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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3739.
Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на
Република Северна Македонија, на седницата одржана
на 19 ноември 2019 година, донесе

3740.
Врз основа на член 182 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19 и 146/19), министерот за
труд и социјална политика донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ – УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ
ПРИХОДИ
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна
Македонија му престанува користењето на движните
ствари, и тоа:

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈУ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ ДЕЦА СО ВОСПИТНО - СОЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ И НАРУШЕНО
ПОВЕДЕНИЕ - СКОПЈЕ
1. Се дава согласност на Статутарната Одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈУ за згрижување
деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение-Скопје, број 01-6179/1, донесен од Управниот
одбор на Установата на седницата одржана на ден
13.11.2019 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 04-8489/2
15 ноември 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
3741.
Врз основа на член 120 став (13) од Законот за
безбедност на храната („Службен весник на Република
Македонија“ бр.157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13,
43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18) директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат
на трајно користење без надоместок на Министерството за финансии – Управата за јавни приходи.
Член 3
Генералниот секретар на Владата на Република Северна Македонија склучува договор со директорот на
Управата за јавни приходи, со кој се уредуваат правата
и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-8914/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

ПРАВИЛНИК
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОК ЗА УЧЕСТВО
ВО РАБОТЕЊЕТО НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ
ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА И ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ
Член 1
Со овој правилник се определува висината на надоместокот за учество во работењето на Националниот совет за безбедност на храна и храна за животни.
Член 2
Висината на надоместокот за учество во работењето на Националниот совет за безбедност на храна и
храна за животни (во понатамошниот текст: Национален совет) се определува во зависност од времето
потребно за стручната експертиза и присуството на
секој поединец на одржаните состаноци.
Член 3
Надоместокот на членовите на Националниот совет кои учествувале во изработка на стручна експертиза потребна за проценка на определен ризик, кој ќе
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се презентира пред членовите на Националниот советот и ќе се публикува во публикацијата која се подготвува за секој состанок на Националниот совет, е во износ од 2000.00 денари.
Надоместокот на членовите на Националниот совет за учество во работата на Националниот совет е во
износ од 2000,00 денари по седница а ќе се верификува со Записник и список на присутни членови на состанокот на Националниот советот.
Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна
Македонија.
Бр. 02-1443/9
23 септември 2019 година
Скопје

Агенција за храна и
ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
3742.
Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 18 и
член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и
член 16 став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр.
116/19), постапувајќи по барањето за користење на
повластена тарифа на електрична енергија УП1 бр. 08112/19 од 2 октомври 2019 година на Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола, Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 15 ноември 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола, со
седиште на бул. 1-ви Мај бр. 77 Битола, му се одобрува
користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата ХЕЦ „Филтерница“, со инсталирана моќност од 408 kW и со локација на КП бр. 918, КО Дихово, општина Битола.
2. Податоци за носителот на оваa одлука:
- назив и седиште: Јавно претпријатие СТРЕЖЕВО
Битола, со седиште на бул. 1-ви Мај бр. 77 Битола,
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-246,
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала ХЕЦ „Филтерница“,
- податоци за локација на електроцентралата: на КП
бр. 918, КО Дихово, општина Битола,

- инсталирана моќност на електроцентралата: 408
kW (една генераторска единица со моќност од 408 kW),
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 1.500.000 kWh,
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела
на денот на донесување на решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија за хидроелектроцентралата ХЕЦ „Филтерница“, УП1 бр. 08-110/19 од 15 ноември 2019 година,
односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:
Блок

Месечна количинa на
испорачана електрична
енергија (kWh)

I
II
III
IV
V

≤ 85.000
> 85.000 и ≤ 170.000
> 170.000 и ≤ 350.000
> 350.000 и ≤ 700.000
> 700.000

Повластена
тарифа по
блокови
(€¢/kWh)
12,00
8,00
6,00
5,00
4,50

- период на користење на повластената тарифа: 10
години започнувајќи со денот на влегување во сила на
оваа одлука.
3. Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија ја доставува
оваа одлука до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно
планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот
систем.
4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 08-112/19
15 ноември 2019 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
3743.
Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 18 и
член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и
член 16 став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр.
116/19), постапувајќи по барањето за користење на
повластена тарифа на електрична енергија УП1 бр. 08115/19 од 2 октомври 2019 година на Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола, Регулаторната комисија за
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 15 ноември 2019 година, донесе
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ОДЛУКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола, со
седиште на бул. 1-ви Мај бр. 77 Битола, му се одобрува
користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата ХЕЦ „Довлеџик“, со инсталирана моќност од 472 kW и со локација на КП бр. 5179/1, КО Битола, општина Битола.
2. Податоци за носителот на оваa одлука:
- назив и седиште: Јавно претпријатие СТРЕЖЕВО
Битола, со седиште на бул. 1-ви Мај бр. 77 Битола,
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-247,
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала ХЕЦ „Довлеџик“,
- податоци за локација на електроцентралата: на КП
бр. 5179/1, КО Битола, општина Битола,
- инсталирана моќност на електроцентралата: 472
kW (една генераторска единица со моќност од 472 kW),
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 700.000 kWh,
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела
на денот на донесување на решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија за хидроелектроцентралата ХЕЦ „Довлеџик“,
УП1 бр. 08-113/19 од 15 ноември 2019 година, односно
се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок
I
II
III
IV
V

Месечна количинa на
испорачана
електрична енергија
(kWh)
≤ 85.000
> 85.000 и ≤ 170.000
> 170.000 и ≤ 350.000
> 350.000 и ≤ 700.000
> 700.000

Повластена тарифа по
блокови (€¢/kWh)
12,00
8,00
6,00
5,00
4,50

- период на користење на повластената тарифа: 10
години започнувајќи со денот на влегување во сила на
оваа одлука.
3. Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија ја доставува
оваа одлука до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно
планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот
систем.
4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 08-115/19
15 ноември 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

3744.
Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 21 и
член 191, став (4) од Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
96/19) и член 7, став (1) од Правилникот за повластени
производители коишто користат повластена тарифа
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
бр. 116/19), a постапувајќи по барањето за донесување
на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител УП1 бр. 08-110/19 од 2 октомври
2019 година на Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 15 ноември 2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ
1. На Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола, со
седиште на бул. 1-ви Мај бр. 77 Битола, му се издава
решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата ХЕЦ
„Филтерница“ со моќност од 408 kW и со локација на
КП бр. 918, КО Дихово, општина Битола.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Јавно претпријатие СТРЕЖЕВО
Битола, со седиште на бул. 1-ви Мај бр. 77 Битола;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-246;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала ХЕЦ „Филтерница“;
- податоци за локација на електроцентралата: на КП
бр. 918, КО Дихово, општина Битола;
- моќност на електроцентралата: 408 kW (една генераторска единица со моќност од 408 kW);
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 1.500.000 kWh.
3. Носителот на ова решение е должен да ја извести
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија за секоја статусна
промена, промена во сопственичката структура, промена на техничко-технолошкото работење и промена во
формата, називот и седиштето, наведени во ова решение, согласно член 9 од Правилникот за повластени
производители коишто користат повластена тарифа.
4. Со денот на влегување во сила на ова решение,
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија го запишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот
на повластени производители коишто користат повластена тарифа.
5. Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија го доставува
ова решение до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно
планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот
систем.
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6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија.

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-110/19
15 ноември 2019 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
3745.
Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 21 и
член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и
член 16 став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр.
116/19), постапувајќи по барањето за донесување на решение за стекнување на статус на повластен производител УП1 бр. 08-111/19 од 2 октомври 2019 година на
Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 15
ноември 2019 година, донесе

УП1 бр. 08-111/19
15 ноември 2019 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
3746.
Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 21 и
член 191, став (4) од Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија” бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.
96/19) и член 7, став (1) од Правилникот за повластени
производители коишто користат повластена тарифа
(„Службен весник на Република Северна Македонија”
бр. 116/19), a постапувајќи по барањето за донесување
на решение за стекнување на привремен статус на повластен производител УП1 бр. 08-113/19 од 2 октомври
2019 година на Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата
одржана на 15 ноември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ
1. На Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола, со
седиште на бул. 1-ви Мај бр. 77 Битола, му се издава
решение за стекнување на статус на повластен производител за хидроелектроцентралата ХЕЦ „Филтерница“, со инсталирана моќност од 408 kW и со локација на КП бр. 918, КО Дихово, општина Битола.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Јавно претпријатие СТРЕЖЕВО
Битола, со седиште на бул. 1-ви Мај бр. 77 Битола,
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-246,
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала ХЕЦ „Филтерница“,
- податоци за локација на електроцентралата: на КП
бр. 918, КО Дихово, општина Битола,
- инсталирана моќност на електроцентралата: 408
kW (една генераторска единица со моќност од 408 kW),
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 1.500.000 kWh,
- датум на престанок на важење на ова решение: 22
ноември 2029 година.
3. Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија го доставува
ова решение до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно
планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот
систем.

РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА
ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ
1. На Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола, со
седиште на бул. 1-ви Мај бр. 77 Битола, му се издава
решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата ХЕЦ
„Довлеџик“ со моќност од 472 kW и со локација на КП
бр. 5179/1, КО Битола, општина Битола.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Јавно претпријатие СТРЕЖЕВО
Битола, со седиште на бул. 1-ви Мај бр. 77 Битола;
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-247;
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала ХЕЦ „Довлеџик“;
- податоци за локација на електроцентралата: на КП
бр. 5179/1, КО Битола, општина Битола;
- моќност на електроцентралата: 472 kW (една генераторска единица со моќност од 472 kW);
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 700.000 kWh.
3. Носителот на ова решение е должен да ја извести
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија за секоја статусна
промена, промена во сопственичката структура, промена на техничко-технолошкото работење и промена во
формата, називот и седиштето, наведени во ова решение, согласно член 9 од Правилникот за повластени
производители коишто користат повластена тарифа.
4. Со денот на влегување во сила на ова решение,
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија го запишува носителот на ова решение и електроцентралата во Регистарот
на повластени производители коишто користат повластена тарифа.
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5. Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија го доставува
ова решение до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно
планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот
систем.
6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија.
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3. Регулаторната комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија го доставува
ова решение до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно
планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот
систем.
4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија.
УП1 бр. 08-114/19
15 ноември 2019 година
Скопје

УП1 бр. 08-113/19
15 ноември 2019 година
Претседател,
Скопје
Марко Бислимоски, с.р.
__________
3747.
Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 21 и
член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и
член 16 став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр.
116/19), постапувајќи по барањето за донесување на решение за стекнување на статус на повластен производител УП1 бр. 08-114/19 од 2 октомври 2019 година на
Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 15
ноември 2019 година, донесе

3748.
Врз основа на член 35 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр.72/16, 142/16 и
233/18), Комората на извршители на РСМ на ден
18.11.2019 година, го донесе следново

РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ

Образложение

1. На Јавното претпријатие СТРЕЖЕВО Битола, со
седиште на бул. 1-ви Мај бр. 77 Битола, му се издава
решение за стекнување на статус на повластен производител за хидроелектроцентралата ХЕЦ „Довлеџик“,
со инсталирана моќност од 472 kW и со локација на КП
бр. 5179/1, КО Битола, општина Битола.
2. Податоци за носителот на решението:
- назив и седиште: Јавно претпријатие СТРЕЖЕВО
Битола, со седиште на бул. 1-ви Мај бр. 77 Битола,
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-247,
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала ХЕЦ „Довлеџик“,
- податоци за локација на електроцентралата: на КП
бр. 5179/1, КО Битола, општина Битола,
- инсталирана моќност на електроцентралата: 472
kW (една генераторска единица со моќност од 472 kW),
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 700.000 kWh,
- датум на престанок на важење на ова решение: 22
ноември 2029 година.

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

РЕШЕНИЕ
Се определува денот 2.1.2020 година за датум на
почеток со работа на извршител Александар Максимовски именуван за подрачјето на Основен граѓански
суд Скопје и Основен кривичен суд Скопје.
Решението влегува во сила на ден 2.1.2020 година.

На ден 10.10.2019 година лицето Александар Максимовски е именувано за подрачјето на Основен граѓански суд Скопје и Основен кривичен суд Скопје со
Решение на Министерот за правда бр.09-4265/1.
На ден 18.11.2019 година Александар Максимовски
достави до Комората на извршители доказ за именувањето, повелба за именување и склучен договор за осигурување од одговорност.
Согласно наведеното, Комората на извршители на
РСМ, врз основа на член 35 став 5 од Законот за извршување, одлучи како во изреката на ова решение.
Бр. 03-577/2
18 ноември 2019 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Зоран Димов, с.р.
__________

3749.
Врз основа на член 35 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр.72/16,142/16 и
233/18), Комората на извршители на РСМ на ден
18.11.2019 година, го донесе следново
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РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Се определува денот 8.1.2020 година за датум на
почеток со работа на извршител Слободанка Колоска
именуван за подрачјето на Основен суд Охрид, Основен суд Струга и Основен суд Дебар.
Решението влегува во сила на ден 8.1.2020 година.

Се определува денот 8.1.2020 година за датум на
почеток со работа на извршител Лазар Петровски именуван за подрачјето на Основен суд Куманово, Основен суд Крива Паланка и Основен суд Кратово.
Решението влегува во сила на ден 8.1.2020 година.

Образложение
На ден 10.10.2019 година лицето Слободанка Колоска е именувано за подрачјето на Основен суд
Охрид, Основен суд Струга и Основен суд Дебар со
Решение на Министерот за правда бр.09-4264/1.
На ден 18.11.2019 година Слободанка Колоска достави до Комората на извршители доказ за именувањето, повелба за именување и склучен договор за осигурување од одговорност.
Согласно наведеното, Комората на извршители на
РСМ, врз основа на член 35 став 5 од Законот за извршување, одлучи како во изреката на ова решение.
Бр. 03-578/2
18 ноември 2019 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Зоран Димов, с.р.
__________

3750.
Врз основа на член 35 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр.72/16, 142/16 и
233/18), Комората на извршители на РСМ на ден
18.11.2019 година, го донесе следново
РЕШЕНИЕ
Се определува денот 8.1.2020 година за датум на
почеток со работа на извршител Наташа Катова именуван за подрачјето на Основен суд Прилеп и Основен
суд Крушево.
Решението влегува во сила на ден 8.1.2020 година.
Образложение
На ден 10.10.2019 година лицето Наташа Катова е
именувано за подрачјето на Основен суд Прилеп и Основен суд Крушево со Решение на Министерот за правда бр.09-4267/1.
На ден 18.11.2019 година Наташа Катова достави
до Комората на извршители доказ за именувањето, повелба за именување и склучен договор за осигурување
од одговорност.
Согласно наведеното, Комората на извршители на
РСМ, врз основа на член 35 став 5 од Законот за извршување, одлучи како во изреката на ова решение.
Бр. 03-579/2
18 ноември 2019 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Зоран Димов, с.р.

3751.
Врз основа на член 35 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр.72/16,142/16 и
233/18), Комората на извршители на РСМ на ден
18.11.2019 година, го донесе следново

Образложение
На ден 10.10.2019 година лицето Лазар Петровски е
именувано за подрачјето на Основен Куманово, Основен суд Крива Паланка и Основен суд Кратово со Решение на Министерот за правда бр.09-4266/1.
На ден 18.11.2019 година Лазар Петровски достави
до Комората на извршители доказ за именувањето, повелба за именување и склучен договор за осигурување
од одговорност.
Согласно наведеното, Комората на извршители на
РСМ, врз основа на член 35 став 5 од Законот за извршување, одлучи како во изреката на ова решение.
Бр. 03-580/2
18 ноември 2019 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Зоран Димов, с.р.
__________

3752.
Врз основа на член 35 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр.72/16, 142/16 и
233/18), Комората на извршители на РСМ на ден
18.11.2019 година, го донесе следново
РЕШЕНИЕ
Се определува денот 8.1.2020 година за датум на
почеток со работа на извршител Санида Јашар именуван за подрачјето на Основен суд Тетово.
Решението влегува во сила на ден 8.1.2020 година.
Образложение
На ден 10.10.2019 година лицето Санида Јашар е
именувано за подрачјето на Основен Тетово со Решение на Министерот за правда бр.09-4268/1.
На ден 18.11.2019 година Санида Јашар достави до
Комората на извршители доказ за именувањето, повелба за именување и склучен договор за осигурување од
одговорност.
Согласно наведеното, Комората на извршители на
РСМ, врз основа на член 35 став 5 од Законот за извршување, одлучи како во изреката на ова решение.
Бр. 03-581/2
18 ноември 2019 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Зоран Димов, с.р.
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www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk
Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401
Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

