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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
2305.
Врз основа на член 30 став (2) и член 36 став (3) од
Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03,
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13,
139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.98/19) Владата на
Република Северна Македонија, на седницата, одржана
на 13 јули 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА РАБОТНО МЕСТО И НАРЕДБИ
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ РАБОТИ И ЗАДАЧИ
Со оваа одлука се поништуваат решенијата за распоредување на работно место и наредби за извршување работи и задачи донесени од министерот за внатрешни работи и тоа:
- Решение бр. 22.6-50997/1 од 22.6.2020 година со
кое Павлинка Пановска се распоредува на работно место главен инспектор во Одделение за биолошки испитувања и ДНК идентификација, Сектор за криминалистичка идентификација на лица, Оддел за криминалистичко-технички испитувања и вештачења во Бирото за
јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи.
- Решение бр. 22.6-51002/1 од 22.6.2020 година со
кое Кирчо Дробаров се распоредува на работно место
виш инспектор-дежурен во ЦИК во СВР Струмица во
Бирото за јавна безбедност при Министерството за
внатрепшни работи.
- Решение бр. 22.6-50998/1 од 22.6.2020 година со
кое Кирил Синадиновски се распоредува на работно
место самостоен инспектор-главен дежурен во ДОЦ во
РЦ за ГР Исток во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи.
- Решение бр. 22.6-51003/1 од 22.6.2020 година со
кое Киро Павловски се распоредува на работно место
главен инспектор во Единица за НТ со дроги во Сектор
за НТ со дроги, оружје и опасни материи во Оддел за
криминалистичка полиција во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи.
- Решение бр. 22.6-51039/1 од 22.6.2020 година со
кое Владимир Божиновски се распоредува на работно
место главен инженер во единица за оперативно-технички работи (безбеден град), Сектор за известување и
координација на состојби во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи.
- Решение бр. 22.6-51004/1 од 22.6.2020 година со
кое Милко Бошковски се распоредува на работно место главен инспектор во единица за економски криминал во Сектор за економски криминал и корупција во
Оддел за криминалистичка полиција во Бирото за јавна
безбедност при Министерството за внатрешни работи.
- Решение 6р. 22.6-51005/1 од 22.6.2020 година со
кое Зоран Дуковски времено се распоредува на работно место началник на Одделение за полиција во СВР
Битола во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи.
- Решение бр. 22.6-48374/1 од 11.6.2020 година со
кое Џелал Топалоски се распоредува на работно место
началник на Отсек за криминалистичко-технички увиди и прелиминарни анализи во Одделение за криминалистичка полиција во СВР Битола во Бирото за јавна
безбедност при Министерството за внатрешни работи.
- Решение бр. 22.6-48372/1 од 11.6.2020 година со
кое Вангел Бошковски се распоредува на работно место виш инспектор во Отсек за прикриени човечки изво-
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ри на информации во Одделение за криминалистичкоразузнавачка анализа во СВР Битола во Бирото за јавна
безбедност при Министерството за внатрешни работи.
- Решение бр. 13.3.1-51044/1 од 22.6.2020 година со
кое Дејан Ефтимов се распоредува на работно место
началник на Одделение за прекршоци Струмица во
Сектор за прекршоци на територијата на Република Северна Македонија во Оддел за прекршоци при Министерството за внатрешни работи.
- Решение бр. 13.3.1-51041/1 од 22.6.2020 година со
кое Дончо Србиноски се распоредува на работно место
главен инспектор-детеширан работник за криминалистички истраги и професионално работење во Одделение за деташирани работници за криминалистички истраги и професионално работење во Сектор за криминалистички-оперативни работи во Оддел за внатрешна
контрола, криминалистички работи и професионални
стандарди при Министерството за внатрешни работи.
- Решение бр. 13.3.1-48727/1 од 12.6.2020 година со
кое Даниела Димова се распоредува на работно место
виш советник за организациско-технички работи во
Одделение за логистика и координација на активностите поврзани со Владата на Република Северна Македонија во Сектор за правни работи во Оддел за правни
работи, судски постапки и управување со човечки ресурси при Министерството за внатрешни работи.
- Наредба бр. 22.6-51006/1 од 22.6.2020 година со
која Ајаз Авмедоски се задолжува да извршува работи
и задачи од работно место помлад инспектор-водич на
безбедносен реон во Полициско одделение за БПС Дебар во ПС од ОН Дебар во ОВР Дебар во СВР Охрид
во Бирото за јавна безбедност при Министерството за
внатрешни работи.
- Наредба бр. 22.6-51007/1 од 22.6.2020 година со
која Зенго Веапоски се задолжува да извршува работи
и задачи од работно место самостоен полицаец-дежурен во ПС за ГП и ГН Блато во РЦ за ГР Запад во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи.
- Наредба бр. 22.6-51012/1 од 22.6.2020 година со
која Џевад Мерсовски се задолжува да извршува работи и задачи од работно место самостоен полицаец-дежурен во ПС за ГП и ГН Џепчиште во РЦ за ГР Запад
во Бирото за јавна безбедност при Министерството за
внатрешни работи.
- Наредба бр. 22.6-51009/1 од 22.6.2020 година со
која Бурхан Сулис се задолжува да извршува работи и
задачи од работно место виш инспектор за прифат-сменоводител во ПС од ОН Ѓорче Петров во ЕВР Ѓорче
Петров во СВР Скопје во Бирото за јавна безбедност
при Министерството за внатрешни работи.
- Наредба бр. 22.6-51038/1 од 22.6.2020 година со
која Наташа Танеска се задолжува да извршува работи
и задачи од работно место виш оперативен работник за
потраги и исчезнати лица во Одделение за криминалистички работи Кисела Вода во ЕВР Кисела Вода во СВР
Скопје во Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи.
- Наредба бр. 22.6-51011/1 од 22.6.2020 година со
која Слободан Коцевски се задолжува да извршува работи и задачи од работно место помлад полицаец во
ПС за ГН и ГП Богородица во РЦ за ГР Југ во Бирото
за јавна безбедност при Министерството за внатрешни
работи.
- Наредба бр. 22.6-49321/1 од 16.6.2020 година со
која Мартин Арсовски се задолжува да извршува работи и задачи од работно место помлад полицаец во ПС
од ОН Пробиштип во ОВР Пробиштип во СВР Штип
во Бирото за јавна безбедност при Министерството за
внатрешни работи.
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- Наредба бр. 22.6-49380/1 од 16.6.2020 година со
која Оливер Брблиќ се задолжува да извршува работи и
задачи од работно место самостоен полицаец-возач во
Оддел за специјални полициски операции во Бирото за
јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-7103/1
13 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.
__________

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2306.
Уставниот суд на Република Северна Македонија,
врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија, член 47 алинеја 1 и членот 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
70/1992 и “Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.202/2019), на седницата одржана на 24
јуни 2020 година, донесе
РЕШЕНИЕ
1. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување на уставноста и законитоста на Уредбата со законска сила за
примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за време на вонредна состојба, донесена од
Владата на Република Северна Македонија, број 442832/1 од 3 април 2020 година, („Службен весник на
Република Северна Македонија“ број 90/2020).
2. СЕ СТАВА вон сила Решението со кое се запира
извршувањето на поединечните акти или дејствија што
се преземени врз основа на актите означени во точката
1 од ова решение.
3. Уставниот суд на Република Северна Македонија
по повод иницијативата поднесена од Светскиот македонски конгрес, со Решение У. бр. 126/2020 од 27 мај
2020 година поведе постапка за оценување на уставноста на актот наведен во точката 1 на ова решение,
затоа што основано се постави прашањето за неговата
согласност со Уставот и Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
4. Владата на Република Северна Македонија на
седницата одржана на 29 мај 2020 година донесе нова
Уредба со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за време на
вонредна состојба, бр.44-4750/1 од 29 мај 2020 година,
објавена во „Службен весник на Република Северна
Македонија” број 140/2020 од 29 мај 2020 година.
Во членот 4 на Уредбата е предвидено дека со денот на влегување во сила на оваа уредба со законска
сила престанува да важи Уредбата со законска сила за
примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за време на вонредна состојба, донесена од
Владата на Република Северна Македонија, број 442832/1 од 3 април 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија” број 90/2020 и
123/2020).
Во членот 5 од наведената уредба е утврдено дека
оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот
на објавувањето во “Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Согласно наведените одредби, новата Уредба со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за време на вонредна сос-

тојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија влегува во сила на 29 мај 2020 година, кога е
и објавена во “Службен весник на Република Северна
Македонија“.
Од наведеното може да се заклучи дека Уредбата со
законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија, број 44-2832/1 од 3 април 2020 година
(„Службен весник на Република Северна Македонија“
број 90/2020 и 123/2020), за која е поведена постапка за
оценување на уставноста и законитоста, не е повеќе во
сила ниту во примена, односно оспорената уредба не е
повеќе во правниот поредок.
5. Согласно член 47 алинеја 1 од Деловникот на
Уставниот суд на Република Северна Македонија,
Уставниот суд ќе ја запре постапката ако во текот на
постапката законот, другиот пропис или општ акт
престанале да важат, а не наоѓа основи за оценување на
нивната уставност, односно уставност и законитост во
време на важењето.
Со оглед на тоа што оспорената уредба престанала
да важи во текот на постапката за оценување на нејзината уставност и законитост и повеќе не е во правниот
поредок на Република Северна Македонија, Судот оцени дека се исполнети условите од член 47 алинеја 1 од
Деловникот на Уставниот суд за запирање на постапката.
6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 на ова решение.
7. Ова решение Судот го донесе, со мнозинство гласови, во состав од претседателот на Судот, Сали Мурати и судиите: Насер Ајдари, Елена Гошева, Никола
Ивановски, Јован Јосифовски, д-р Осман Кадриу, д-р
Дарко Костадиновски и Вангелина Маркудова.
У.бр. 126/2020
24 јуни 2020 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија,
Сали Мурати, с.р.
__________

2307.
Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на
Уставниот суд на Република Северна Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.202/2019), по моето гласање против Решението У.бр.126/2020, донесено на седницата одржана
на 24 јуни 2020 година, со кое Уставниот суд одлучи да
jа запре постапката за оценување на уставноста на
Уредбата со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за време на
вонредна состојба, донесена од Владата на Република
Северна Македонија, број 44-2832/1 од 3 април 2020
година, („Службен весник на Република Северна Македонија” број 90/2020), писмено го образложувам следното
ИЗ ДВ О Е Н О М И С Л Е Њ Е
Уставниот суд по повод иницијативата поднесена
од Светскиот македонски конгрес, со Решение
У.бр.126/2020 од 27 мај 2020 година поведе постапка за
оценување на уставноста на предметната Уредба со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија, број 44-2832/1 од 3 април 2020 година,
(„Службен весник на Република Северна Македонија”
број 90/2020), затоа што основано се постави прашањето за неjзината согласност со Уставот, и одлучи да ги
запре од извршување поединечните акти и дејствија
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што се преземени врз основа на оспорената уредба со
законска сила. По ваквата одлука на Судот, Владата на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 29 мај 2020 година донесе нова Уредба со законска
сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги за време на вонредна состојба,
бр.44-4750/1 од 29 мај 2020 година, објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија” број
140/2020 од 29 мај 2020 година. Во членот 4 на Уредбата е предвидено дека со денот на влегување во сила на
оваа уредба со законска сила престанува да важи Уредбата со законска сила за примена на Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги за време на вонредна
состојба, донесена од Владата на Република Северна
Македонија, број 44-2832/1 од 3 април 2020 година
(„Службен весник на Република Северна Македонија”
број 90/2020 и 123/2020). Новата Уредба со законска
сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија
влегува во сила на 29 мај 2020 година, кога е и објавена
во “Службен весник на Република Северна
Македонија“. Судот на седницата одржана на 24 јуни
2020 година, оцени дека Уредбата со законска сила за
примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за време на вонредна состојба, донесена од
Владата на Република Северна Македонија, број 442832/1 од 3 април 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија” број 90/2020 и
123/2020), за која е поведена постапка за оценување на
уставноста, не е повеќе во сила ниту во примена, односно оспорената уредба не е повеќе во правниот поредок, и поради наведеното, а согласно член 47 алинеја 1
од Деловникот, Судот одлучи да ја запре постапката и
да ги запре од извршување поединечните акти и дејствија што се преземени врз основа на оспорената
уредба со законска сила.
Mојот став во однос на уставноста на оспорената
уредба беше изнесен на седницата на Судот, којшто со
Решението У.бр.126/2020 година, оправдано изрази
сомнеж во уставноста на предметната уредба, од причини што со донесувањето на оспорената уредба Владата на Република Северна Македонија ги пречекорила, односно ги надминала своите со Устав предвидени овластувања. Имено, донесувањето на оспорената
уредба со законска сила, според Судот не претставува
мерка којашто има непосреден ниту посреден ефект во
справувањето со последиците од епидемијата и Владата согласно овластувањата предвидени во членовите
125 и 126 од Уставот треба да донесува уредби со законска сила само и исклучиво со цел справување со
причинителот и последиците од вонредната состојба
предизвикана од присуството на коронавирусот COVID-19, а не и уредби со кои се уредуваат медиумските услуги коишто ги уредува Владата со оспорената
одредба и коишто според Судот немаат допирни точки
со вонредната состојба. Од овие причини, Судот оцени
дека Владата на Република Северна Македонија излегува надвор од овластувањето коешто согласно Уставот го има Владата во вонредна состојба согласно членовите 125 и 126 од Уставот и мерката којашто е уредена со предметната уредба нема легитимна цел ниту
општествена оправданост, истата е непропорционална
во светло на целта којашто се сака да се постигне, односно во справувањето со кризата предизвикана од коронавирусот COVID-19. Судот, во конкретниов случај,
оправдано го примени членот 27 од Деловникот на
Уставниот суд за донесување на решение за запирање
од извршување на поединечните акти и дејствија што
се преземени врз основа на оспорената уредба, бидејќи
со нејзиното извршување би можеле да настанат тешко
отстранливи последици.
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Во однос на прашањето дали Уставниот суд е надлежен да ја цени и законитоста на уредбите со законска
сила, мојот став е изнесен во повеќе наврати во извоените мислења по решенијата У.бр 46/2020,
У.бр.44/2020, У.бр.50/2020, У.бр.46/2020, У.бр.49/2020,
и Одлуката У.бр.49/2020, меѓутоа апсолутно не се согласувам со одлуката на мнозинството судии и со правните основи и аргументи на кои се темели Решението
У.бр.126/2020, со кое на седницата одржана на 24 мај
2020 година, Уставниот суд одлучи да jа запре постапката за оценување на уставноста на Уредбата со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија, број 44-2832/1 од 3 април 2020 година,
(„Службен весник на Република Северна Македонија”
број 90/2020).
Според тоа, сметам дека Судот требаше да демонстрира бескомпромисна одлучност во обезбедувањето
на темелната вредност на нашиот уставен поредок владеењето на правото, со цел да ги спречи изигрувањето и грубите повреди на Уставот и законите од страна на Владата на Република Северна Македонија, односно да го примени чл.70 од Деловникот на Уставниот суд, и да утврди неуставност и незаконитост на оспорената уредба со законска сила во времето на нејзиното важење.
Членот 70 од Деловникот на Уставниот суд, во алинејата 6 предвидува дека Уставниот суд донесува одлука кога одлучува за суштината на работата и тоа: „за
утврдување на неуставност на закон односно неуставност и незаконитост на пропис и друг општ акт во време на важењето, што престанал да важи во текот на постапката, ако се исполнети условите за нивно поништување”. Во конкретниов случај, беа исполнети сите услови за поништување на предметната уредба со законска сила, но сепак, Судот одлучи да ја запре постапката, бидејќи оспорениот акт во текот на постапката
престанал да важи и не е повеќе во правниот поредок.
Според моето мислење, ваквата одлука, не дава придонес во она што е примарна надлежност на Уставниот
суд, да ја штити уставноста и законитоста и наместо да
демонстрира одлучност во обезбедувањето на уставноправното начело на владеење на правото, со цел да го
спречи изигрувањето и повредите на Уставот, Судот
всушност направи компромис на штета на уставноправното начело на владеење на правото од кое произлегува и правната сигурност за граѓаните.
Доколку Уставниот суд го применеше членот 70 од
Деловникот и утврдеше неуставност на предметната
уредба со законска сила во време на важењето, а што
престанала да важи во текот на постапката, Судот ќе
спречеше изигрување на уставните надлежности и тогаш новата Уредба со законска сила за примена на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за
време на вонредна состојба, бр.44-4750/1 од 29 мај
2020 година, објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија” број 140/2020 од 29 мај 2020
година, донесена по решението со кое беше поведена
постапка и беше ставена времена мерка, ќе ја доживееше истата судбина, односно ќе беше во подоцнежна
фаза поништена, ќе беа поништени поединечните акти
и дејствија што се преземени врз основа на оспорената
уредба, односно ќе се отстранеа правните последици
коишто произлегле од истата, и ќе беше задоволена темелната вредност на нашиот уставен поредок - владеењето на правото.
26 јуни 2020 година
Скопје

Судија
на Уставниот суд на Република
Северна Македонија,
д-р Дарко Костадиновски, с.р.
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ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
2308.
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 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 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19 и 42/20), Државната изборна
комисија на седницата одржана на 7.7.2020 годинa, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ
ИЗБОРНИ КОМИСИИ
I. Во одлуките за формирање на општинските изборни комисии, број 08-1304/1 од 28.04.2016 година,
објавени во „Службен весник на Република Македонија“, број 84 од 30 април 2016 година, број 08-1304/3,
06.05.2016 година, објавена во Службен весник на Република Македонија број 89 од 09.05.2016 година, број
08-1304/5 од 10.05.2016 година, објавена во Службен
весник на Република Македонија број 92 од 11.05.2017
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 03.11.2016 година,објавена во Службен весник на Република Македонија број 201 од 04.11.2016 година, број 08-2788/5
од 09.11.2016 година, објавена во Службен весник 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 08.12.2016 година, објавена во
Службен весник на Република Македонија број 082788/13 од 08.12.2016 година, број 08-1608/1 од
18.08.2017 година, објавена во Службен весник на Република Македонија број 113 од 18.08.2017 година,
број 08-1608/3 од 22.08.2017 година, објавена во Службен весник на Република Македонија број 116 од
23.08.2017 година, број 08-1608/5 од 30.08.2017 година,
објавена во Службен весник на Република Македонија
број 120 од 01.09.2017 година, број 08-1608/7 од
06.09.2017 година објавена во Службен весник на Република Македонија број 124 од 07.09.2017 година,
број 08-1608/9 од 13.09.2017 година објавена во Службен весник на Република Македонија број 127 од
13.09.2017 година, број 08-1608/11 од 20.09.2017 година објавена во Службен весник на Република Македонија број 132 од 20.09.2017 година, број 08-1608/13 од
04.10.2017 година објавена во Службен весник на Република Македонија број 142 од 05.10.2017 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 Република 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 01.11.2017 година, број 08-1589/1 од 17.08.2018 година, објавена во Службен весник на Република Македонија број 154 од 20.08.2018 година, одлука број 081589/3 од 30.08.2018 година, објавена во Службен весник на Република Македонија број 160 од 30.08.2018
година, одлука број 08-498/1 од 22.02.2019 година, об-
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јавена во Службен весник на Република Северна Македонија број 44 од 22.02.2019 година, одлука број 08498/3 од 12.03.2019 година, објавена во Службен весник на Република Северна Македонија, одлука број 08498/5 од 12.04.2019 година, објавена во Службен весник на Република Северна Македонија, одлука број 08662/1 од 02.03.2020 година, објавена во Службен весник на Република Северна Македонија, одлука број 08662/3 од 09.03.2020 година, објавена во Службен весник на Република Северна Македонија, одлука број 08662/5 од 30.06.2020 година, објавена во Службен весник на Република Северна Македонија и одлука број
08-662/9 од 03.07.2020 година, објавена во Службен
весник на Република Северна Македонија, Државната
изборна комисија решавајќи по поднесените барања за
неприфаќање за извршување на должноста претседател, заменик претседател, член или заменик член во општинските изборни комисии поради здравствени или
семејни причини, ги изврши следните измени и дополнувања:
1. Во составот на Општинската изборна комисија
ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО заменик членот ДЕЈАН
АНАКИЕВ вработен во Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство, СЕ РАЗРЕШУВА.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 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 поднесе барање за изземање до Државна изборна комисија,
во рок од 48 часа од денот на нејзинo објавување во
,,Службен весник на Република Северна Македонија“.
Доставување на барање за изземање по пошта не е
дозволено.
Бр. 08-662/11
7 јули 2020 година
Скопје

Државна изборна комисија
Претседател,
Оливер Деркоски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
2309.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија” бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКОПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА
ПОЛСКА
Член 1
(1) Со ова решение заради заштита од внесување на
вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Северна Македонија на
живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од регионот
Остродцки/Ostrodzki во Република Полска.
(2) Забраната од став (1) на овој член се применува
на следните пратки:
1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки,
гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви
(ratitae) размножувани или чувани во затворен или ог-
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раден простор заради одгледување или чување за:
размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,
2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени
од живина,
3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:
- живина,
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и
- гулаби - писмоносци внесени на територијата на
Република Северна Македонија од соседни трети
земји, каде што живеат вообичаено, и веднаш пуштени
со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се
внесени
4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,
5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,
6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,
7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и
8) нетретирани трофеи од пернат дивеч.
Член 2
По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се
состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч само доколку месото од овие видови било подложено на еден од специфичните третмани B, C или D дадени во Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и
постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од
кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината
на ветеринарно-здравствениот сертификат или други
документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи
животни, аквакултура и производи од животинско потекло(*).

Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката
за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и
транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот
сертификат или други документи што ја придружуваат пратката
со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и
преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од
Анекс II од Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември
2007 година за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за увоз на одредени производи од месо и обработени
желудници, мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, CELEX бр.
32007D0777.
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Член 3
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија”.
Бр. 02 – 1783/1
8 јули 2020 година
Скопје

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

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
2310.
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 Република Северна Македонија“ бр.96/19) и
член 8 од Правилникот 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 седницата одржана на 13.7.2020
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ
Член 1
(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените
деривати и горива за транспорт, изнесуваат:
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин –
ЕУРОСУПЕР БС – 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

-

61,50 (денари/литар)

-

63,50 (денари/литар)

-

53,50 (денари/литар)

-

53,00 (денари/литар)

- 26,585 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со
нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги
формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени во став (1) од овој член.
(3) Највисоките малопродажни цени формирани согласно со став (1) на овој член, освен цената за мазутот М1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот
М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.
(4) Во највисоките малопродажни цени формирани
согласно со овој член содржан е данокот на додадена
вредност согласно Законот за данокот за додадена
вредност.
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Член 2
(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1
од оваа одлука, содржани се и највисоките набавни
цени, коишто изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

-

20,024 (денари/литар)

-

21,761 (денари/литар)

-

20,511 (денари/литар)

-

20,123 (денари/литар)

-

19,140 (денари/килограм)

Член 3
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа oдлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, којшто за Еуросупер БС-95 е во износ од 5,683 денари/литар, за Еуросупер БС-98 е во износ од 5,641 денари/литар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,627 денари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од
5,581 денари/литар, додека за мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 2,500 денар/килограм.
Член 4
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука, со исклучок за мазутот М-1
НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци
од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.
Член 5
Во највисоките малопродажни цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за
финансирање на активностите во областа на животната
средина што согласно член 184 став 2 алинеја 2 од Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

-

0,080 (денари/литар)

-

0,080 (денари/литар)

-

0,030 (денари/литар)

-

0,040 (денари/литар)

-

0,050 (денари/килограм)

Член 6
Во највисоките малопродажните цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што
согласно член 24 став (3) од Законот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците при увоз и/или производство на нафтени деривати:

- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

-

0,890 (денари/литар)

-

0,890 (денари/литар)

-

0,300 (денари/литар)

-

0,300 (денари/литар)

-

0,740 (денари/килограм)

Член 7
Во највисоките малопродажните цени утврдени со
членот 1 од оваа одлука акцизите што ги плаќаат обврзниците согласно прописите за акцизи, изнесуваат:
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 95
- Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС - 98
- Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)
- Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
- Мазут М-1 НС

-

24,692 (денари/литар)

-

24,692 (денари/литар)

-

18,121 (денари/литар)

-

18,121 (денари/литар)

-

0,100 (денари/килограм)

Член 8
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе отпочне да се применува од 00:01 часот на
14.7.2020 година и истата ќе се објави во „Службен
весник на Република Северна Македонија“ и на вебстраницата на Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија.
Бр. 02-1573/1
13 јули 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
2311.
Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на
платите во Република Северна Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95,
33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09,
97/10, 11/12, 145/12, 170/13,139/14 и 147/15 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 202/19),
Министерството за труд и социјална политика
ОБЈАВУВА
1. Стапката на трошоците на живот за месец јуни
2020 година, во однос на месец мај 2020 година, е повисока за 0,8 %.
2. Правото на пораст на платите за месец јуни 2020
година, во однос на месец мај 2020 година, за работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на
платите во Република Северна Македонија, изнесува
0,4 %.
Заменик министер за труд
и социјална политика,
Ѓонул Бајрактар, с.р.
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