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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1068.

Врз основа на член 2-а од Законот за матичната еви-
денција („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 8/95, 38/2002, 66/2007, 98/2008 и 67/2009), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 17 
февруари 2014 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА В.Д. ДИРЕКТОР НА УПРА-

ВАТА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ

1. За вршител на должноста директор на Управата 
за водење на матичните книги, орган во состав на Ми-
нистерството за правда, се именува Ашим Зекироски.

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

Бр. 24-1787/1 Претседател на Владата
17 февруари 2014 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

1069.
Врз основа на член 29 став 2 и член 30 став 3 од За-

конот за иновациската дејност („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 79/2013 и 137/2013), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 17 
февруари 2014 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ

РАЗВОЈ

1. За член на Управниот одбор на Фондот за инова-
ции и технолошки развој се именува:

- Сања Димитриевска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 24-1786/1 Претседател на Владата
17 февруари 2014 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
1070.

Врз основа на член 72 став (3) од Царинскиот закон 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12 и 
187/13), министерот за финансии донесува

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИН-
СКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА И КОДЕКСОТ НА ШИФРИ 
КОИ СЕ УПОТРЕБУВААТ ПРИ ПОПОЛНУВАЊЕ 

НА  ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА

Член 1
Со овој правилник  се пропишува начинот на попол-

нување на царинската декларација и Кодексот на шиф-
ри кои се употребуваат при пополнување на царинска-
та декларација.

Член 2
Единствениот царински документ (во понатамошни-

от текст: ЕЦД) како службен образец на царинска дек-
ларација пропишан со член 116 став (1) од Уредбата за 
спроведување на Царинскиот закон (во понатамошниот 
текст: Уредба), се пополнува според Упатство за упот-
реба и начин на пополнување на рубриките во ЕЦД кое 
е дадено во Прилог 1 и е составен дел на овој правил-
ник.

Член 3
Кодексот на шифри кои се употребуваат за пополну-

вање на ЕЦД е даден во Прилог 2 кој е составен дел на 
овој правилник.

Член 4
Царинската декларација за транзитна постапка из-

готвена со употреба на  техника за електронска обработ-
ка на податоци, пропишана со член 71 став (1) точка б) 
од Царинскиот закон (во понатамошнот текст: Закон) и 
поднесена согласно одредбите на Законот и Уредбата, 
се пополнува според Упатството за употреба и начинот 
на пополнување на царинска  декларација за транзитна 
постапка изготвена со употреба на техника на електрон-
ска обработка на податоци, кое е дадено во Прилог 3 и 
е составен дел на овој правилник.

Член 5
Кодексот на шифри кои се употребуваат за пополну-

вање на царинска декларација изготвена со употреба на 
техника за електронска обработка на податоци е даден 
во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.

Член 6
Со денот на отпочнувањето на примената на овој 

правилник престанува да важи Правилникот за начи-
нот на пополнување на царинската декларација и кодек-
сот на шифри кои се употребуваат („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 97/05, 147/08, 55/09, 
141/09, 62/10, 12/11, 8/12, 20/12, 61/12, 124/12, 155/12, 
83/13 и 145/13). 

Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”, а ќе отпочне да се применува од 1 
март  2014 година.

Бр. 20-1155/6
12 февруари 2014  година Министер за финансии,

Скопје м-р Зоран Ставрески, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

1071.
Врз основа на член 31 став (5) од Законот за квали-

тетот на земјоделските производи („Службен  весник  
на  Република  Македонија“  бр.140/10, 53/11, 55/12 и 
106/13),  министерот  за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, донесе 

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ И МЕ-
ТОДИТЕ  ЗА АНАЛИЗА И СУПЕРАНАЛИЗА НА 

ХРАНАТА ЗА ЖИВОТНИ

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на зема-

ње примероци и методите за анализа и суперанализа на 
храната за животни. 

Член 2
Начинот на земањето примероци и методите за ана-

лиза и суперанализа за контрола на квалитетот на хра-
ната за животни која се става во промет се врши соглас-
но методите од Правилникот за начинот и постапката, 
начин и методи на вршење на лабораториски анализи 
на храната за животни („Службен  весник  на  Републи-
ка  Македонија“  бр. 151/12).

Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр.11-870/3 Министер за земјоделство,
10 февруари 2014 година шумарство и водостопанство,

Скопје Љупчо Димовски, с.р.
_________

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
ОСИГУРУВАЊЕ

1072.
Врз основа на член 158-ѕ, точка 1) и член 122, точка 

6), а во врска со членовите  116, став (1) и (2) и 104, 
став (1) точки 2) и 3) од Законот за супервизија на оси-
гурување – пречистен текст („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 30/2012), Одлука на Уставен 
суд бр. 202/2011 („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 45/2012), Одлука на Уставен суд бр. 
130/2011 („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 60/2012), Одлука на Уставен суд бр. 122/2011 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
64/2012), Одлука на Уставен суд бр. 129/2011 („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 23/2013) и За-
конот за изменување и дополнување на Законот за су-
первизија на осигурување („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 188/2013), Советот на експерти 
на Агенцијата за супервизија на осигурување донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ДЕТАЛНАТА СОДРЖИНА НА ПОТВРДАТА 

НА ОВЛАСТЕНИОТ АКТУАР

Општи одредби
Член 1

(1) Со овој правилник се пропишува деталната сод-
ржина на потврдата што овластениот актуар (во ната-
мошниот текст: актуар) на друштвото за осигурување 
и/или реосигурување (во натамошниот текст: друштво 
за осигурување) ја доставува до Агенцијата за суперви-
зија на осигурување (во натамошниот текст: Агенци-
јата) согласно Законот за супервизија на осигурување  
(во натамошниот текст: Законот).

(2) Актуарот ја изготвува потврдата на образецот 
кој е даден во прилог на овој правилник и е негов соста-
вен дел.

Содржина на потврдата
Член 2

(1) Потврдата на актуарот содржи  мислење на акту-
арот за:

1) информациите и податоците кои ги користи акту-
арот;

2) тарифите на премии;
3) техничките резерви;
4) потребното ниво на маргина на солвентност и га-

рантниот фонд;
5) финансиските извештаи и годишниот извештај за 

работењето;
и притоа задолжително ги содржи следните инфор-

мации:
- назив, адреса, телефон и веб-страница на друштво-

то за осигурување;
- име и презиме, телефон и е-mail на овластениот ак-

туар;
- период за којшто се однесува потврдата;
- класите на осигурување за кои се подготвува пот-

врдата;
- валутата;
- актуарските модели и клучни претпоставки кои се 

применети;
- сите промени во актуaрските модели и клучни 

претпоставки кои се применети во претходната пот-
врда изготвена од истото лице;

- резултати;
- неизвесноста содржана во резултатите;
- ефектот од каков било познат тековен или плани-

ран развој во работењето на друштвото за осигурување 
кој би имал влијание на заклучокот на потврдата;

- run-off анализа за проверка на адекватноста на про-
цената на резервите за штети.

(2) Доколку потврдата не ги содржи сите точки на-
ведени погоре, треба во потврдата да се наведе причи-
ната.

Мислење за информациите и податоците
кои ги користи актуарот

Член 3

(1) Во потврдата задолжително треба да се наведе 
изворот на податоците кои ги користи актуарот, инфор-
мација за тоа дали друштвото за осигурување чува со-
одветни и веродостојни податоци за процена на технич-
ките резерви, и опсегот за кој актуарот презема одго-
ворност за точноста, усогласеноста и целосноста на по-
датоците. Актуарот можеби ќе има потреба да користи 
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или да се повикува на работата од други лица. Доколку 
постои ризик од забуна за поделбата на одговорноста 
на актуарот и на другите лица или организации, одго-
ворноста треба јасно да се наведе во потврдата.

(2) Актуарот е должен да обрне внимание на сите 
значајни недостатоци во расположливите податоци. По-
конкретно, актуарот треба да обрне внимание на недос-
татоците во податоците кои ги користи а кои значајно 
придонесуваат за неизвесност во неговите процени.

(3) Потврдата на актуарот задолжително треба да 
укаже на основата за поделбата на податоците во групи 
кои покажуваат слични карактеристики. При определу-
вањето на соодветни подгрупи е потребно да се дојде 
до рамнотежа помеѓу хомогеноста и статистичката пот-
крепеност. 

(4) Актуарот може да направи модификација на по-
датоците при користење на актуарските методи (врз ос-
нова на други квалитативни и квантитативни информа-
ции кои му се познати на актуарот), а со цел добивање 
посоодветна процена; како, на пример: големи штети, 
промени во условите на договорите за осигурување и 
слично. Таквите модификации се дозволени само до-
колку во потврдата на актуарот е јасно наведена приро-
дата, причините, принципите и влијанието на извршена-
та модификација, како и статистичка анализа за оправ-
даноста на применетите претпоставки.

Валута
Член 4

(1) Сите парични износи во потврдата задолжител-
но мора да бидат искажани во домашна валута.

(2) Во потврдата задолжително треба да се обелоде-
ни начинот и времето на конверзија на странските валу-
ти во домашна валута.

Мислење на актуарот во однос на тарифите
на премии

Член 5

(1) Актуарот е должен да даде мислење за предложе-
ните тарифи на премии, дали се изготвени согласно 
прописите, стандардната пракса во актуарската профе-
сија и осигурувањето и дали се формирани на начин да 
обезбедуваат трајно исполнување на сите обврски на 
друштвото за осигурување кои произлегуваат од дого-
ворите за осигурување.

(2) Актуарот е должен да даде мислење за предложе-
ните измени и дополнувања на постојните тарифи на 
премии, дали се изготвени согласно прописите, стан-
дардната пракса во актуарската професија и осигурува-
њето, дали се формирани на начин да обезбедуваат трај-
но исполнување на сите обврски на друштвото за осигу-
рување кои произлегуваат од договорите за осигуру-
вање, како и мислење за остварениот технички резул-
тат за последните три години со примена на новопред-
ложените тарифи.

(3) По однос на предложените тарифи на премии и 
предложените измени и дополнувања на постоечките 
тарифи на премии, актуарот дава информација за:

1) статистичките податоци и методите врз основа 
на кои се пресметани премиските стапки,

2) распределбата на премијата по класи на осигуру-
вање,

3) очекуваното портфолио на осигуреници.
Мислење на актуарот во однос на техничките

резерви

Член 6

(1) Актуарот е должен да даде детален опис на при-
менетата методологија за процена на бруто резервите 
за преносни премии и резервите за преносни премии не-
то од реосигурување и/или соосигурување. Тој исто та-
ка треба да даде мислење за адекватноста, и тоа дали 
методите за процена се согласно Правилникот за мини-
малните стандарди за пресметка на техничките резерви 
и актуарските стандарди.

(2) Актуарот е должен да даде детален опис на при-
менетата методологија за процена на бруто резервите 
за бонуси и попусти и резервите за бонуси и попусти 
нето од реосигурување и/или соосигурување, вклучувај-
ќи ги условите и формата на исплата на бонусите. Тој 
исто така, треба да даде мислење за адекватноста, и тоа 
дали методите на процена се согласно Правилникот за 
минималните стандарди за пресметка на техничките ре-
зерви и актуарските стандарди. 

(3) Актуарот е должен да даде детален опис на при-
менетата методологија за процена на бруто резервите 
за штети и резервите за штети нето од реосигурување 
и/или соосигурување. Тој исто така, е должен да даде 
мислење за адекватноста, и тоа дали методите за проце-
на на настанатите и пријавени штети и настанатите но 
непријавени штети се согласно Правилникот за мини-
малните стандарди за пресметка на техничките ре-
зерви, Правилникот за минималната содржина на еви-
денцијата и начинот на пријава, резервација и ликвида-
ција на штети од страна на друштвата за осигурување и 
актуарските стандарди. 

Исто така, треба да се образложи процесот и мето-
дот за алокација на резервите за штети по видови на 
осигурување согласно поделбата од Правилникот за 
статистичките осигурителни стандарди на друштвата 
за осигурување и/или реосигурување.

(4) Актуарот е должен да даде мислење за адекват-
носта, и тоа дали методот за процена на еквилизациона-
та резерва е согласно Правилникот за минималните 
стандарди за пресметка на техничките резерви и актуар-
ските стандарди. 

(5) Актуарот е должен да даде мислење за адекват-
носта, и тоа дали методите за процена на другите тех-
нички резерви се согласно Правилникот за минимални-
те стандарди за пресметка на техничките резерви и ак-
туарските стандарди. 

(6) Актуарот е должен да даде:
1) детален опис за општите принципи и применета-

та методологија за процена на бруто математичката ре-
зерва и математичката резерва нето од реосигурување 
и/или соосигурување, адекватноста на процената на ма-
тематичката резерва, и тоа дали методите за процена на 
математичката резерва се согласно Правилникот за ми-
нималните стандарди за пресметка на техничките резер-
ви и актуарските стандарди. 

2) износите што ја сочинуваат математичката ре-
зерва;

3) опис на основата за пресметка на математичката 
резерва за видовите осигурување на живот, како и на 
основата која се применува во тарифите на премии.

Податоци во врска со реосигурување
и соосигурување

Член 7

(1) Актуарот е должен да даде мислење за тоа дали 
друштвото за осигурување обезбедило реосигурително 
покритие кое е во согласност со Програмата за реосигу-
рување на друштвото за осигурување.

(2) Актуарот е должен да даде податоци и мислење 
за бруто и нето износот на годишниот коефициент на 
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штети (со и без ефект на реосигурувањето) по класи на 
осигурување и вкупно за сите класи на осигурување за 
тековниот пресметковен период. 

Мислење за потребното ниво на маргината
на солвентност и гарантниот фонд

Член 8

(1) Актуарот е должен да даде мислење за пресмет-
ката на потребното ниво на маргина на солвентност и 
гарантниот фонд.

(2) Актуарот е должен да даде мислење за покрие-
носта на потребното ниво на маргината на солвентност, 
односно гарантниот фонд со капиталот.

Мислење на актуарот во однос на финансиските
извештаи и годишниот извештај за работењето

Член 9

(1) Актуарот е должен да даде мислење за годишни-
те финансиски извештаи и годишниот извештај за рабо-
тењето, и притоа треба:

1) да наведе дали премиите и техничките резерви се 
пресметани согласно Законот, Правилникот за мини-
малните стандарди за пресметка на техничките резерви 
и актуарската професија, и дали се формирани на на-
чин да обезбедуваат трајно исполнување на сите об-
врски на друштвото за осигурување кои произлегуваат 
од договорите за осигурување;

2) да ја прикаже динамиката за решавање и исплата 
на штети по класи на осигурување;

3) да го прикаже просечниот временски период за 
решавање на штетите (од денот на пријава) и исплата 
на штетите (од денот на пријава и од денот кога штета-
та е ликвидирана) по класи на осигурување, освен за 
рентните штети.

(2) Конечното мислење на актуарот може да биде:
1) Позитивно - доколку ставките, за коишто актуа-

рот треба да даде мислење, се прикажани согласно За-
конот и другите прописи според кои треба да работат 
друштвата за осигурување, се во согласност со прописи-
те на друштвото за осигурување, економските 
принципи, вообичаената пракса на актуарската профе-
сија и осигурителното работење, доколку обезбедуваат 
одржување на вредноста на средствата, гарантираат 
континуирана стабилност и солвентност во работе-
њето, како и ликвидност во подмирувањето на об-
врските на друштвото за осигурување,

2) Мислење со резерва - доколку постои сомнеж де-
ка одредени ставки, за коишто актуарот треба да даде 
мислење, не се прикажани согласно Законот и другите 
прописи според кои треба да работат друштвата за оси-
гурување, не се во согласност со прописите на друштво-
то за осигурување, економските принципи, вообичаена-
та пракса на актуарската професија и осигурителното 
работење, не обезбедуваат одржување на вредноста на 
средствата, не гарантираат континуирана стабилност и 
солвентност во работењето и не обезбедуваат ликвид-
ност во подмирувањето на обврските на друштвото за 
осигурување,

3) Негативно - доколку постојат одредени ставки, за 
коишто актуарот треба да даде мислење, кои не се при-
кажани согласно Законот и другите прописи според 
кои треба да работат друштвата за осигурување, не се 
во согласност со прописите на друштвото за осигуру-
вање, економските принципи, вообичаената пракса на 
актуарската професија и осигурителното работење, до-
колку не обезбедуваат одржување на вредноста на сред-

ствата, не гарантираат континуирана стабилност и сол-
вентност во работењето и не обезбедуваат ликвидност 
во подмирување на обврските на друштвото за осигуру-
вање.

(3) Мислењето мора да содржи и образложение за 
основата и причините врз основа на кои е дадена оце-
ната.

(4) Доколку актуарот при вршење на својата работа 
утврдил дека пресметките ја загрозуваат долгорочната 
стабилност на друштвото за осигурување за исполнува-
ње на обврските кои произлегуваат од договорите за 
осигурување, тој треба да образложи дали за тоа го из-
вестил органот на управување и какви активности биле 
преземени за решавање на тоа прашање.

Начин и рокови за доставување на потврдата
на актуарот

Член 10

(1) Актуарот ја изготвува потврдата, со исклучок на 
мислењето на актуарот во однос на финансиските из-
вештаи и годишниот извештај за работењето од член 9 
од овој правилник, за следните периоди:

од 1 јануари до 31 март од тековната година (прв 
квартал);

од 1 јануари до 30 јуни од тековната година (втор 
квартал);

од 1 јануари до 30 септември од тековната година 
(трет квартал);

од 1 јануари до 31 декември од тековната година 
(четврт квартал).

(2) Потврдата од став (1) на овој член, актуарот ја 
доставува до Агенцијата, во електронска форма, во рок 
од 45 дена од завршетокот на кварталот за кој се одне-
сува потврдата.

(3) По исклучок на став (2) од овој член, актуарот 
доставува потврда, во која е вклучено мислење на акту-
арот во однос на годишните финансиски извештаи и го-
дишниот извештај за работењето од член 9 од овој пра-
вилник, и дополнително во рамки на пропишаните ро-
кови за  доставување на годишните финансиски извеш-
таи и годишниот извештај за работењето на друштвото 
за осигурување.

(4) Агенцијата го задржува правото да пропише 
електронски формат на Потврдата на овластениот ак-
туар.

Завршни одредби
Член 11

(1) Со денот на влегување во сила на овој правил-
ник престанува да важи Правилникот за  деталната сод-
ржина на потврдата на овластениот актуар („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 64/2011).

(2) Овој правилник влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе започне да се применува на Потврдата на ак-
туарот која е изготвена за периодот од 1 јануари до 31 
март 2014 година.

Претседател
Бр. 0201-228/3

13 февруари 2014 година
на Советот на експерти на 

Агенцијата,
Скопје д-р Климе Попоски, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО

1073.
Врз основа на член 55 став (2) точка 3) и став (5) од 

Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11,  136/11 и 
123/12) директорот на Агенцијата за храна и ветеринар-
ство, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБА НА ПРОТЕИНИ ОД 
ЖИВОТИНСКО  ПОТЕКЛО  ВО ИСХРАНАТА НА 

ЖИВОТНИТЕ

Член 1
Се забранува употреба на протеини од животинско 

потекло во храна за животни, премикси, крмни смеси, 
додатоци за храна за животни и концентрати кои сод-
ржат такви производи при исхрана на животни кои се 
употребуваат за исхрана на луѓето или за други цели, и 
тоа со: 

1) месно-коскено брашно добиено со преработка на 
категорија 1 и 2 нус производи од животинско потекло; 

2) нус производи од животинско потекло и дерива-
ти од кожи и поткожје, чапунки, пердуви, волна, ро-
гови, влакна и крзно кои потекнуваат од угинати живот-
ни кои не покажувале знаци на болест која се пренесу-
ва преку тие производи на луѓето и животните;

3) масно ткиво од животни кои не покажувале зна-
ци на болест која се пренесува преку тој производ на 
луѓето и животните, а биле заклани во кланица при 
што при спроведениот ante-mortem преглед биле прог-
ласени за погодни за исхрана на луѓето;

4) кујнски отпад;
5) дикалциум фосфат и трикалциум фосфат со по-

текло од животните;
6) преработени протеини од животинско потекло;
7) колаген и желатин со потекло од преживари;
8) производи од крв и
9) хидролизирани протеини со животинско потекло.

Член 2
Забраната од член 1 на ова решение не се однесува 

на исхрана на:
1) преживари со:
– млеко, производи на база на млеко, производи до-

биени од млеко, колострум и производи од колострум;
– јајца и производи од јајца;
– колаген и желатин добиени од непреживари;
– хидролизирани протеини добиени од делови од 

непреживари или од кожи и поткожје на преживари и
– крмна смеса која содржи производи наброени во 

алинеите 1), 2), 3) и 4) на оваа точка.
2) непреживари со следните суровини за храна за 

животни и крмни смеси:
– хидролизирани протеини добиени од делови од 

непреживари или од кожи и поткожје на преживари;
– рибино брашно и крмна смеса која содржи риби-

но брашно;

– дикалциум фосфат и трикалциум фосфат со потек-
ло од животните и крмна смеса која содржи такви 
фосфати и

– производи од крв добиени од непреживари и кр-
мна смеса која содржи такви производи од крв.

3) аквакултура со преработени протеини од живо-
тинско потекло, со исклучок на рибино брашно, добие-
ни од непреживари и крмна смеса која содржи такви 
преработени протеини од животинско потекло;

4) неодбиени преживари со замени за млеко кои сод-
ржат рибино брашно и

5) фармски животни со суровини за храна за живот-
ни со растително потекло и крмни смеси кои содржат 
суровини за храна за животни кои содржат незначител-
ни количини на делови од коски добиени од недозволе-
ни  животински видови.

Член 3
Ова решение влегува во сила со денот на објавува-

њето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-937/3
14 февруари 2014 година Директор,

Скопје Дејан Рунтевски, с.р.
__________

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1074.
Советот на Јавните обвинители на Република Маке-

донија, согласно чл. 18 ст. 3 од Законот за Јавното обви-
нителство („Службен  весник РМ“ бр.150/07) на одржа-
ната пеесетта седница на ден 17.2.2014 година, донесе  

О Д Л У К А

I
Томе Божиков јавен обвинител во Основното јавно 

обвинителство Струмица, упатен на 4.9.2012 година, со 
Одлука А.бр.233-2/13, на 27.2.2013 година со Одлука А 
бр.85-4/13, и со Одлука А.бр,169-3/13 од 4.9.2013 го-
дина, да ја врши должноста Основен јавен обвинител 
за време до 6 (шест) месеци на Основното јавно обвини-
телство Радовиш, му се продолжува за уште 6 (шест) 
месеци да ја извршува функцијата вршитиел на долж-
носта Основен јавен обвинител на Основното јавно об-
винителство Радовиш.     

II
Одлуката стапува во сила од денот на нејзиното до-

несување на 4.3.2014 година.

Бр. 03-69/2 Совет на јавните обвинители
17 февруари 2014 година на Република Македонија

Скопје Претседател,
Костадин Кизов, с.р.
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