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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3368.
Врз основа на член 84, алинеја 6, член 86, став 1 и 2
и Амандман XIII од Уставот на Република Македонија,
донесувам
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ
НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
I
Претседател на Советот за безбедност на Република
Македонија е
- д-р ЃОРГЕ ИВАНОВ, претседател на Република
Македонија.
II
За членови на Советот за безбедност на Република
Македонија се именуваат:
- м-р ТАЛАТ ЏАФЕРИ, претседател на Собранието
на Република Македонија,
- ЗОРАН ЗАЕВ, претседател на Владата на Република Македонија,
- ОЛИВЕР СПАСОВСКИ, министер за внатрешни
работи,
- м-р РАДМИЛА ШЕЌЕРИНСКА, министер за одбрана,
- м-р НИКОЛА ДИМИТРОВ, министер за надворешни работи,
- д-р ЈОВАН ДОНЕВ,
- ФУРКАН ЧАКО,
- НАСЕР СЕЈДИНИ, генерал потполковник.
III
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 08-1254/1
5 декември 2017 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3369.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
28.11.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП МАКЕДОНИЈА ПАТ
– СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонија пат – Скопје, бр.09-4080/2 од
27.11.2017 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7564/1
Претседател на Владата
28 ноември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3370.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
28.11.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП МАКЕДОНИЈА ПАТ
– СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилна пресуда на ЈП Македонија пат – Скопје, бр.09-4079/2 од
27.11.2017 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7564/2
Претседател на Владата
28 ноември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3371.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
28.11.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈП МАКЕДОНСКИ
ШУМИ - СКОПЈЕ
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на ЈП Македонски шуми – Скопје, бр.09-1910/3 од
27.11.2017 година.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-7564/3
Претседател на Владата
28 ноември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3372.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
28.11.2017 година, донесе

Бр. 44-7564/5
Претседател на Владата
28 ноември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3374.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
28.11.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи, бр.09-4076/2
од 27.11.2017 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7564/4
Претседател на Владата
28 ноември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3373.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
28.11.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА НОВО
СЕЛО
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Ново Село, бр.09-1664/3 од 27.11.2017
година.

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА НУ ЦЕНТАР ЗА
КУЛТУРА „АНТОН ПАНОВ“ - СТРУМИЦА
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на НУ Центар за култура „Антон Панов“ - Струмица, бр.09-3069/3 од 27.11.2017 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7564/6
Претседател на Владата
28 ноември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3375.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.11.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА
БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И
ТУБЕРКОЛОЗА - ЛЕШОК
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и туберколоза - Лешок бр. 09-1655/3 од 27.11.2017
година.
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Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7564/7
Претседател на Владата
28 ноември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3376.
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08,
145/10,104/13,187/13, 43/14,160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.11.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА НЕГОТИНО
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Неготино бр. 09-1667/3 од 27.11.2017
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7564/8
Претседател на Владата
28 ноември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3377.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
28.11.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН
ДОМ „Д-Р РУСЕ БОШКОВСКИ" МАВРОВО-РОСТУШЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на ЈЗУ Здравствен дом „д-р Русе Бошковски“, Маврово-Ростуше бр. 09-1924/3 од 27.11.2017 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7564/9
28 ноември 2017 година
Скопје

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

3378.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08,
145/10,104/13,187/13, 43/14,160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.11.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО ЛИСИЧЕ-ВЕЛЕС
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Јавно претпријатие за водостопанство Лисиче-Велес
бр.09-1846/3 од 27.11.2017 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весникна Република
Македонија“.
Бр. 44-7564/10
Претседател на Владата
28 ноември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3379.
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
28.11.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА ЈЕГУНОВЦЕ
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Општина Јегуновце бр.09-3877/2 од 24.11.2017 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7564/11
28 ноември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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3380.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
28.11.2017 година, донесе

3382.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.11.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦАДЕБАР

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на ЈЗУ Општа болница - Дебар бр. 09-4078/2 од
27.11.2017 година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство бр. 09-4077/2 од 27.11.2017 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-7564/12
Претседател на Владата
28 ноември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3381.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.11.2017 година, донесе

Бр. 44-7564/14
Претседател на Владата
28 ноември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3383.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.11.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА НЕГОТИНО

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Неготино бр. 09-4074/2 од 27.11.2017
година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерство за внатрешни работи бр. 09-4082/2 од
27.11.2017 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-7564/13
28 ноември 2017 година
Скопје

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

Бр. 44-7564/15
28 ноември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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3384.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.11.2017 година, донесе

3386.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.11.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство бр. 09-2989/3 од 27.11.2017 година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерство за внатрешни работи бр. 09-4081/2 од
27.11.2017 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-7564/16
Претседател на Владата
28 ноември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3385.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08,
145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15),
Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.11.2017 година, донесе

Бр. 44-7564/18
Претседател на Владата
28 ноември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3387.
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
28.11.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП МАКЕДОНИЈА ПАТ
- СКОПЈЕ

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА
БОЛНИЦА „8-МИ СЕПТЕМВРИ СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонијапат - Скопје бр. 09-4083/2 од
27.11.2017 година.

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември
Скопје, бр.09-4084/3 од 27.11.2017 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-7564/17
28 ноември 2017 година
Скопје

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

Бр. 44-7564/19
28 ноември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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3388.
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
28.11.2017 година, донесе

3390.
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
28.11.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ЈП МАКЕДОНСКИ
ШУМИ - СКОПЈЕ

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи, бр.09-4075/2
од 27.11.2017 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7564/20
Претседател на Владата
28 ноември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3389.
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
28.11.2017 година, донесе

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ЈП Македонски шуми - Скопје, бр.09-2127/3 од
27.11.2017 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7564/22
Претседател на Владата
28 ноември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3391.
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
28.11.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство, бр.09-2745/3 од 27.11.2017 година.

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Служба за општи и заеднички работи на Владата на
Република Македонија, бр.09-339/8 од 24.11.2017 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-7564/21
28 ноември 2017 година
Скопје

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

Бр. 44-7564/23
28 ноември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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3392.
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
28.11.2017 година, донесе

3394.
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
28.11.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи, бр.09-3246/3
од 27.11.2017 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Струмица бр. 09-3306/3 од 27.11.2017
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-7564/24
Претседател на Владата
28 ноември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3393.
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
28.11.2017 година, донесе

Бр. 44-7564/26
Претседател на Владата
28 ноември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3395.
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
28.11.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА
ПРАВДА–УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА МАВРОВО
И РОСТУШЕ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за правда – Управа за извршување
на санкциите бр. 09-1008/3 од 27.11.2017 година.

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Маврово и Ростуше бр. 09-3879/3 од
27.11.2017 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-7564/25
28 ноември 2017 година
Скопје

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

Бр. 44-7564/27
28 ноември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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3396.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата, одржана на
28.11.2017 година, донесе

3398.
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
28.11.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ПРАВДА – УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИ
КНИГИ

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА OПШТИНА БОГДАНЦИ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за правда – Управа за водење на
матични книги бр. 09-1006/3 од 27.11.2017 година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7564/28
Претседател на Владата
28 ноември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3397.
Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија, на седницата одржана на
28.11.2017 година, донесе

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Oпштина Богданци бр. 09-1575/3 од 27.11.2017
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7564/30
Претседател на Владата
28 ноември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3399.
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија на седницата одржана на
28.11.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА OПШТИНА БУТЕЛ

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Oпштина Бутел бр. 09-1661/3 од 27.11.2017 година.

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Министерството за внатрешни работи, бр.09-2596/3
од 27.11.2017 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-7564/29
28 ноември 2017 година
Скопје

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

Бр. 44-7564/31
28 ноември 2017 година
Скопје

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

6 декември 2017
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3400.
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија на седницата одржана на
28.11.2017 година, донесе

3402.
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија на седницата одржана на
28.11.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ПРАВДА

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА МАВРОВО
И РОСТУШЕ

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземени предмети со правосилна пресуда на Министерство за правда, бр.09-1824/3 од
24.11.2017 година.

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Маврово и Ростуше, бр.09-1875/3 од
27.11.2017 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-7564/32
Претседател на Владата
28 ноември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3401.
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија на седницата одржана на
28.11.2017 година, донесе

Бр. 44-7564/34
Претседател на Владата
28 ноември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3403.
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија на седницата одржана на
28.11.2017 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈА
ЗА МЛАДИ И СПОРТ

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА
ЗЕМЈОДЕЛСТВО ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна одлука
на Агенција за млади и спорт бр. 09-3225/3 од
27.11.2017 година.

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство, бр.09-2741/3 од 27.11.2017 година.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 44-7564/33
28 ноември 2017 година
Скопје

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

Бр. 44-7564/35
28 ноември 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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3404.
Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени
предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10,
104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата
на Република Македонија на седницата одржана на
28.11.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ОПШТИНА
АРАЧИНОВО
Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност на Решението за
отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Општина Арачиново, бр.09-3927/3 од 24.11.2017
година.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7564/36
Претседател на Владата
28 ноември 2017 година на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
3405.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011,
15/2013, 139/2014, 196/2015 и 142/2016), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на
28.11.2017 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Државно правобранителство на Република Македонија бр.44-1374/37
од 4.4.2017 година („Службен весник на Република
Македонија“ бр.45/2017).
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 44-7564/37
28 ноември 2017 година
Скопје

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

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
3406.
Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана
на 29 ноември 2017 година, донесе
ОДЛУКА
1. СЕ УКИНУВААТ член 6 став 2, член 11 точка
14, член 12 став 1 точка 4, член 17 став 3, член 28 став
2, член 46 став 2 и членовите 240-244 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2016 и 142/2016).
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот
на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
3. Уставниот суд на Република Македонија, на иницијатива на Адвокатското друштво Кузмановски од
Скопје, со Решение У.бр.143/2016 од 27 септември
2017 година поведе постапка за оценување на уставноста на одредбите од Законот означени во точката 1
од оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што
пред Судот се постави прашањето за согласноста на означените законски одредби со Уставот на Република
Македонија.
4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот
член 6 став 2 од Законот се предвидува дека „Извршителот ќе преземе извршно дејствие по плаќање на цената за администрирање, првичниот налог за извршување
и реалните трошоци од доверителот, за секое поединечно извршно дејствие.“
Според оспорениот член 11 точка 14 од Законот,
„Одделни изрази употребени во овој закон го имаат
следново значење: 14) „вонсудска наплата на долгови“
претставува обид за наплата на парично побарување по
фактури за комунални сметки (електрична енергија,
топлинска енергија, вода, смет, телефонија, мобилни
оператори, кабелски оператори, трошоци за редовно
одржување на заедничките делови на зградата што е во
етажна сопственост), што го спроведува извршител по
барање на доверителот, со согласност на должникот.“
Судот понатаму утврди дека според оспорениот
член 12 став 1 точка 4 од Законот, „Извршни исправи
се: 4) заклучокот на извршителот за утврдување на трошоците на извршувањето;“.
Во оспорениот член 17 став 3 од Законот се определува дека „Извршителот, во случај кога должник е физичко лице, а доверител правно лице кое овозможува
комунални услуги дефинирани во член 11 точка 14) од
овој закон, задолжително пред да преземе било какви
други извршни дејствија со налог, ќе го повика должникот во рок од 3 дена да го намири побарувањето и
истовремено ќе побара од него да ја соопшти својата
имотна состојба, статусот на вработено лице и висината на приходите од плата и други надоместоци.“
Со оспорениот член 28 став 2 од Законот се предвидува дека „Барањето за извршување од доверител за
побарување кое произлегува од комунални услуги опишани во членот 11 точка 14) од овој закон, против
должниците должен е непосредно да бара од Комората
на извршителите од членот 75 на овој закон, да одреди
извршител, кому треба да го поднесе барањето од ставот 1 на овој член.“
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Според оспорениот член 46 став 2 од Законот, „Доколку доверителот не ја плати цената за администрирање и првичниот налог за извршување со поднесување
на барањето за извршување, извршителот со заклучок
ќе го одбие барањето за извршување.“
Судот исто така утврди дека оспорените членови
240-244 од Законот се систематизирани во делот посветен на „Вонсудска наплата на долгови по основ на веродостојна исправа“.
Притоа, членот 240 се однесува на „Барање за вонсудска наплата на долгови“ и тој гласи: „(1) Доверителот за побарување кое произлегува од комунални услуги опишани во членот 11 точка 14) од овој закон, против должниците должен е непосредно, да поднесе барање за вонсудска наплата на долг, пред започнување на
постапка за донесување на решение со кое се дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа,
согласно одредбите на Законот за нотаријатот и тоа:
- за веродостојна исправа за вода, смет и одржување на заедничките простории за износ до 2.000,00 денари,
- за веродостојна исправа за електрична или топлинска енергија за износ до 6.000,00 денари,
- за веродостојна исправа за телефонија, мобилни
оператори или кабелски оператори за износ до 2.000,00
денари.
Доколку износот на неплатените комунални услуги
го надминува износот определен со овој став, доверителот поведува постапка за донесување на решение со
кое се дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа, согласно со одредбите на Законот за нотаријатот.“
„(2) Доверителот пред да го поднесе барањето за
вонсудска наплата на долгови, непосредно бара од Комората на извршителите од членот 75 од овој закон, да
одреди извршител, кому треба да го поднесе барањето
од ставот (1) на овој член.“
„(3) Комората е должна да му одговори на доверителот и да му посочи извршител, во рок од 5 дена сметано од денот на приемот на писменото од ставот (2) на
овој член, водејќи сметка извршителите да ги одредува
рамномерно според азбучниот ред во Именикот на извршителите, водејќи сметка за надлежноста на извршителот според живеалиштето/престојувалиштето на
должникот.“
„(4) Извршителот е должен со заклучок да го одбие
барањето од ставот (1) на овој член доколку доверителот:
- кон барањето не го достави дописот од Комората
дека токму тој е посочен да постапува по барањата на
доверителот за вонсудска наплата на долгови,
- не достави доказ Комората не му одговорила на
дописот за посочување на извршител во рокот од ставот (1) на овој член,
- не ја авансира цената за администрирање на барањето и материјалните трошоци за достава.“
„(5) Со акт на Комората, донесен врз основа на
претходна согласност на Министерството за правда,
поблиску се уредуваат начинот на распределба на
предметите по извршители од страна на Комората, содржината и начинот на поднесување на обраќањето на
доверителот до Комората, содржината на одговорот на
Комората и начинот на доставување на одговорот на
Комората до доверителот.“
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Оспорениот член 241 од Законот се однесува на „Не
применување на одредбите за присилно извршување“
при вонсудска наплата на долгови и тој член гласи: „(1)
Вонсудската наплата на долгови за комунални сметки
извршителот ја спроведува со согласност на должникот.“
„(2) Одредбите од овој закон за присилно извршување не се применуваат при вонсудска наплата на долгови од членовите 240 до 244 од овој закон.“
Оспорениот член 242 од Законот се однесува на
„Започнување со вонсудска наплата на долгови“ и таа
одредба гласи: „(1) По приемот на барањето за вонсудска наплата на долгови од доверителот, извршителот го
повикува должникот да го подмири долгот во рок не
подолг од 15 дена и му ги предочува на должникот сите постапки и трошоци во случај на неуспешна вонсудска наплата.“
„(2) По исклучок и со согласност на доверителот,
наплатата на долгот може да се врши и во рок подолг
од 15 дена.“
Оспорениот член 243 од Законот се однесува на
„Начинот на повикување и наплата“ и тој гласи: „(1)
Повикувањето на должникот за вонсудска наплата, извршителот го врши во писмена форма.“
„(2) Средствата за наплата на долгот должникот ги
уплаќа на посебната сметка на извршителот утврдена
со членот 36 став (5) од овој закон.“
Оспорениот член 244 од Законот се однесува на
„Надоместоците на извршителот за вонсудска наплата
на долгови“ и тој гласи: „(1) За наплатата на долгот извршителот има право на надоместок за преземените
дејствија и материјалните трошоци кои што се авансираат од доверителот согласно со Тарифата, а наплатуваат од должникот.“
„(2) Награда извршителот наплатува само по успешно извршена наплата на долгот чија вредност надминува 5.000,00 денари.“
„(3) Во случај на неуспешна вонсудска наплата долгови надоместокот за преземените дејствија и материјалните трошоци паѓаат на трошок на доверителот и
истите доверителот може да ги предјави во постапката
за издавање на решение за нотарски платен налог согласно Законот за нотаријатот.“
5.а) Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, владеењето на правото е темелна вредност на уставниот
поредок на Република Македонија.
Во членот 51 од Уставот се определува дека „Во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и
со закон“ (став 1). „Секој е должен да ги почитува
Уставот и законите“ (став 2).
Според член 52 став 1 од Уставот, „Законите и другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила“, а
според ставот 4, „Законите и другите прописи не можат да имаат повратно дејство, освен по исклучок, во
случаи кога тоа е поповолно за граѓаните.“
Од изнесените уставни одредби произлегува дека
темелна вредност на уставниот поредок на Република
Македонија е владеењето на правото, што се остварува
така што законите мораат да бидат во согласност со
Уставот, потоа другите прописи мораат да бидат во
согласност со Уставот и со законите, а покрај тоа секој
е должен да ги почитува Уставот и законите. Освен
тоа, законите и другите прописи најнапред се објавуваат во јавноста, па влегуваат во сила и потоа се применуваат, тие не можат да имаат повратно дејство, со тоа
што исклучок се случаите кога тоа е поповолно за граѓаните. Според тоа, владеењето на правото подразбира
усогласеност на понискиот правен акт со повисокиот
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правен акт. Односот пак меѓу темелната вредност владеење на правото утврдена во Уставот, од една страна,
и правните норми содржани во пониските правни акти,
од друга страна, подразбира законските и подзаконските одредби да се јасни или разбирливи, прецизни или
недвосмислени, конзистентни или доследни едни со
други, за да се обезбеди владеење на правото и за да се
елиминира можниот субјективизам од лицето кое одлучува применувајќи го правото.
б) Според член 8 став 1 алинеја 7 од Уставот, слободата на пазарот и претприемништвото е темелна
вредност на уставниот поредок на Република Македонија.
Во членот 55 став 1 од Уставот се утврдува гаранција на слободата на пазарот и претприемништвото,
при што со ставот 2 се пропишува дека „Републиката
обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на
пазарот, како и презема мерки против монополската
положба и монополското однесување на пазарот.“ Според став 3, „Слободата на пазарот и претприемништвото можат да се ограничат со закон единствено заради
одбрана на Републиката, зачувувањето на природата,
животната средина или здравјето на луѓето.“
Од овие уставни одредби произлегува дека темелната вредност слобода на пазарот и претприемништвото се остварува со нејзино гарантирање пропишано во
Уставот, потоа со обврска на државата да спречи монополска положба и монополско однесување на пазарот и
да обезбеди еднаква правна положба на сите субјекти
на пазарот, како и со определување на областите поради кои може да се ограничи таа слобода.
в) Уставот на Република Македонија не содржи
норми кои се однесуваат за извршителите.
г) Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2016 и 142/2016), пак, содржи: основни одредби (Дел први: членовите 1-11), одредби што се однесуваат на извршување (Дел втори:
членовите 12-244) распоредени во четири раздели (Заеднички одредби, Спроведување на извршувањето, Извршување заради наплата на парично побарување, Извршување заради остварување на непарично побарување), и одредби што се однесуваат на испит за извршители, како и преодни и завршни одредби (Дел
трети: членовите 245-269).
Во основните одредби од Законот се пропишуваат
следните темелни правила:
- дека извршителите постапуваат заради (1) присилно извршување на судска одлука која гласи на исполнување на обврска, (2) присилно извршување на одлука донесена во управна постапка која гласи на исполнување на парична обврска и (3) присилно извршување
на нотарски исправи и други извршни исправи предвидени со закон (член 1 ставови 1, 2 и 3);
- дека основа за извршување е извршна исправа
(член 2 став 1);
- само еден извршител го спроведува извршувањето, кое започнува по барање од доверителот (член 2
ставови 2 и 3 и член 3 став 1);
- при спроведувањето на извршувањето, извршителот е должен да постапува веднаш и според редоследот
на приемот на предметите, ако пред секое извршно дејствие доверителот ја платил цената за администрирање
и реалните трошоци на извршителот (член 6);
- „извршител“ е лице кое врши јавни овластувања
утврдени со закон и кои директно одлучуваат за дејствијата што треба да се преземат за да се спроведе извршната исправа (член 11 точка 7);
- „вонсудската наплата на долгови“ е обид за наплата на парично побарување по фактура за комунални
сметки (електрична енергија, топлинска енергија, вода,
смет, телефонија, мобилни оператори, кабелски опера-
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тори, трошоци за редовно одржување на заедничките
делови на зграда), што го спроведува извршител по барање на доверителот, со согласност на должникот
(член 11 точка 14).
Од изнесените основни одредби на Законот за извршување, а при непостоење на уставни одредби во
врска со извршителите, произлегува дека извршителот
постапува врз основа на извршна исправа (член 2 став
1), донесена од суд, управен орган, нотар или друг орган предвиден со закон (член 1), присилно, со преземање на извршни дејствија утврдени со закон како јавни
овластувања и за кои одлучува самиот (член 1 и член
11 точка 7). Во основните одредби од Законот за извршување се определува и значењето на изразот „вонсудска наплата на долгови“ што го спроведува извршител по барање на доверител, со согласност на должникот (член 11 точка 14), иако во тој однос нема извршна
исправа донесена од суд, управен орган, нотар или
друг орган предвиден со закон, ниту пак има присилно
преземање на извршни дејствија за кои одлучува самиот извршител врз основа на јавни овластувања утврдени во закон, туку има фактура за комунална сметка издадена од комунално правно лице, барање од комуналната фирма до извршителот и согласност на должникот.
д) Законот за извршување понатаму, во врска со
„вонсудска наплата на долгови“ определени во член 11
точка 14 од Законот, ја уредува постапката на следните
начини: (1) ако комуналниот долг е во рамките на законски утврдениот износ и (2) ако комуналниот долг е
над рамките на законски утврдениот износ (член 240
став 1).
(1) Ако комуналниот долг е во рамките на законски
утврдениот износ, постапката е следна:
- долгот, определен во веродостојната исправа за
вода, смет, одржување на зграда, телефонија, мобилни
оператори и кабелски оператори, да е до 2.000 денари,
како и долгот, определен во веродостојната исправа за
електрична или топлинска енергија, да е до 6.000 денари (член 240 став 1 реченица прва);
- доверителот-комунално правно лице е должно
непосредно да бара од Комората на извршители да одреди извршител кому треба да се поднесе барањето за
извршување (член 28 став 2 и член 240 став 2);
- Комората на извршители е должна да му одговори
на доверителот во рок од 48 часа од приемот на писменото, водејќи сметка извршителите да ги одредува рамномерно според азбучниот ред во Именикот на извршителите, водејќи сметка за надлежноста на извршителот (член 28 став 3). Од друга страна, според член
240 став 3 од Законот, „Комората на извршители е
должна да му одговори на доверителот во рок од 5 дена
сметано од денот на приемот на писменото“ водејќи
сметка за извршителите да ги одредува рамномерно ...,
водејќи сметка за надлежноста на извршителот според
живеалиштето/престојувалиштето на должникот;
- доверителот-комунално правно лице поднесува
барање за извршување до извршителот со приложување на извршната исправа во оригинал (член 28 ставови
1 и 2);
- извршителот задолжително го повикува должникот да го подмири долгот во рок од 3 дена да го намири
побарувањето (член 17 став 3). Од друга страна, според
член 242 став 1 од Законот, „по приемот на барањето за
вонсудска наплата на долгови од доверителот, извршителот го повикува должникот да го подмири долгот во
рок не подолг од 15 дена ...“;
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- повикувањето на должникот за вонсудска наплата,
извршителот го врши во писмена форма (член 243 став
1);
- доверителот однапред плаќа аванс на извршителот
за преземените дејствија и за материјалните трошоци
(член 6 став 2, член 46 и член 244 став 1);
- ако долгот се наплати, извршителот ги наплатува
преземените дејствија и направените трошоци од должникот (член 244 став 1), а ако не се изврши вонсудска
наплата на долгот, преземените дејствија и материјалните трошоци на извршителот паѓаат на трошок на доверителот и истите доверителот може да ги бара во постапката за издавање на решение за нотарски платен
налог согласно Законот за нотаријатот (член 243 став
3);
- за трошоците на извршувањето, извршителот донесува заклучок кој е извршна исправа (член 12 став 1
точка 4).
(2) Ако комуналниот долг е над рамките на законски утврдениот износ, постапката е следна:
- доверителот бара донесување на решение со кое
се дозволува извршување врз основа на веродостојна
исправа, согласно со одредбите од Законот за нотаријатот (член 240 став 1 реченица втора);
- решението за издавање на нотарски платен налог
станува извршна исправа (член 16 ставови 1 и 2);
- барањето за извршување на извршна исправа доверителот го поднесува до извршителот во писмена
форма со приложување на извршната исправа во оригинал (член 28 став 1).
Од изнесените законски одредби гледани од аспектите покренати со иницијативата произлегува дека (1)
комуналните правни лица-доверители се должни да постапуваат на два начина заради наплата на комунален
долг, во зависност од тоа дали износот на долгот е во
законски утврдените рамки или не, за разлика од другите правни лица-доверители кои постапуваат само на
еден начин и дека (2) ако комуналниот долг е во законските рамки (до 2.000 денари за вода, смет, одржување
на зграда, телефонија, мобилни оператори и кабелски
оператори, односно до 6.000 денари за електрична или
топлинска енергија), тогаш: а) комуналното претпријатие-доверител е должно да преземе дополнително дејствие (обраќање до Комората на извршители), Комората на извршители е должна да преземе дополнително
дејствие (да одреди извршител според некаков редослед), како и одредениот извршител исто така е должен
да преземе дополнително дејствие (писмено да го повика должникот да го подмири комуналниот долг), б)
комуналното правно лице-доверител понатаму е должно своите дејствија да ги преземе лично без посредство
на адвокат, в) за секое преземено дејствие од извршителот комуналното правно лице-доверител е должно
претходно да плати аванс и да ги плати неговите материјални трошоци, кои давачки извршителот не ги враќа
на комуналното претпријатие ако не се изврши вонсудска наплата на долгот, туку за тие средства комуналното претпријатие треба да води нова постапка пред но-
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тар (барање за издавање на решение за нотарски платен
налог), и г) заклучокот на извршителот за трошоците
на извршувањето е извршна исправа која тој самиот
може да ја изврши без можност за оспорување на таа
извршна исправа пред извршување, а севкупната таква
постапка не е предвидена за другите правни лица-доверители.
ѓ) Во образложението на Предлог-законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/2016) се наведува следното:
- при донесувањето на новиот Закон за извршување
„... не се следеше конкретно туѓо искуство, туку малубројните европски искуства се прилагодуваа на македонските прилики, ...“ (стр.1 последниот став од
Образложението на Предлог-законот);
- донесувањето на нов Закон за извршување има за
цел „... проширување на надлежноста на извршителите
со воведување на вонсудска наплата на долгови врз основа на веродостојна исправа, ...“ (стр.2);
- „Новото законско решение воведува и целосно ново извршно дејствие по барање на извршителите.
Имено, станува збор за вонсудска наплата на долгови
по основ на веродостојна исправа, .... Ова дејствие ќе
се презема исклучиво по барање и на трошок на доверителот, што значи дека нема да ги кумулира трошоците на должникот.“
Од изнесените наводи во Образложението на Предлог-законот произлегува дека (1) материјата за вонсудската наплата на долгови како делокруг на извршителите не е преземена од искуството на друга држава, дека (2) таа материја е проширување на надлежноста на
извршителите и дека (3) оваа материја е внесена во Законот по барање на извршителите, а на трошок на доверителите и не на трошок на должниците.
Во образложението на Предлог-законот за изменување на Законот за извршување („Службен весник на
Република Македонија“ бр.142/2016) се наведува следното:
- „Комората на извршители како и големите доверители кои обезбедуваат комунални услуги како ЕВН,
Македонски Телеком, Оне и БЕГ се директно засегнати
со новините во Законот за извршување, поради што истите побараа одлагање на Законот за извршување со
цел усогласување со одредбите од Законот за извршување и негова имплементација во нивните внатрешни
процеси и системи, ...“
Имајќи го предвид изнесеното, дека (1) Уставот не
содржи норми кои се однесуваат за извршителите, дека
(2) основните одредби од Законот за извршување го позиционираат извршителот како лице кое присилно
спроведува извршна исправа донесена од суд, управен
орган, нотар или друг орган определен со закон, дека
(3) „вонсудската наплата на долгови“ определена во Законот за извршување не се заснова на извршна исправа
донесена од наведените органи и на присилно спроведување на извршна исправа донесена од тие органи, дека (4) постапката за „вонсудска наплата на долгови“ ги
става доверителите-комуналните правни лица во пои-
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наква правна положба од другите правни лица-доверители, дека (5) „вонсудската наплата на долгови“ е внесена во Законот на барање на извршителите, без да се
следи таквото искуство во други држави и на штета на
комуналните правни лица-доверители кои барале одлагање на примената на Законот за извршување, Судот
утврди дека член 11 точка 14, член 17 став 3 и членовите 240-244 (востановувањето и постапката за „вонсудска наплата на долгови“) од Законот не се во согласност со темелната вредност владеење на правото определена во член 8 став 1 алинеја 3 и разработена во
член 51 од Уставот, како и дека член 6 став 2, член 12
став 1 точка 4, член 28 став 2 и член 46 став 2 (однапред плаќањето, Комората на извршители да одреди извршител, заклучокот на извршителот да е извршна исправа) од Законот не се во согласност со темелната
вредност слободата на пазарот и претприемништвото
определена во член 8 став 1 алинеја 7 и разработена во
член 55 од Уставот.
6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во
точката 1 од оваа одлука.
7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Елена Гошева, Јован Јосифовски,
Вангелина Маркудова, Сали Мурати и Владимир
Стојаноски.
У. бр. 143/2016
29 ноември 2017 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Никола Ивановски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
3407.
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 ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, СЕМЕ, ЈАЈНИ КЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ ОД ДОМАШНИ И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ
ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ
НА СИН ЈАЗИК ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз и транзит на домашни и диви преживари, семе, јајни клетки и ембриони од домашни и диви преживари заради заштита од
внесување на вирусот на син јазик во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 9/17, 118/17 и 149/17), Прилогот се заменува со нов
Прилог, кој е составен дел на ова решение.

Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-2854/3
1 декември 2017 година
Скопје

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

1. Франција
Сите региони во Франција
2. Италија
Сите региони во Италија
3. Грција
Следните региони во Грција:
- Додеканиса/Dodekanisa,
- Самос/Samos.
__________
3408.
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 ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА
НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И
НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО
ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ЊУКАСТЕЛСКА БОЛЕСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА
БУГАРИЈА
Член 1
Во Решението за забрана на увоз на живи животни,
производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска
болест во Република Македонија по потекло од Република Бугарија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/17), во членот 1 ставот (1) се менува и
гласи:
“Со ова решение заради заштита од внесување
на вирусот на Њукастелска болест се забранува увозот во Република Македонија на живи животни,
производи и нуспроизводи од животинско потекло
кои потекнуваат од следните региони од Република
Бугарија:
- Карџали/Kardjali,
- Софија Град/Sofia City и
- Софија/Sofia.“.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-3449/3
1 декември 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.
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3409.
Врз основа на член 58 став (4) 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
ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ЖИВОТНИ И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ ПРИ СТАВАЊЕ
ВО ПРОМЕТ НА ЖИВОТНИ(*)
Член 1
Во Правилникот за условите за ставање во промет
на одделни видови животни и начинот на вршење на
официјални контроли при ставање во промет на животни („Службен весник на Република Македонија“ бр.
77/11 и 138/14) во членот 3 по ставот (2) се додаваат
шест нови става (3), (4), (5), (6), (7) и (8) кои гласат:
„(3) Животните кои се ставаат во промет треба да
потекнуваат од објекти, центри или организации кои се
предмет на редовни официјални ветеринарни контроли
во согласност со став (7) на овој член.
(4) Животните кои се предмет на движење треба да
бидат идентификувани и регистрирани во согласност
со Законот за идентификација и регистрација на животните за да постои следливост до објектот, центарот или
организацијата на потекло или транзит.
(5) Приемчивите животни на болести не треба да
потекнуваат од:
1) објект, центар или организација, оддел или регион кој е предмет на официјални ограничувања за соодветните животни, воведени од страна на Агенцијата за
храна и ветеринарство, поради сомнеж, жариште или
постоење на болест која задолжително се пријавува
или поради примена на заштитни мерки и
2) објект, центар или организација, оддел или регион кој е предмет на официјални ограничувања, воведени од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство,
поради сомнеж, жариште или постоење на болест различна од болестите кои задолжително се пријавуваат
или поради примена на заштитни мерки.
(6) Доколку превозот вклучува неколку места на
дестинација, животните треба да се групираат во толку
пратки колку што има места на дестинација и секоја
пратка треба да биде придружувана со сертификати наведени во член 6 на овој правилник.


Со овој правилник се врши усогласување со Директивата на Советот 90/425/EEЗ од 26 јуни 1990 година за ветеринарни проверки
применливи во трговијата во Унијата за одредени живи животни
и производи во врска со комплетирање на внатрешниот пазар,
(CELEX бр. 31990L0425) и Директивата на Советот 92/65/EEЗ од
13 јули 1992 година за утврдување здравствени барања кои ја регулираат трговијата и увозот на животни, семе, јајцеклетки и ембриони во Заедницата, кои не се предмет на барањата за здравјето
на животните утврдени со посебни правила на Заедницата од
Анекс А (I) од Директивата 90/425/ЕЕЗ, (CELEX бр. 31992L0065).
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(7) За да се обезбеди дека животните кои се ставаат
во промет се во согласност со условите за ставање во
промет на животни, а особено дека ги исполнуваат условите во однос на идентификацијата, покрај редовните контроли на официјалниот ветеринар, од страна на
Агенцијата за храна и ветеринарство се вршат проверки на објектите, сточните пазари, собирните центри,
центри или организации.
(8) Доколку постои основано сомнение дека условите за ставање во промет на животни не се запазени,
од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство се
вршат проверки и доколку таквото сомнение се потврди, се преземат соодветни мерки, кои можат да се
состојат од изолирање на објектот, центарот или организацијата.“.
Член 2
По членот 3 се додава нов член 3-а кој гласи:
„Член 3-а
(1) Животните од овој член може да се ставаат во
промет доколку ги исполнуваат условите пропишани
во ставовите (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) и (10) од
овој член и ако потекнуваат од објекти кои се регистрирани и кои треба:
- редовно да ги прегледуваат животните кои ги чуваат согласно член 3 ставови (7) и (8) на овој правилник;
- да го известуваат официјалниот ветеринар, како за
жариште на болести кои задолжително се пријавуваат,
така и за појава на болести за кои постојат програми за
контрола или мониторинг;
- да ги почитуваат мерките за контрола на болести
кои се опфатени со програми за сузбивање и искоренување на болести;
- да ставаат во промет животни кои не покажуваат
знаци на болест и кои доаѓаат од објекти или области
кои не се предмет на ветеринарно здравствени забрани,
а во однос на животни кои немаат ветеринарно здравствен сертификат или комерцијален документ од ставовите (2) и (6) на овој член, само животни придружени
со сопствен сертификат од операторот со кој се потврдува дека животните во времето на испраќањето не
покажувале видливи знаци на болест и дека нивните
објекти не се предмет на ветеринарно здравствени забрани и
- да ги почитуваат барањата за благосостојбата на
животните кои се чуваат.
(2) Ставање во промет на примати (simiae и
prosimiae) се врши само доколку животните се испратени од и до тело, институт или центар одобрени од
Агенцијата за храна и ветеринарство и доколку животните се придружени со ветеринарно здравствен сертификат кој е пополнет и потпишан од официјалниот ветеринар на телото, институтот или центарот од каде
потекнуваат животните, со цел да се гарантира нивното
здравје.
(3) По исклучок од став (2) на овој член може да се
дозволи приматите кои му припаѓале на некое физичко
лице да се превземат од страна на одобрено тело, институт или центар.
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(4) Чапункарите од видови различни од оние наведени во Правилникот за условите за ставање во промет
на говеда и свињи(*1), Правилникот за услови за ставање во промет на копитари(*2) и Правилникот за условите за ставање во промет на животни од видовите овци и кози(*3) може да се ставаат во промет доколку ги
исполнуваат следниве услови:
1) општо тие:
(a) треба да се идентификувани согласно член 3
став (4) на овој правилник;
(б) не се наменети за колење според програми за
сузбивање и искоренување на заразни болести кај животните;
(в) не се вакцинирани против шап и лигавка и се во
согласност со условите од Програмата за сузбивање и
искоренување на лигавка и шап(*4) и член 5 од Правилникот за условите за ставање во промет на говеда и
свињи(*5) и
(г) потекнуваат од објект наведен во член 4 став (2)
точка б) од Правилникот за условите за ставање во
промет на говеда и свињи(*6) кој не е предмет на ветеринарно здравствени мерки, особено оние според
Програмата за сузбивање и искоренување на лигавка и
шап(*4), Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на класична чума кај свињите(*7) и Правилникот за условите за ставање во промет на животни од
видовите овци и кози(*3) и се чувани таму постојано
од нивното раѓање или во текот на последните триесет
дена пред испораката;
2) за преживари:
(a) треба да потекнуваат од објекти кои се официјално слободни од туберкулоза и бруцелоза, согласно
Правилникот за условите за ставање во промет на говеда и свињи(*1) или Правилникот за условите за ставање во промет на животни од видовите овци и кози(*3)
и да ги исполнуваат, во однос на ветеринарно – здравствените барања, соодветните барања пропишани за говеда во член 4 став (2) точки (в) и (г) од Правилникот
за условите за ставање во промет на говеда и свињи(*8)
или член 3 од Правилникот за условите за ставање во
промет на животни од видовите овци и кози(*9) и
(б) доколку не потекнуваат од објекти кои се во
согласност со условите од потточка (а) на оваа точка,
треба да потекнуваат од објект во кој немало случај на
бруцелоза или туберкулоза во текот на 42 дена пред натоварот на животните и каде преживарите, во текот на
30 дена пред испораката, биле подложени на тест за
бруцелоза и туберкулоза, со добиени негативни резултати;
3) за свињи:
(a) не треба да потекнуваат од област која е предмет
на мерки на забрана поврзани со присуството на Африканска чума кај свињите согласно член 11 од Правилникот за условите за ставање во промет на говеда и
свињи(*10);
(б) треба да потекнуваат од објект кој не е предмет
на ниту една од забраните пропишани во Правилникот
за мерки за сузбивање и искоренување на класична чума кај свињите(*7) како резултат на класична свинска
чума;
(в) треба да потекнуваат од објект кој е слободен од
бруцелоза и да ги задоволуваат соодветните ветеринарно здравствени барања утврдени за свињи во Правилникот за условите за ставање во промет на говеда и
свињи(*1) и

6 декември 2017

(г) доколку не потекнуваат од стадо кое ги исполнува условите од потточка (в) на оваа точка, треба во рок
од 30 дена пред испораката, да бидат подложени на испитување за присуство на антитела за бруцелоза, со негативни резултати.
(5) Птици, освен видовите кои се опфатени со Правилникот за условите за ставање во промет на живина
и јајца за ведење(*11), се ставаат во промет доколку:
1) доаѓаат од објект во кој не е дијагностицирана
авијарна инфлуенца во последните 30 дена пред испораката;
2) доаѓаат од објект или област која не е предмет на
ограничувања поради Њукастелска болест и
3) претходно биле ставени во карантин во објектот
каде првично биле увезени од трета земја.
(6) Покрај условите од став (5) на овој член, птиците од фамилијата psittacidae:
1) не треба да доаѓаат од објект, ниту пак да биле во
контакт со животни од објект во кој е дијагностицирана пситакоза (Chlamydia psittaci), доколку не поминале
најмалку два месеци од последниот регистриран случај
и периодот на третман;
2) треба да се идентификувани во согласност со
член 3 став (4) од овој правилник и
3) треба да се придружени со комерцијален документ потпишан од страна на официјалниот ветеринар
или од страна на овластениот ветеринар одговорен за
објектот на потекло.
(7) Пчели (Apis melifera) се ставаат во промет доколку доаѓаат од област која најмалку во последните
30 дена не била предмет на ограничувања поврзани со
Амерички трулеж на пчелно легло и поминале најмалку 30 дена од датумот на кој сите кошници во радиус
од три километри биле проверени и сите заразени кошници запалени или третирани за да се осигура дека нема опасност од болеста.
(8) Зајаци се ставаат во промет доколку ги исполнуваат следните услови:
1) не доаѓаат од објект, ниту пак да биле во контакт
со животни од објект, каде има беснило или постоело
сомнеж за појава на беснило во последните 30 дена и
2) доаѓаат од објект каде ниту едно животно не покажувало клинички знаци на миксоматоза.
(9) Кучиња, мачки и феретки, при ставање во промет, треба во последните 48 часа пред испораката да се
подложат на клиничко испитување од страна на овластен ветеринар.
(10) Ласици и лисици не треба да се ставаат во промет доколку доаѓаат од објект или пак биле во контакт
со животни од објект каде има беснило или постоело
сомнеж за појава на беснило во последните шест месеци, а особено доколку не се применува план за систематска вакцинација.“.
Член 3
По членот 4 се додава нов член 4-а кој гласи:
„Член 4-а
(1) Официјалниот ветеринар на местото на дестинација на животните може да изврши ветеринарна проверка за да утврди дека условите од член 3 на овој правилник се исполнети.
(2) Доколку животните од член 2 на овој правилник
се наменети за:
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1) сточен пазар или собирен центар, операторот
треба да ги прими животните кои не ги исполнуваат
условите од член 3 на овој правилник, при што официјалниот ветеринар врши преглед на сертификатите или
документите кои ги придружуваат животните;
2) кланица која е под надзор на официјален ветеринар, официјалниот ветеринар треба да обезбеди, врз основа на сертификатот или придружниот документ, дека
се колат само животните кои се во согласност со условите од член 3 на овој правилник, при што операторот
врши колење на животните, кои не се во согласност со
условите од член 3 на овој правилник;
3) регистриран трговец кој ги дели пратките или за
објект кој не е под постојан надзор, ваквиот трговец
или објект се сметаат за примач на животните и треба
да ги исполнуваат условите од став (3) на овој член и
4) објекти, центри или организации, вклучително и
каде пратката делумно се растовара за време на превозот, секое животно или група на животни треба да бидат придружувани со оригиналниот сертификат или
придружниот документ се додека не пристигнат до во
нив наведениот примач.
(3) Примателите од став (2) точки 3) и 4) на овој
член треба, пред пратката да се раздели или да се стави
во промет, да проверат дали се присутни соодветни
идентификациони ознаки и сертификати од член 3 на
овој правилник, да го известат официјалниот ветеринар
за секоја нерегуларност или неправилност и да ги изолираат наведените животни додека официјалниот ветеринар одлучи за начинот на постапување со нив.
(4) Приматели наведени во сертификатот или документот треба:
1) по барање на Агенцијата за храна и ветеринарство до потребниот степен да ги извршат проверките
од став (3) на овој член и најмалку еден ден однапред
да известат за пристигнувањето на животните, а посебно, за природата на пратката и предвидениот датум
на пристигнување,
2) известувањето од точка 1) на овој став не се бара
за регистрирани коњи за кои постои идентификационен документ согласно Правилникот за начинот и постапката за идентификација и регистрација на копитари (*12) и
3) да ги чуваат сертификатите или документите во
период од најмалку шест месеци и да ги покажат на
официјалниот ветеринар на негово барање.
(5) Доколку од ветеринарно здравствени причини е
потребно животните да се стават во карантин, тоа се
врши во објектот на дестинација.
(6) Доколку при прегледот на пратката на местото
на дестинација или за време на превозот се утврди присуство на агенси кои причинуваат болести, наведени во
Правилникот за начинот и постапката за пријавување
на болестите кои задолжително се пријавуваат и листа
на болести кај животните кои задолжително се пријавуваат(*13), зоонози или болести или каква било друга
причина која може да претставува сериозна закана за
животните или луѓето, или дека доаѓаат од регион контаминиран со епизоотска болест, животното или пратката од животни се ставаат во карантин или се колат
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и/или уништуваат. Трошоците направени при тоа се на
товар на испраќачот или неговиот претставник или лицето одговорно за животните.“.
Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 02-3223/3
30 ноември 2017 година
Скопје

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

(*1) Правилникот за условите за ставање во промет
на говеда и свињи е усогласен со Директивата на Советот 64/432/EEЗ од 26 јуни 1964 година за здравствените
проблеми кои влијаат на трговијата во Заедницата со
говеда и свињи, (CELEX бр. 31964L0432).
(*2) Правилникот за услови за ставање во промет на
копитари е усогласен со Директивата на Советот
2009/156/ЕЗ од 30 ноември 2009 година за условите за
здравствена заштита кои го регулираат движењето и
увозот од трети земји на копитари, (CELEX бр.
32009L0156).
(*3) Правилникот за условите за ставање во промет
на животни од видовите овци и кози е усогласен со Директива на Советот 91/68/ЕЗ од 28 јануари 1991 година
за регулирање на условите за здравјето на животните
во внатрешната трговија на Заедницата за овци и за
кози, (CELEX бр. 31991L0068).
(*4) Програмата за сузбивање и искоренување на
лигавка и шап е усогласена со Директивата на Советот
2003/85/EЗ од 29 септември 2003 година за мерки на
Заедницата за контрола на лигавка и шап, за укинување
на Директивата 85/511/EEЗ и на Одлуките 89/531/EEЗ
и 91/665/EEЗ и за изменување на Директивата
92/46/EEЗ, (CELEX бр. 32003L0085).
(*5) Член 5 од Правилникот за условите за ставање
во промет на говеда и свињи е усогласен со Член 4 од
Директивата на Советот 64/432/EEЗ од 26 јуни 1964 година за здравствените проблеми кои влијаат на трговијата во Заедницата со говеда и свињи, (CELEX бр.
31964L0432).
(*6) Член 4 став (2) точки б) и в) од Правилникот за
условите за ставање во промет на говеда и свињи е
усогласен со Член 3 (2) (б) и (в) од Директивата на Советот 64/432/EEЗ од 26 јуни 1964 година за здравствените проблеми кои влијаат на трговијата во Заедницата
со говеда и свињи, (CELEX бр. 31964L0432).
(*7) Правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на класична чума кај свињите е усогласен со
Директива на Советот 2001/89/ЕЗ од 23 октомври 2001
година за мерки на Заедницата за контрола на класичната чума кај свињи, (CELEX бр. 32001L0089).
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(*8) Член 4 став (2) точки (в) и (г) од Правилникот
за условите за ставање во промет на говеда и свињи е
усогласен со Член 3 (2) (в) и (г) од Директивата на Советот 64/432/EEЗ од 26 јуни 1964 година за здравствените проблеми кои влијаат на трговијата во Заедницата
со говеда и свињи, (CELEX бр. 31964L0432).
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(*11) Правилникот за условите за ставање во промет на живина и јајца за ведење е усогласен со Директивата на Совет 2009/158/ЕЗ од 30 ноември 2009 година за условите на здравствена заштита при трговија во
Заедницата и увоз од трети земји на живина и јајца за
ведење, (CELEX бр. 32009L0158).

(*9) Член 3 од Правилникот за условите за ставање
во промет на животни од видовите овци и кози е усогласен со член 3 од Директива на Советот 91/68/ЕЗ од
28 јануари 1991 година за регулирање на условите за
здравјето на животните во внатрешната трговија на Заедницата за овци и за кози, (CELEX бр. 31991L0068).

(*12) Правилникот за начинот и постапката за идентификација и регистрација на копитари е усогласен со
Регулативата на Комисијата (ЕК) бр. 504/2008 од 6 јуни
2008 година со која се спроведуваат Директивите на
Советот 90/426/EEЗ и 90/427/EEЗ во поглед на методите или идентификацијата на копитарите, (CELEX бр.
32008R0504).

(*10) Член 11 од Правилникот за условите за ставање во промет на говеда и свињи е усогласен со член 9
од Директивата на Советот 64/432/EEЗ од 26 јуни 1964
година за здравствените проблеми кои влијаат на трговијата во Заедницата со говеда и свињи, (CELEX бр.
31964L0432).

(*13) Правилникот за начинот и постапката за пријавување на болестите кои задолжително се пријавуваат и листа на болести кај животните кои задолжително
се пријавуваат е усогласен со Директивата на Советот
82/894/EEЗ од 21 декември 1982 година за пријавување
болести кај животните во рамките на Унијата, (CELEX
бр. 31982L0894).
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