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 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, врз основа на член 152 од 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (“Службен весник на Република 

Македонија”, бр.184/13), а во однос на Решението за дозвола за извршување врз основа 

на веродостојна исправа УПДР бр.03/14  од 08.01.2014 година, од нотар Сашо Клисароски 

од Скопје, а во согласност со Заклучокот бр.02-425/3 од 20.01.2014 година, на 2-та 

седница одржана на 20.01.2014 година, ја донесе следната: 

 

       О Д Л У К А 

     

1. Да се уплатат средства за пристигнато парично побарување на доверител 

Национална групација за осигурување АД Осигурителна полиса Скопје, застапуван преку 

адвокат Борис Јантински од Скопје, и тоа:  

- главен долг по извод од заверени деловни книги-структура на долг од 28.11.2013 

година, во вкупен износ од 1.347,00 денари, со законска казнена камата во висина на 

референтаната стапка на Народна Банка на  Република Македонија, што за секое 

полугодие важела на последниот ден од полугодието што му претходело на тековното 

полугодие зголемена  за десет процентни поени и тоа: на износ од 1.347,00, денари 

сметано од 05.01.2012 година, до конечна исплата;  

- како и трошоци по постапката во вкупен износ од 3.726,00 денари,  

според Решението за дозвола за извршување врз основа на веродостојна исправа УПДР 

бр.03/14  од 08.01.2014 година, од нотар Сашо Клисароски од Скопје. 

 

Заради избегнување трошоци за присилно извршување, средствата од став 1 на 

оваа точка, да се уплатат најдоцна до 21.01.2014 година, на сметка на доверителот, 

односно неговиот полномошник. 

                      

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 

 

 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, врз основа на член 152 од 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (“Службен весник на Република 

Македонија”, бр.184/13), а во однос на Решението за дозвола за извршување врз основа 

на веродостојна исправа УПДР бр.03/14  од 08.01.2014 година, од нотар Сашо Клисароски 

од Скопје, а во согласност со Заклучокот бр.02-425/3 од 20.01.2014 година, на 2-та 

седница одржана на 20.01.2014 година, донесе одлука да се уплатат средства за 

пристигнато парично побарување на доверител Национална групација за осигурување АД 

Осигурителна полиса Скопје, застапуван преку адвокат Борис Јантински од Скопје, и тоа: 

главен долг по извод од заверени деловни книги-структура на долг од 28.11.2013 година, 

во вкупен износ од 1.347,00 денари, со законска казнена камата во висина на 

референтаната стапка на Народна Банка на  Република Македонија, што за секое 

полугодие важела на последниот ден од полугодието што му претходело на тековното 

полугодие зголемена  за десет процентни поени и тоа: на износ од 1.347,00, денари 
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сметано од 05.01.2012 година, до конечна исплата; како и трошоци по постапката во 

вкупен износ од 3.726,00 денари,  според Решението за дозвола за извршување врз 

основа на веродостојна исправа УПДР бр.03/14  од 08.01.2014 година, од нотар Сашо 

Клисароски од Скопје. Заради избегнување трошоци за присилно извршување, 

средствата од став 1 на оваа точка, да се уплатат најдоцна до 21.01.2014 година, на 

сметка на доверителот, односно неговиот полномошник. Врз основа на горенаведеното 

се донесе одлука како во диспозитивот. 

                                            

 

                                                                                  
Бр. 02-458/1                  Агенција за аудио и 

      аудиовизуелни медиумски услуги 
20.01. 2014 година          Заменик на претседателот, 

Скопје 
                    

                                                                                                                                            
д-р Милаим ФЕТАИ, с.р. 

 
     

 
 

  Примерок од одлуката да се достави до: 
-     Секторот за економско - финансиски работи; 
-     Секторот за правни работи; 
-     Секретаријатот - Архивата. 

 
 

 
 

 

 

 

 


