (алинеја 3), како и ако имателот на 
дозволата не го плати надоместокот во рокот утврден 
во дозволата (алинеја 4), Советот констатираше дека се 
исполнети законските претпоставки за одземање на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр.07-
3482/1 од 27.11.2008 година на ТРД „ПЕРСПЕКТИВА 
ТВ” ДООЕЛ Скопје. 

Во врска со сето погоре наведено, Советот на 7-та 
јавна седница, одржана на 6.4.2012 година, согласно 
Заклучокот на Советот, бр.02-1363/2 од 9.4.2012 годи-
на, донесе одлука како во диспозитивот. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТРД „ПЕРСПЕКТИВА ТВ” ДООЕЛ Скопје, се за-
должи веднаш, а најдоцна во рок од 8 (осум) дена по 
приемот на оваа одлука да ги плати доспеаните, непла-
тени годишни надоместоци за дозволата за вршење ра-
диодифузна дејност во вкупен износ од 3.630.780,00 
денари (по Фактура бр.122/2010 од 11.6.2010 - износ од 
1.821.661,00 денари и по Фактура бр.120/2011 од 
14.6.2011 - износ од 1.809.119,00 денари). 

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

Правна поука: Против одлуката за одземање на доз-
волата, Трговското радиодифузно друштво  „ПЕРСПЕ-
КТИВА ТВ” ДООЕЛ Скопје, има право во рок од 15 
дена од денот на добивањето на одлуката да поднесе 
тужба до надлежен суд.  

 
Бр. 07-101                 Совет за радиодифузија на РМ 

10 април 2012 година          Заменик на претседателот, 
  Скопје                          м-р Милаим Фетаи, с.р. 
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