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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
2086.
Врз основа на член 182 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и
социјална политика донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА
ЈУ ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ЛИЦА БАРАТЕЛИ НА
ПРАВО НА АЗИЛ „ПРИФАТЕН ЦЕНТАР ЗА БАРАТЕЛИ НА АЗИЛ“
1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Установа за сместување на лица баратели на право на азил
„Прифатен Центар за баратели на азил“ бр. 02-2271,
донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на
седницата одржана на 27.6.2019 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „ Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 04-4808/2
2 јули 2019 година
Скопје

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

2087.
Врз основа на член 182 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и
социјална политика донесе
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ
МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА ДЕБАР
1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Установа Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар
бр. 02-61/4, донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 28.6.2019 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија “.
Бр. 04-4822/2
2 јули 2019 година
Скопје

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

2088.
Врз основа на член 182 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и
социјална политика донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ
ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ ДЕЦА СО ВОСПИТНО-СОЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ И НАРУШЕНО ПОВЕДЕНИЕ
1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Установа за згрижување деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение бр. 01-3663/1, донесен од
Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 3.7.2019 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“
Бр. 04-4893/2
4 јули 2019 година
Скопје

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

2089.
Врз основа на член 182 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19), Министерот за труд и
социјална политика донесе
Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈУ
МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА ГОСТИВАР
1. Се дава согласност на Статутот на Јавната Установа Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар бр. 04-707, донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 4.7.2019 година.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „ Службен весник на Република Северна Македонија “
Бр. 04-4915/2
4 Јули 2019 година
Скопје

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

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2090.
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на
член 13 став (14) од Законот за утврдување на цени на
водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16) и член 14 став (7) од Правилникот за
начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна
услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.63/17), на седницата одржана на ден 5.7.2019 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈП КОМУНАЛЕЦ КРИВА ПАЛАНКА ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА

РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ДКУ „СИЛКОМ“ ДООЕЛ КРАТОВО ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019 -2021 ГОДИНА

1. Да се започне постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈК Комуналец Крива Паланка за регулиран период 2019-2021 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

1. Да се започне постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ДКУ „СИЛКОМ“ ДООЕЛ Кратово за
регулиран период 2019-2021 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

УП1 бр. 08-135/18
5 јули 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
__________

2091.
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на
член 13 став (14) од Законот за утврдување на цени на
водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16) и член 14 став (7) од Правилникот за
начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна
услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.63/17), на седницата одржана на ден 5.7.2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈП КОМУНАЛЕЦ КРИВА ПАЛАНКА
ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА
1. Да се започне постапка за донесување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈК Комуналец Крива Паланка за регулиран период 2019-2021 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
УП1 бр. 08-136/18
5 јули 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
__________

2092.
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на
член 13 став (14) од Законот за утврдување на цени на
водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16) и член 14 став (7) од Правилникот за
начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна
услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.63/17), на седницата одржана на ден 5.7.2019 година, донесе

УП1 бр. 08-137/18
5 јули 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
__________

2093.
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на
член 13 став (14) од Законот за утврдување на цени на
водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16) и член 14 став (7) од Правилникот за
начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна
услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.63/17), на седницата одржана на ден 5.7.2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА ДКУ „СИЛКОМ“ ДООЕЛ КРАТОВО
ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2019-2021 ГОДИНА
1. Да се започне постапка за донесување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ДКУ „СИЛКОМ“ ДООЕЛ Кратово за
регулиран период 2019-2021 година.
2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
УП1 бр. 08-138/18
5 јули 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2094.
Врз основа на 78 став 1 т. ж) и член 79 став 4 в.в. со
член 71 став 1 точка е), од Законот за извршување
(„Службен весник на РСМ“ бр. 72/16, 142/16 и 233/18),
Претседателот на Управниот одбор на Комората на извршители на РСМ на ден 01.07.2019 година, донесе:
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РЕШЕНИЕ
СЕ БРИШЕ ОД ИМЕНИК НА ИЗВРШИТЕЛИ Весна Кавракова со адреса на живеење на ул. Питу Гули
бр.3А, Штип и ЕМБГ 0406973495026 упишан во Именикот на извршители при Комората на извршители на
РМ како извршител под реден број 55.
Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.
Образложение
На ден 21.03.2008 година со Решение на Министерот за правда бр.09-1837/1 лицето Весна Кавракова беше именувано за извршител на подрачјето на Основен
суд Куманово, Основен суд Крива Паланка и Основен
суд Кратово. Врз основа на чл. 33 став 5 од Законот за
извршување („Службен весник на Р. Македонија“
бр.35/05 и 50/2006), извршен е упис на извршител Весна Кавракова во Именикот на извршители што се води
од страна на Управниот одбор при Комората на извршители на РМ како извршител под реден број 55.
На ден 19.06.2019 година до Комората на извршители доставено е Решение бр. 09- 3017/1 од 08.06.2019 година, со кое Министерот за правда како надлежен орган согласно чл. 73 став 1 точка д) и став 2 од Законот
за извршување („ Службен весник на РМ “ бр. 72/16,
142/16 и 233/18), донесувa решение за разрешување од
должноста извршител Весна Кавракова од Штип именувана за подрачјето на Основниот суд Куманово, Основниот суд Крива Паланка и Основниот суд Кратово,
поради неуредно продолжување на осигурувањето од
одговорност, со датум на влегување на сила на решението на ден 08.06.2019 година.

На ден 28.06.2019 година до Комората е доставено Известување дел.бр.03-355/1 од 28.06.2019 година, со кое
Извршител Весна Кавракова ја известува Комората дека се откажува од правото на правен лек односно поведување на управен спор против Решението за разрешување од должноста извршител бр.09-3017/1 од
08.06.2019 година на Министерот за правда. Согласно
што, во смисла на предвиденото со член 71 став 1 точка е) од Законот за извршување, Решението за разрешување на извршител Весна Кавракова, именувана за
подрачјето на Основните судови во Куманово, Кратово
и Крива Паланка на Министерот за правда е правосилно на ден 28.06.2019 година.
Претседателот на Управниот одбор на Комората на
извршители на РСМ, во рамки на своите овластувања,
на ден 01.07.2019 година врз основа на член 79 став 4
од ЗИ, спроведе бришење на извршител Весна Кавракова од Именикот на извршители кој го води Управниот одбор на Комората на извршители на РСМ врз основа на 78 став 1 т. ж) од ЗИ, со што на истата и престануваат сите обврски спрема Комората на извршители
на РСМ.
Согласно горенаведеното, Претседателот на Управниот одбор на Комората на извршители на РСМ, одлучи како во диспозитивот на ова решение.
Бр. 03-359/1
1 јули 2019 година
Скопје

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