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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

813. 
Врз основа на член 65 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, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 
Северна  Македонија, на седницата одржана на 25 фев-
руари 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ РЕПУБ-
ЛИКА СЕВЕРНА  МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари кои се наоѓаат   на КП.бр.11177 во 
КО Битола 3, населба Карпош бр.10 и тоа 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 
1, кат 3,стан 11, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда СТ со  површина од 34 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 
1, кат 3, стан 11, намена на посебен/заеднички дел од 
зграда  ПП со површина од 2 м2; 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-1, влез 
1, кат ПО, стан 11, намена на посебен дел/заеднички 
дел од зграда П со површина од 2м2, во корист на Ре-
публика Северна Македонија во Катастарот на недвиж-
ности.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-9492/1-18   Претседател на Владата 

25 февруари 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
814. 

Врз основа на член 20 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, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 5 март 2019 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

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

ЈАВНИ НАБАВКИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за финансии му престанува користењето на 
движната ствар - патничко моторно возило со следните 
карактеристики и тоа: 

- марка: Ford,  
- тип: Mondeo 2.0 TDCI, 
- година на производство: 2003,  
- регистарска ознака: SK-464-MS, 
- број на мотор: FMBA/3D18096, 
- број на шасија: WF05XXGBB53D18096, 
- сила на мотор (kw): 96, 
- работна зафатнина на моторот (cm3):1998,   
- боја на каросерија: металик кафена 57 и 
- инветарен број: 7511. 

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

трајно користење, без надоместок на Бирото за јавни 
набавки. 

 
Член 3 

Министерот за финансии склучува договор со ди-
ректорот на Бирото за јавни набавки, со кој се уредува-
ат правата и обврските за движната ствар од членот 1 
од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 45-856/1 Заменик на претседателот 

5 март 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
__________ 

815. 
Врз основа на член 383 став (1) точка 8) и член  479 

став (2) од Законот за трговските друштва („Службен 
весник на Република  Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 
25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 
120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 
30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Се-
верна Македонија, во својство на Собрание на акцио-
нери на Акционерското  друштво „Македонска инфор-
мативна агенција“ - Скопје, во државна сопственост, на 
седницата, одржана на 5 март 2019  година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИ-
ЈА НА  ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИС-
КИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2018 ГОДИНА НА АКЦИО-
НЕРСКОТО  ДРУШТВО„МАКЕДОНСКА ИНФОР-
МАТИВНА АГЕНЦИЈА“ - СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА  

СОПСТВЕНОСТ 
 
1. Со оваа одлука за овластен ревизор за ревизија на 

Годишната сметка и финансиските извештаи за 2018 
година на Акционерското  друштво „Македонска ин-
формативна агенција“ - Скопје, во државна сопстве-
ност, се избира ТП Ревизија Чулева Трговец поединец 
за ревизија, проценка и судско вештачење Соња Митко 
Чулева – Скопје, врз основа на спроведена постапка за 
јавна набавка бр.2-01/2019  со прибирање понуди со 
електронска аукција за вршење на ревизија на Годиш-
ната сметка и финансиските извештаи за 2018 година  
согласно Одлуката за избор на најповолна понуда бр. 
05-8/9 од 25.1.2019 година.  

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

 
Бр. 45-897/1 Претседател на Владата 

5 март 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
816. 

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за мине-
рални суровини  („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 
192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата, одржана 
на 5 март 2019 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗА-
ПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДЕТАЛНИ  

ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА 
 
1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започ-

нување на постапка за  доделување на концесија за де-
тални геолошки истражувања на минерална суровина – 
минерална вода на локалитетот „с.Варвара“ Општина 
Теарце поднесена од Друштвото за производство, трго-
вија и услуги ПАН ХОРИЗОНС ДОО експорт-импорт 
Теарце бр.24-5399/1 од 27.9.2016 година, бидејќи од 
Министерството за животна средина и просторно пла-
нирање – Управа за животна средина – Сектор води е 
добиено негативно мислење бр.11-2475/8 од 15.11.2017 
година, поради тоа што при увидот во доставената то-
пографска карта е утврдено дека концесискиот простор 
се наоѓа во третата поширока заштитна зона (зона на 
хигиенско-епидемиолошко следење и набљудување) на 
изворот Рашче, а во сите заштитни зони на сливното 
подрачје на изворот Рашче се забранува изградба на 
хидротехнички објекти и постројки со кои можат да се 
одземат водите од сливното подрачје, освен за водос-
набдување на населбите на тоа подрачје, согласно чле-
новите 6 и 8 од Одлуката за утврдување на границите 
на заштитните зони на изворот Рашче и определување 
на мерките за заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.36/90).  

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

 
Бр. 45-957/1 Претседател на Владата 

5 март 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
817. 

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, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 5 март 2019 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА 
КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ 

СОСТОЈБИ – СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движната ствар, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Универзитетска клиника за инфективни бо-
лести и фебрилни состојби – Скопје. 

Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со ди-

ректорот на Јавната здравствена установа Универзитет-
ска клиника за инфективни болести и фебрилни состој-
би - Скопје, 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 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-1177/1 Заменик на претседателот 

5 март 2019 година на Владата на Република 
Скопје Северна Македонија, 

 Оливер Спасовски, с.р. 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

818. 
Врз основа на член 48 од Законот за патните испра-

ви на државјаните на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 67/92, 20/03, 
46/04, 19/07, 84/08, 51/11, 135/11, 154/15 и 55/16), ми-
нистерот за внатрешни работи донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБ-
РАСЦИТЕ НА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ И ВИЗИ НА 
ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА, ЗА НАЧИНОТ НА ФОТОГРАФИРАЊЕ И 
ЗЕМАЊЕ НА ПОТПИС ЗА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ 

И ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА 
 

Член 1 
Во Правилникот за обрасците на патните исправи и 

визи на државјаните на Република Македонија, за на-
чинот на фотографирање и земање на потпис за патни-
те исправи и за водење на евиденција („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 2/93, 54/93, 73/04, 
40/07, 161/07, 73/10, 40/14), 119/15, 126/17,  99/18 и 
37/19),  по членот 2-д се додава нов член 2-ѓ, кој гласи: 

 
„Член 2-ѓ 

(1) Во  патниот лист на третата страница, во која се 
впишуваат податоци за деца, се втиснува во вид на 
штембил (Прилог број 17) со димензии 5,7 x 3,5 см, 
следната содржина  

 
„Овој патен лист е сопственост на 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
This emergency passport is property of the 
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 

Ce passeport provisoire demeure la propriété de la 
REPUBLIQUE DE MACEDOINE DU NORD“ 

 
Член 2 

Прилогот број 17 е даден во прилог и е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Северна Ма-
кедонија“. 

 
Бр. 13.1.1-19897/1 Министер 

7 март 2019 година за внатрешни работи, 
Скопје Оливер Спасовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 
НАУКА 

819. 
Врз основа на член 10 став (4) од Законот за мате-

матичко-информатичка гимназија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 64/18), министерот за обра-
зование и наука донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊАТА НА 
УЧЕНИЦИТЕ НА ПРИЕМНИОТ ИСПИТ ЗА ЗА-
ПИШУВАЊЕ ВО МАТЕМАТИЧКО - ИНФОРМА-
ТИЧКАТА ГИМНАЗИЈА, БОДИРАЊЕТО НА РЕ-
ЗУЛТАТИТЕ ОД ПРИЕМНИОТ ИСПИТ, КАКО И 
МИНИМУМОТ БОДОВИ ЗА ПОЛОЖЕН ПРИЕМЕН  

ИСПИТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на про-

верка на знаењата на учениците на приемниот испит за 
запишување во Математичко - информатичката гимна-
зија, бодирањето на резултатите од приемниот испит, 
како и минимумот бодови за положен приемен испит. 
 

Член 2 
За запишување во Математичко-информатичката 

гимназија кандидатот/кандидатката полага приемен ис-
пит за проверка на знаењата по предметите математика 
и физика.  

Приемниот испит се состои од полагање тестови 
согласно наставните програми по математика од VI до 
IX одделение и наставните програми по физика  за VIII 
и IX одделение. 

 
Член 3 

Полагањето на приемниот испит од член 2 став 1 од 
овој правилник се организира најмалку две недели 
пред рокот за запишување во другите средни учи-
лишта. 

 
Член 4 

Полагањето на приемниот испит се реализира во 
објектот на Математичко-информатичката гимназија. 
 

Член 5 
За запишување во Математичко-информатичката 

гимназија кандидатот/кандидатката добива потврда со 
бројот на освоени бодови од приемниот испит за про-
верка на знаењата по предметите математика од VI до 
IX одделение и физика од VIII и IX одделение.  

 
Член 6 

Кандидатот/кандидатката писмено се проверува со 
два поединечни теста по математика и по физика и се-
кој од нив треба да содржи по четири задачи со пону-
дени одговори, четири задачи со дополнување и четири 
задачи со целосна постапка на решавање. 

 
Член 7 

Полагањето на поединечните тестови по математи-
ка и физика треба да биде во различни денови. 

Времетраењето на писменото проверување за секој 
предмет (математика и физика) треба да изнесува по 
120 минути. 

На почетокот на писменото проверување кандида-
тот/кандидатката на посебно ливче запишува: име и 
презиме, датум на раѓање и шифра и ливчето го става 
во посебен плик. 

На испитниот материјал кандидатот/кандидатката 
ја запишува шифрата, која треба да е комбинација од 
три цифри и пет букви. 

На приемниот испит не се користи калкулатор, се 
пишува со сино или црно пенкало, а може да се корис-
ти прибор за цртање (линијар, шестар, триаголник, мо-
лив и гума). 

Ранг листата од резултатите од приемниот испит се 
истакнува најкасно три дена од денот на одржувањето 
на испитот на веб-страницата на Математичко-инфор-
матичката гимназија. 

Увид во својот тест кандидатот/кандидатката може 
да направи по објавените резултати од приемниот ис-
пит во терминот објавен на веб страницата на Матема-
тичко-информатичката гимназија. 

 
Член 8 

Точните одговори за задачите од тестовите од член 
6 од овој правилник се бодуваат на следниот начин:  

- секоја од задачите со заокружување - 5 бода; 
- секоја од задачите со дополнување - 5 бода; 
- секоја од задачите со целосна постапка на решава-

ње - 15 бода. 
За секој од двата поединечни теста (по математика 

и по физика) се добива максимум по 100 бодови. 
 

Член 9 
Минималниот број бодови за проодност на прием-

ниот испит за кандидатот/кандидатката да добие пот-
врда дека поседува знаења за запишување во Матема-
тичко-информатичката гимназија, е 50 % од максимал-
ниот број  бодови што  можат да се добијат од двата 
теста (минимум 100 бода од двата теста по математика 
и физика заедно, а притоа на секој од двата теста да 
има најмалку 30 бода).  

 
Член 10 

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

 
Бр. 13-347/2  

6 март 2019 година Министер, 
Скопје д-р Арбер Адеми, с.р. 

__________ 
820. 

Врз основа на член 40 став 3 од Законот за основно-
то образование („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 
6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 
145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), министерот за об-
разование и наука донесе 

 
К А Л Е Н Д А Р 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА КАЛЕНДАРОТ ЗА ОРГА-
НИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОСНОВНИТЕ УЧИ-

ЛИШТА ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Календарот за организација и работа на основ-

ните училишта во учебната 2018/2019 година („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 128/18 и 
138/18), во член  6 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

„Воспитно-образовната работа за учениците се ор-
ганизира во следните саботи: 

- 16 март 2019 година, со распоред на часови од по-
неделник со кој се одработува 21 јануари 2019 година и 

- 30 март 2019 година, со распоред на часови од 
вторник со кој се одработува 22 јануари 2019 година.“ 



 Стр. 6 - Бр. 54                                                                                          13 март 2019 
 

Член 2 
Овој календар влегува во сила наредниот ден од де-

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

  
Бр. 18-3212/1 Министер за образование 

11 март 2019 година и наука, 
Скопје д-р Арбер Адеми, с.р. 

__________ 
821. 

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за средното 
образование  („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 
42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 
92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 
24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 
127/16, 67/17 и 64/18), министерот за образование и на-
ука донесе 

 
К А Л Е Н Д А Р 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА КАЛЕНДАРОТ ЗА ОРГА-
НИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА 
 

Член 1 
Во Календарот за организација на учебната 

2018/2019 година во јавните средни училишта („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 133/18 и 
245/18), во членот 9 по ставот 1 се додава нов став 2, 
кој гласи: 

„Воспитно-образовната работа за учениците се ор-
ганизира во следните саботи: 

- 16 март 2019 година, со распоред на часови од по-
неделник, со кој се одработува 21 јануари 2019 година 
и 

- 30 март 2019 година, со распоред на часови од 
вторник, со кој се одработува 22 јануари 2019 година.“ 

  
Член 2 

Овој календар влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“.  

  
Бр. 18-3214/1 Министер за образование 

11 март 2019 година и наука, 
Скопје д-р Арбер Адеми, с.р. 

 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
822. 

Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со 
членовите 18 став (3), 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 
став (1) и (2) од Изборниот законик („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр.40/06, 136/08, 
148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/ 12, 
31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 
136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 
208/18 и 27/19), Државната изборна комисија на седни-
цата одржана на 11.3.2019 годинa, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКИТЕ  ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ  

ИЗБОРНИ КОМИСИИ 
 
I. Во одлуките за формирање на општинските из-

борни комисии, број 08-1304/1 од 28.4.2016 година, об-
јавени во „Службен весник на Република Македонија“ 
број 84 од 30 април 2016 година, број 08-1304/3, 
6.5.2016 година, објавена во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 89 од 9.5.2016 година, број 
08-1304/5 од 10.5.2016 година, објавена во „Службен 
весник на Република Македонија“ број 92 од 11.5.2017 

година, број 08-2788/1 од 28.10.2016 година, објавена 
во „Службен весник на Република Македонија“ број 
198 од 29.10.2016 година,  број 08-2788/3 од 3.11.2016 
година, објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ број 201 од 4.11.2016 година,  број 08-
2788/5 од 9.11.2016 година, објавена во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 203 од 10.11.2016 
година, број 08-2788/7 од 14.11.2016 година, објавена 
во „Службен весник на Република Македонија“ број 
204 од 14.11.2016 година,  број 08-2788/9 од 22.11.2016 
година, објавена во „Службен весник на Република 
Македонија“ број 207 од 22.11.2016 година, број 08-
2788/11 од 28.11.2016 година, објавена во „Службен 
весник на Република Македонија“ број 210 од 
28.11.2016 година,  број 08-2788/13 од 8.12.2016 го-
дина, објавена во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 08-2788/13 од 8.12.2016 година, број 08-
1608/1 од 18.8.2017 година, објавена во „Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 113 од 18.8.2017 
година, број 08-1608/3 од 22.8.2017 година, објавена во 
„Службен весник на Република Македонија“ број 116 
од 23.8.2017 година, број 08-1608/5 од 30.8.2017 го-
дина, објавена во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 120 од 1.9.2017 година, број 08-1608/7 
од 6.9.2017 година, објавена во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 124 од 7.9.2017 година, број 
08-1608/9 од 13.9.2017 година, објавена во „Службен 
весник на Република Македонија“ број 127 од 
13.9.2017 година, број 08-1608/11 од 20.9.2017 година, 
објавена во „Службен весник на Република Македони-
ја“ број 132 од 20.9.2017 година, број 08-1608/13 од 
4.10.2017 година, објавена во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 142 од 5.10.2017 година, 
број 08-1608/15 од 10.10.2017 година, објавена во 
„Службен весник на Република Македонија“ број 145 
од 12.10.2017 година, одлука број 08-1608/17 од 
11.10.2017 година, објавена во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ број 145 од 12.10.2017 година, 
Заклучок број 08-1608/19 од 27.10.2017 година, објавен 
во „Службен весник на Република Македонија“ број 
154 од 1.11.2017 година, број 08-1589/1 од 17.8.2018 го-
дина, објавена во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“ број 154 од 20.8.2018 година,  одлука број 
08-1589/3 од 30.8.2018 година, објавена во „Службен 
весник на Република Македонија“ број 160 од 
30.8.2018 година и одлука број 08-498/1 од 22.2.2019 
година, објавена во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ број 44 од 22.2.2019 година, Држав-
ната изборна комисија решавајќи по поднесените бара-
ња за неприфаќање за извршување на должноста прет-
седател, заменик претседател, член или заменик член 
во општинските изборни комисии поради здравствени 
или семејни причини, ги изврши следните измени и до-
полнувања:  

1.  Во составот на Општинска изборна комисија ЈЕ-
ГУНОВЦЕ, за нов член се избира НАДА ТАСЕВСКИ, 
вработена во СОЗР на Влада на РСМ.  

2. Во составот на Општинската изборна комисија 
РАНКОВЦЕ членот БОБИ ТРАЈЧЕВСКИ вработен во 
Општина Ранковце, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов член се избира ТОНИ ЗАХАРИЕВСКИ вра-
ботен во Царинска управа на РСМ. 

3. Во составот на Општинската изборна комисија 
ДОЈРАН членот КАТЕРИНА КАДИЕВА вработена во 
Општина Дојран, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов член се избира СУЗАНА ГОЦЕВСКА врабо-
тена во Министерство за труд и социјална политика. 

Заменикот член ГОРДАНА ЛАЗАРОВА вработена 
во Општина Валандово, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член се избира ЗАГИЦА СТАФИ-
ДОВА вработена во Царинска управа на РСМ. 
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Заменик членот ГОРАН ДОНЧЕВ вработен во Оп-
штина Валандово, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член се избира БОРЧЕ СТАМОВ 
вработен во Министерство за надворешни работи. 

4.  Во составот на Општинската изборна комисија 
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ заменик членот НЕША ПЕТРУШЕВ-
СКА вработена во Агенција за катастар на недвиж-
ности, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член се избира ВИОЛЕТА ЃОРЃЕВ-
СКА вработена во Агенција за поттикнување на разво-
јот на земјоделството – Битола. 

5.  Во составот на Општинската изборна комисија 
БОГДАНЦИ заменик членот ЕЛИЗАБЕТА ЕНЏЕКЧЕ-
ВА  вработена во Управа за јавни приходи, СЕ РАЗРЕ-
ШУВА. 

За нов заменик член се избира РИСАНКА МАЏИ-
РОВА вработена во Царинска управа на РСМ. 

6. Во составот на Општинската изборна комисија 
ЗРНОВЦИ заменик членот ВЛАТКО МИНОВ врабо-
тен во Министерство за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член се избира ЈОРДАН ДИМИТ-
РОВ вработен Министерство за земјоделство, шумар-
ство и водостопанство. 

7. Во Општинската изборна комисија БЕРОВО за-
меникот претседател ДАНИЕЛ НИКОЛОВ вработен во 
Генерален секретаријат на Влада на РСМ, СЕ РАЗРЕ-
ШУВА. 

За нов заменик претседател се избира ЉУПЧО 
БОШНАКОВСКИ вработен во Управа за јавни при-
ходи. 

8. Во Општинската изборна комисија НОВО СЕЛО 
заменик членот РОМЕО ТРЕНОВ вработен во Минис-
терство за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член се избира ЈОВАН ТУПАРОВ 
вработен во Управа за јавни приходи. 

9. Во составот на Општинската изборна комисија 
ШУТО ОРИЗАРИ членот АРЈАН ГАНИЈИ вработен во 
Секретаријат за спроведување на рамковниот договор, 
СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов член се избира ШАБАН СУЛИМАНИ врабо-
тен во Секретаријат за спроведување на рамковниот 
договор. 

Заменикот член СЕАД ИСМАИЛ вработен во Сек-
ретаријат за спроведување на рамковниот договор, СЕ 
РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член се избира АЛИЈА БАКИЈА 
вработен во СОЗР на Влада на РСМ. 

Заменикот член ЗИМРИ НУХИ вработен во Секре-
таријат за спроведување на рамковниот договор, СЕ 
РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член се избира ЕРЏАН СЕЛИМИ 
вработен во во Генерален секретаријат на Влада на 
РСМ. 

Заменикот член МАЈА АТАНАСИЈЕВИЌ вработе-
на во Град Скопје, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член се избира МАКЕДОНКА АН-
ЃЕЛОВА вработена во Министерство за труд и соци-
јална политика. 

10. Во составот на Општинската изборна комисија 
ВЕЛЕС членот МИЛЕ САВЕСКИ вработен Министер-
ство за финансии, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов член се избира АЛЕКСАНДАР КУКУЛЕВ 
вработен во Министерство за култура. 

11. Во Општинската изборна комисија МАКЕДОН-
СКИ БРОД заменикот член САЊА ВИДЕСКИ вработе-
на во Општина Македонски Брод, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член се избира ДАНИЕЛА ДАМЈА-
НОСКА вработена во Министерство за финансии. 

12. Во Општинската изборна комисија КИСЕЛА 
ВОДА заменик членот ДАРКО СПИРОВСКИ вработен 
во Министерство за транспорт и врски, СЕ РАЗРЕ-
ШУВА. 

За нов заменик член се избира ЗДРАВКО ВЕЛЈА-
НОВСКИ вработен во Царинска управа на РСМ. 

13. Во Општинската изборна комисија ЦЕНТАР 
ЖУПА заменикот член СЕЈХАН ЌЕРАЛА вработена 
во Секретаријат за спроведување на рамковниот дого-
вор, СЕ РАЗРЕШУВА. 

За нов заменик член се избира ФЕЈМЕ АРУЧ вра-
ботена во Генерален секретаријат на Влада на РСМ. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Северна Македонија“ и на интернет страницата на 
Државна изборна комисија. 

 
ПРАВНА ПОУКА:  Против оваа одлука, согласно 

член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано 
за член на  општинска  изборна комисија  може да под-
несе барање за изземање до Државна изборна  коми-
сија, во рок од 48 часа од денот на нејзинo  објавување 
во „Службен весник на Република Северна Македо-
нија“. 

Доставување на барање за изземање по пошта не е 
дозволено. 

 
Бр. 08-498/3 Државна изборна комисија 

12 март 2019 година Претседател,  
Скопје       Оливер Деркоски, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
823. 

И С П Р А В К А 
 
Во Правилникот за лиценци бр. 01-358/1 од 

01.03.2019 година, објавен во „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр.51/19, се врши ис-
правка и тоа: во Прилог 2, Образец 22, точка 1.2 Пот-
ребна документација се додава „      доказ за платен па-
ричен надоместок во висина од 500 евра во денарска 
противвредност по среден курс на НБРСМ”. 

 
  
 Претседател, 
 Марко Бислимоски, с.р. 

 

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

824. 
Врз основа на чл. 71 став 1 точка б)  в.в. со член 78 

став 1 ж) од Законот за извршување („Сл. весник на Р. 
Македонија“ бр.72/15, 142/16 и 233/18) Управниот од-
бор при Комората на извршители на РМ на седница од-
ржана на ден 14.2.2019 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
СЕ БРИШЕ ОД ИМЕНИК НА ИЗВРШИТЕЛИ Сне-

жана Фитеска, упишан во именикот на извршители при 
Комората на извршители на РМ како извршител под 
реден број  39. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето.  



 Стр. 8 - Бр. 54                                                                                          13 март 2019 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
На ден 9.5.2006 година со Решение на Министерот 

за правда бр. 08-1740/1 лицето Снежана Фитеска беше 
именуван за извршител на подрачјето на Основен суд 
Скопје 1 Скопје и Основен суд Скопје 2 Скопје. 

Врз основа на чл. 68 ст. 1 точка з) од Законот за из-
вршување („Службен весник на Р. Македонија“ бр. 
35/05 и 50/2006), извршен е упис на извршител Снежа-
на Фитеска од Скопје во Именикот на извршители што 
се води од страна на Управниот одбор при Комората на 
извршители на РМ, како извршител под реден број 39. 

До Комората на извршители на ден 14.2.2019 година 
доставено е Решение бр. 09- 1176/1 од 14.2.2019 година, 
со кое Министерството за правда како надлежен орган 
согласно чл. 55 ст. 1 од Законот за организација и работа 
на органите на државната управа, а во врска со член 71 
став 1 точка б) и став 2 од Законот за извршување, донесе 
решение за престанок на должноста извршител на Снежа-
на Фитеска од Скопје, поради навршување на 64 години 
возраст согласно закон, со датум на влегување на сила на 
решението, 14.2.2019 година. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управниот одбор на Комората на извршители на 

РМ на седница одржана на ден 14.2.2019 година одлу-

чи да се изврши бришење на извршител Снежана Фи-

теска од Именикот на извршители кој се води при Ко-

мората на извршители на РМ и на истата и престанува-

ат сите обврски спрема Комората на извршители на 

РМ. 

Согласно горенаведеното, врз основа на на чл. 71 

став 1 точка б)  в.в. со член 78 став 1 ж) од Законот за 

извршување („Сл. весник на Р. Македонија“ бр.72/15, 

бр.142/16 и бр. 233/18), Управниот одбор на КИРМ на 

седница на 14.2.2019 година одлучи како во изреката 

на ова решение. 

 

Бр. 03-103/2 

Управен одбор на Комора на 

извршители 

15 февруари 2019 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Зоран Димов, с.р. 
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