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МИНИСТЕРСТВО  ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

2174. 
Врз основа на член 182 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр.104/19, 146/19 и 275/19), министерот за труд и социјална политика донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

СТАТУТОТ НА ЈУ ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА - БИТОЛА 
 
1. Се дава согласност на Статутарната Одлука за измена и дополнување на Статутот на ЈУ Дом за доенчиња 

и мали деца-Битола, број 01-592/1, донесен од Управниот одбор на Установата  на седницата одржана на ден 
31.12.2019 година. 

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

                                           
              Бр. 04-243/10                          Заменик министер за труд 
       22 јуни 2020 година                            и социјална политика, 
                  Скопје                             Ѓонул Бајрактар, с.р. 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

2175. 
Врз основа на член 65 став (3) од Законот за електронски документи, електронска идентификација и довер-

ливи услуги (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), министерот за ин-
форматичко општество и администрација дoнесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЗАПИСНИКОТ И НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ 
                                      

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на записникот за извршен надзор и на прекршоч-

ниот платен налог. 
 

Член 2 
Записникот за извршен надзор се пополнува на образец кој се печати на хартија со бела боја во А4 формат.  
Формата и содржината на записникот за извршен надзор од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог број 

1, кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 3 
Прекршочниот платен налог за правно лице – давател на квалификувана доверлива услуга, правно лице – 

корисник на квалификувана доверлива услуга, правно лице – давател на неквалификувана доверлива услуга, 
правно лице кое има регистрирана шема за електронска идентификација и за јавен орган, односно правно лице 
кое врши јавни овластувања се издава на образец кој се печати на хартија со бела боја во А4 формат. 

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог број 2, 
кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 4 

Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правното лице давател на квалификувана доверлива 
услуга, одговорното лице во правното лице давател на неквалификувана доверлива услуга, одговорното лице 
во правното лице корисник на квалификувани доверливи услуги, одговорното лице во правното лице кое има 
регистрирана шема за електронска идентификација, функционерот кој раководи со јавниот орган, односно ов-
ластеното лице на правното лице кое врши јавни овластувања и за физичкото лице корисник на квалификувани 
доверливи услуги се издава на образец кој се печати на хартија со бела боја во А4 формат.  

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член, се дадени во Прилог број 3, 
кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 5 

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

 
Бр. 08/3-2169/2                       Министер за информатичко 

24 јуни 2020 година                        општество и администрација, 
Скопје                         Дамјан Манчевски, с.р. 
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2176. 
Врз основа на член 51 став (2), член 53 став (2) и 

член 55 од Законот за електронски документи, елек-
тронска идентификација и доверливи услуги(*) 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр. 101/19 и 275/19), министерот за информатичко оп-
штество и администрација донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАН-
ДАРДИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНАТ КВАЛИ-
ФИКУВАНИТЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ВРЕМЕНСКИ ЖИ-
ГОВИ, СТАНДАРДИТЕ КОИ ГИ СОДРЖАТ ПОТВРДИ-
ТЕ ЗА КВАЛИФИКУВАНА ЕЛЕКТРОНСКА ПРЕПОРА-
ЧАНА ДОСТАВА И СТАНДАРДИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ 
ИСПОЛНУВА КВАЛИФИКУВАНИОТ СЕРТИФИ-
КАТ ЗА АВТЕНТИЧНОСТ НА ВЕБ - СТРАНИЦИТЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за стандардите кои треба да ги ис-
полнат квалификуваните електронски временски жи-
гови, стандардите кои ги содржат потврдите за квали-
фикувана електронска препорачана достава и стандардите 
кои треба да ги исполнува квалификуваниот сертификат 
за автентичност на веб - страниците („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 4/20), во членот 2 по 
зборовите „стандардот ETSI EN 319 422“ се додаваат збо-
ровите „и стандардот ETSI EN 319 421“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 08/3-2169/3 Министер за информатичко 

24 јуни 2020 година општество и администрација, 
Скопје Дамјан Манчевски, с.р. 

__________ 

2177. 
Врз основа на член 29 став (2) од Законот за Цен-

трален регистар на население („Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр. 98/19 и 275/19), ми-
нистерот за информатичко општество и администраци-
ја донесе 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОД-
РЖИНАТА, ФОРМАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ 
НА РЕГИСТАРОТ НА НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ И 
ДРУГИ СУБЈЕКТИ ШТО КОРИСТАТ ПОДАТОЦИ 
ОД  ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за содржината, формата и начинот 
на водење на регистарот на надлежните органи и други 
субјекти што користат податоци од централниот регис-
тар на население („Службен весник на Република Се-
верна Македонија“ бр. 233/19), во членот 5 зборовите 
„став 2“ се заменуваат со зборовите „став 1“. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 08/3-2170/2 Министер за информатичко 

24 јуни 2020 година општество и администрација, 
Скопје Дамјан Манчевски, с.р. 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

2178. 
Врз основа на член 190, став 1, член 193, став 4, 

член 199 и член 203 од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 
57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 
154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и ,,Службен весник 
на РСМ“ бр. 31/2020) и член 130, став 6 од Законот за ин-
вестициски фондови (,,Службен весник на РМ“ бр. 
12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015, 23/2016  и 
,,Службен весник на РСМ“ бр. 31/2020) Комисијата за 
хартии од вредност на Република Северна Македонија, на 
седницата одржана на ден 22.6.2020 година, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 

ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА И НАДЗОР 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот и постапката за вршење 

контрола и надзор („Службен венсик на РСМ“ бр. 
103/2019),  по членот 25, се додава нов член 25-а, кој гласи:  

 
„Член 25-а 

(1) Одредбите од член 21, ставови  (1), (2), (3) и (4), 
член 23 и член 24, не се применуваат кога со записни-
кот е констатиран прекршок за кој е предвидена само 
прекршочна санкција. 

(2) Во случајот од став 1, Извештајот од член 21, 
став (5), го подготвуваат лицата кои го констатирале 
прекршокот, во рок од 30 дена од денот на доставува-
њето на приговорот од страна на субјектот, предмет на 
контрола/надзор или од истекот на рокот за доставува-
ње на приговор“.  

 
Член 2 

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот 
за начинот и постапката за вршење контрола и надзор. 

 
Член 3 

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

 
Број 01-327/3     Комисија за хартии од вредност 

22 јуни 2020 година на Република Северна Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
__________ 

2179. 
Врз основа на член 184 и член 207 став 1 алинеја ѕ) 

од Законот за хартии од вредност („Службен весник на 
РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 
13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 
192/2015, 23/2016, 83/2018 и „Службен весник на РСМ“ 
31/2020), Комисијата за хартии од вредност на Репуб-
лика Северна Македонија на седницата одржана на ден 
15.6.2020 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се одзема дозволата за вршење на услугите со хар-

тии од вредност од член 94 точки в), г), д), е) и ѕ) од Зако-
нот за хартии од вредност на Еуростандард банка АД 
Скопје - Дирекција за  услуги со хартии од вредност. 
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2. Се менува точка 2 од Решението за издавање доз-
вола за работење на Еуростандард банка АД Скопје -
Дирекција за  услуги со хартии од вредност бр. УП1 
08-132 од 25.01.2016 година и гласи: 

„Еуростандард банка АД Скопје-Дирекција за услу-
ги со хартии од вредност ќе ги врши следниве услуги 
со хартии од вредност предвидени во член 94, точки а), 
б), ѓ), ж), з) и и) од Законот за хартии од вредност:  

- купување и продавање на хартии од вредност по 
налог и за сметка на клиентот; 

- купување и продавање на хартии од вредност во 
свое име и за своја сметка; 

- дејствување како покровител при котација; 
- извршување на трансакции и активности за сметка 

на трети лица потребни за преземање на едно акцио-
нерско друштво во согласност со Законот за преземање 
на акционерски друштва и 

- чување на хартии од вредност што вклучува отва-
рање и водење на сметки на хартии од вредност во свое 
име, а за сметка на клиенти во депозитар, отворање и 
водење на сметки на хартии од вредност и за своите 
клиенти кои не се сопственици на тие хартии од вред-
ност, а за сметка на нивните клиенти и други услуги со 
хартии од вредност по налог на клиентот (исплата на 
достасани побарувања од издавачите врз основа на дос-
тасани хартии од вредност, камати и дивиденди за 
сметка на сопствениците на тие хартии од вредност, 
известување за собранија на акционерите и застапува-
ње на тие собранија, плаќање на даночни обврски на 
клиентот врз основа на хартии од вредност кои се во 
негова сопственост и слично); 

- вршење дополнителни услуги за издавачите на 
хартии од вредност.“ 

3. Жалбата изјавена против ова Решение не го одла-
га неговото извршување. 

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

 
Број УП1 08-50     Комисија за хартии од вредност 

15 јуни 2020 година на Република Северна Македонија 
Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
__________ 

 
Në bazë të nenit 184 dhe nenit 207 paragrafi 1 pika x) 

nga Ligji i Letra me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 
95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 
23/2016, 83/2018 dhe Gazeta Zyrtare e RMV-së 31/2020), 
Komisoni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë 
së Veriut në seancën e mbajtur më datë 15.6.2020, miratoi 

 
A K T V E N D I M 

 
1. I MERRET leja e kryerjes së shërbimeve të letrave 

me vlerë sipas nenit 94 pika v), g), d), e) dhe x) të Ligjit të 
Letrave me Vlerë Bankës Eurostandard SHA Shkup – 
Drejtoria e shërbimeve të letrave me vlerë. 

2. NDRYSHOHET pika 2 e Aktvendimit të dhënies së 
lejes së punës Bankës Eurostandard SHA Shkup – 
Drejtoria e shërbimeve të letrave me vlerë nr. PA1 08-132 
datë 25.1.2016 ku thuhet: 

“Banka Eurostandard SHA Shkup – Drejtoria e 
shërbimeve të letrave me vlerë do t’i kryejë shërbimet 
vijuese të letrave me vlerë siç parashihet në nenin 94, pikat 
a), b), gj), zh), z) dhe i) të Ligjit të Letrave me Vlerë:  

- blerje dhe shitje e letrave me vlerë me urdhëresë dhe 
për llogari të klientit; 

- blerje dhe shitje e letrave me vlerë në emër dhe llogari 
të tij; 

- veprim si përkujdesës gjatë kuotizacionit; 

- kryerje e transaksioneve dhe aktiviteteve për llogari të 
personave të tretë të nevojshme për marrjen e një shoqërie 
aksionare në përputhje me Ligjin e Marrjes së Shoqërive 
Aksionare, dhe 

- ruajtje e letrave me vlerë që përfshin hapjen dhe mbajtjen 
e llogarive të letrave me vlerë në emër të tij, ndërkaq për llogari 
të klientëve në depozitar; hapjen dhe mbajtjen e llogarive të 
letrave me vlerë edhe për klientët e tij të cilët nuk janë pronarë të 
atyre letrave me vlerë, por për llogari të klientëve të tyre edhe 
shërbime të tjera të letrave me vlerë me urdhëresë të klientit 
(pagesë e arkëtimeve të mbetura të emetuesve në bazë të letrave 
me vlerë që kanë mbetur, interesave dhe dividendave për llogari 
të pronarëve të letrave përkatëse me vlerë, njoftime për kuvende 
të aksionarëve dhe përfaqësim në ato kuvende, pagesë të 
detyrimeve tatimore të klientit në bazë të letrave me vlerë që 
janë në pronësi të tij etj.); 

- kryerje e shërbimeve shtesë për emetuesit e letrave me vlerë. 
3. Ankesa e paraqitur kundër këtij aktvendimi nuk e 

shtyn përmbarimin e tij. 
4. Ky aktvendim hyn në fuqi në ditën e miratimit, 

ndërkaq do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut”. 

 
Numër PA1 08-50 Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës 

15.6.2020 година së Maqedonisë së Veriut 
Shkup Kryetarja, 

 Mr.Sc. Nora Aliti 
__________ 

2180. 
Врз основа на член 180-а, член 194 став 1 и 5, член 

197 став 1 алинеа в) и  член 206 став 1 алинеа г) од За-
конот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 
број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 
13/201, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 
23/2016, 83/2018 и „Службен весник на РСМ“ 31/2020), 
а постапувајќи по Решение бр. УП 0810-139 од 
13.05.2020 година на Државната комисија за одлучува-
ње во управна постапка и постапка од работен однос во 
втор степен, Комисијата за хартии од вредност на Ре-
публика Северна Македонија на седницата одржана на 
ден 22.6.2020 година донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се утврдува неправилност во работењето  на бро-

керската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје поради 
постапување спротивно на член 180-а од Законот за 
хартии од вредност, а во врска со член 14, член 17 и 
член 33 од Законот за спречување перење пари и фи-
нансирање на тероризам („Службен весник на РМ“ 
број 120/2018), односно поради неидентификација на 
пет клиенти кои тргувале преку полномошник, непри-
бавување доволно податоци за целта и намерата на де-
ловниот однос помеѓу ополномоштувачите и полно-
мошниците, непреземање на сите потребни мерки при 
спроведување на засилена анализа и непоседување до-
кументација како основа за спроведување на засилена 
анализа на клиент при реализација на трансакции со 
акции на издавачот Скопски пазар АД Скопје. 

2. За утврдената неправилност од точка 1 на ова Ре-
шение e изречена забрана на брокерската куќа Илирика 
Инвестментс АД Скопје за вршење на сите услуги со 
хартии од вредност за кои има добиено дозвола од Ко-
мисијата за хартии од вредност, во времетраење од 15 
дена, која е извршена во претходната постапка во перио-
дот од 7.11.2019 година заклучно со 21.11.2019 година. 

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на РСМ“. 
 

Број УП1 08-52     Комисија за хартии од вредност 
22 јуни 2020 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 
 м-р Нора Алити, с.р. 
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Në bazë të nenit 180-a, nenit 194 paragrafi 1 dhe 5, 
nenit 197 paragrafi 1 pika v) dhe nenit 206 paragrafi 1 pika g) të 
Ligjit të Letrave me Vlerë (“Gazeta Zyrtare e RM-së” numër 
95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/201, 
188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 
83/2018 dhe 31/2020), ndërkaq duke iu përgjigjur Aktvendimit 
nr. PA 0810-139 datë 13.5.2020 të Komisionit Shtetëror të 
Vendimmarrjes në Procedurë Administrative dhe në Procedurë 
të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë, Komisioni i 
Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në 
seancën e mbajtur më datë 22.6.2020, miratoi 

 
A K T V E N D I M 

 
1. Vërtetohet parregullsi në punën e shtëpisë së brokerimit 

Ilirika Investments SHA Shkup për shkak të veprimit në 
kundërshtim me nenin 180-a të Ligjit të Letrave me Vlerë, 
ndërkaq në lidhje me nenin 14, 17 dhe 33 të Ligjit të Parandalimit 
të Pastrimit të Parave dhe Financim të Terrorizmit (Gazeta Zyrtare 
e RM-së nr. 120/2018), përkatësisht për shkak të mosidentifikimit 
të pesë klientëve të cilët kanë tregtuar nëpërmjet një të autorizuari, 
mosgrumbullimit të të dhënave të mjaftueshme për synimin dhe 
qëllimin e marrëdhënies afariste midis autorizuesve dhe të 
autorizuarve, mosndërmarrjes së të gjitha masave të nevojshme 
gjatë zbatimit të një analize të zgjeruar dhe mosposedimit të 
dokumentacionit si bazë për zbatimin e analizës së zgjeruar të një 
klienti gjatë realizimit të transaksioneve me aksione të emetuesit 
Tregu i Shkupit SHA Shkup.   

2. Për parregullsinë e vërtetuar sipas pikës 1 të këtij 
aktvendimi, shtëpisë së brokerimit Ilirika Investments SHA 
Shkup  i është shqiptuar ndalesë për kryerje të të gjitha 
shërbimeve të letrave me vlerë për të cilat ka fituar leje nga 
Komisioni i Letrave me Vlerë, në kohëzgjatje prej 15 
ditësh, e cila është zbatuar në procedurën paraprake në 
periudhën prej datës 7.11.2019, e përmbyllur më datë 
21.11.2019. 

3. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën Zyrtare të 
RMV-së“. 

 
Numër PA1 08-52 Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës 

22.6.2020 година së Maqedonisë së Veriut 
Shkup Kryetarja, 

 Mr.Sc. Nora Aliti 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

2181. 
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 и 

член 149 од Законот за енергетика* („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ бр.96/19) и член 8 од Пра-
вилникот за формирање на највисоки малопродажни цени 
на одделни нафтени деривати и горива за транспорт 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 
108/20 и 133/20), Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги на Република Северна Македонија, на седни-
цата одржана на 23.6.2020 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕ-
НИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА ЗА  

ТРАНСПОРТ 
 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на највисоки малопро-

дажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт 
( „ Службен весник на Република Северна Македонија“ 
бр.167/20), во членот 1  став (1),  алинејата 4 се менува 
и гласи: 

 
„- Масло за горење – 
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

- 51,50 (денари/литар) 

 

Член 2 
Во  членот 3 зборовите  „Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во из-

нос од 5,450 денари/литар“ се заменуваат со зборовите : 
„Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 5,363 денари/литар“. 

  
Член 3 

Во членот 7  алинејата 4  се менува  и гласи: 
 

„- Масло за горење –  
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 

- 18,121 (денари/литар)“ 

   
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија” и на веб-страницата на 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија. 

 
Бр. 02-1460/1  

23 јуни 2020 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

2182. 
Врз основа на член 78, став 1 т.ж) в.в. со член 71, 

став 1, точка б) од Законот за извршување („Службен 
весник на РМ“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18), Управниот 
одбор на Комората на извршители на РСМ на седница 
на ден 22.6.2020 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се брише од Именик на извршители Владе Милевски 

од Битола со адреса на живеење на ул. „Таки Даскалот“ бр. 
5, запишан во Именикот на извршители при Комората на 
извршители на РМ како извршител под реден број 77. 

Ова Решение влегува во сила на ден 23.6.2020 година. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 
На ден 16.12.2009 година со Решение на министерот за 

правда бр. 09-5339/1 лицето Владе Милевски беше имену-
вано за извршител на подрачјето на Основен суд Битола и 
Основен суд Ресен. Врз основа на член 33, став 5 од Зако-
нот за извршување („Службен весник на Р Македонија“ бр. 
35/05, 50/2006, 129/06, 8/08 и 83/09), извршен е упис на из-
вршителот Владе Милевски во Именикот на извршители 
што се води од страна на Управниот одбор при Комората 
на извршители на РМ како извршител под реден број 77. 

На ден 19.6.2020 година со Решение бр. 09-1684/1, со 
кое министерот за правда како надлежен орган согласно со 
член 71, став 1, точка б) и став 2 од Законот за извршување 
(„Службен весник на РМ“ бр. 72/16, 142/16, 233/18 и 14/20), 
донесува решение за престанок на должноста извршителот 
Владе Милевски именуван за извршител на подрачјето на 
Основен суд Битола и Основен суд Ресен, со датум на прес-
танокот на должноста на ден 23.6.2020 година, поради нав-
ршување на 64 години возраст согласно со закон. 

Комората на извршители на РСМ, во рамките на 
своите овластувања, на ден 22.6.2020 година врз осно-
ва на член 78, став 1 т.ж) од ЗИ, спроведе бришење на 
извршителот Владе Милевски од Именикот на изврши-
тели кој го води Управниот одбор на Комората на из-
вршители  на РСМ, со што на истиот му престануваат 
сите обврски спрема Комората на извршители на РСМ. 

Согласно  со горенаведеното, Претседателот на 
Управниот одбор на Комората на извршители на РСМ, 
одлучи како во диспозитивот на ова решение. 

Правна поука: Против оваа Одлука извршителот 
има право на правна заштита со поведување на управен 
спор пред Управен суд на РСМ во рок од 30 дена по 
приемот. 

 
Бр. 03/334-4 Комора на извршители 

22 јуни 2020 година на Република Северна Македонија 
Скопје Претседател на Управен одбор, 

 Зоран Димов, с.р. 
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