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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

94. 

Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за финан-

сирање на политичките партии („Службен весник на 

РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 

23/13), министерот за правда донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРА-

ЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО 

ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ 

ПАРТИИ 

 

Запирањето на исплата на средства за редовно го-

дишно финансирање од Буџетот на Република Македо-

нија на политичките партии во Одлуката број 11-2434/2  

од 27.6.2016 година престанува да важи за политичката 

партиjа: 

- ПАРТИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ (не е 

доставен годишен финансиски извештај/член 27) 

 

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во 

„Службен весник на Република Македонија“ согласно 

член 27-б став 6 од Законот за финансирање на поли-

тичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 

86/08 , 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13). 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на 

средствата на политичките партии за редовно годишно 

финансирање од Буџетот на Република Македонија об-

јавена во „Службен весник на Република Македонија” 

број 125/2016 од 7.7.2016 година, Државниот завод за 

ревизија достави допис број 23-11/130 од 27.12.2016 го-

дина co барање за запирање на забраната на исплатата 

на средствата за редовно годишно финансирање на по-

литичката партиjа коjа ги исполнилa обврските за фи-

нансиско известување за 2015 година. 

Државниот завод за ревизија достави известување 

дека политичката партиjа ПАРТИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИ-

ЈА НА РОМИТЕ ги исполнилa целосно своите обврски 

за финансиско известување за 2015 година. 

  Стр. 

105. Решение од Комората на изврши-

тели на Република Македонија ........... 11 

106. Известување од Комората на из-

вршители на Република Македо-

нија ........................................................ 11 

 Огласен дел....................................... 1-68 

 

 
 

 

Со оглед дека наведенaтa политичката партија ги 

исполнилa условите за запирање на забраната за испла-

та на средствата на политичките партии за редовно го-

дишно финансирање од Буџетот на Република Македо-

нија, па согласно член 27–б став 3 од Законот за финан-

сирање на политичките партии („Службен весник на 

РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 

23/13), се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.  

 

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политички-

те партии можат да поведат управен спор пред Управ-

ниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на 

истата во „Службен весник на Република Македонија”. 

   

Бр. 11- 28/2017  

4 јануари 2017 година Министерство за правда, 

Скопје Валдет Џафери, с.р. 

 

 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

95. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 

Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана 

на 18 јануари 2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

 

1. СЕ УКИНУВА членот 144 од Законот за судска 

служба („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.43/2014, 156/2014, 33/2015 и 98/2015). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, со Ре-

шение У. бр. 160/2014 од 31 октомври 2016 година, по-

веде постапка за оценување на уставноста на членот 

144 од Законот за судска служба („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.43/2014, 156/2014, 33/2015 

и 98/2015), затоа што основано се постави прашањето 

за согласноста на одредбата со Уставот.  
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4. Судот на седницата утврди дека според членот 

144 став 1 од Законот за судска служба, судскиот служ-

беник кој засновал работен однос во судот заклучно со 

денот на започнувањето со примената на овој закон, 

треба да достави докази за познавање на странски јази-

ци и познавање на работа со компјутерски програми за 

канцелариско работење, соодветни на неговото работ-

но место, на кое бил распореден на денот на отпочну-

вање со примена на овој закон, во рок од една година 

од денот на пристапувањето на Република Македонија 

во Европската Унија. Според ставот 2 на истиот член, 

судскиот службеник кој нема да достави докази за поз-

навање на странски јазици и познавање на работа со 

компјутерски програми за канцелариско работење сог-

ласно со ставот (1) на овој член, ќе биде распореден на 

работно место за една категорија пониско од работното 

место на кое бил во моментот на влегување во сила на 

овој закон, освен судските службеници кои на денот на 

отпочнување со примена на овој закон биле распореде-

ни на работно место на влезните нивоа. Согласно ста-

вот 3 на овој член, ставовите (1) и (2) на овој член не 

важат за судските службеници, кои ќе остварат право 

на пензија во рок од десет години од денот на започну-

вањето со примената на овој закон.  

5. Според членот 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, вла-

деењето на правото е темелна вредност на уставниот 

поредок на Република Македонија. 

Согласно членот 32 став 5 од Уставот, остварува-

њето на правата на вработените и нивната положба се 

уредуваат со закон и со колективен договор. 

Според членот 51 од Уставот во Република Македо-

нија, законите мора да бидат во согласност со Уставот, 

а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е 

должен да ги почитува Уставот и законите. 

Со Законот за судска служба се уредуваат правата, 

должностите, одговорностите на судските службеници, 

системот на плати и надоместоци на плати на судските 

службеници (член 1). 

Според членот 3 став 1 од Законот, судските служ-

беници се лица со статус на административен службе-

ник кои во судовите вршат стручни, административни, 

информатички, технички, статистичко-аналитички и 

материјално-финансиски работи во согласност со овој 

и друг закон. Судските службеници правата од работен 

однос ги остваруваат согласно со овој закон и колек-

тивните договори.  

Оспорениот член 144 од Законот е систематизиран 

во главата XVIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ. 

Во време на поднесување на иницијативата, членот 

114 став 1 од Законот за судска служба гласеше: „Суд-

скиот службеник кој засновал работен однос во судот 

заклучно со денот на започнувањето со примената на 

овој закон, треба да достави докази за познавање на 

странски јазици и познавање на работа со компјутерски 

програми за канцелариско работење, во рок од две го-

дини од денот на започнувањето со примената на овој 

закон.“  

Со членот 1 од Законот за изменување на Законот 

за судска служба („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 98/2015 од 15 јуни 2015 година), овој 

став ја добива актуелната содржина, на начин што збо-

ровите: „во рок од две години од денот на започнува-

њето со примената на овој закон“ се заменуваат со збо-

ровите: „соодветни на неговото работно место, на кое 

бил распореден на денот на отпочнување со примена 

на овој закон, во рок од една година од денот на прис-

тапувањето на Република Македонија во Европската 

Унија.“ Според образложението на Предлог – законот, 

со извршената измена, рокот за доставување на наведе-

ните докази од две години од денот на отпочнување со 

примена на Законот за судска служба, се заменува со 

рок од една година од денот на пристапувањето на Ре-

публика Македонија во Европската Унија, со што се 

врши усогласување на Законот за судска служба со из-

мените на Законот за административни службеници, 

кои се претходно донесени и влезени во сила.  

Судот оцени дека измената на рокот за доставување 

на наведените докази, не е од влијание за правното 

прашање кое се поставува со иницијативата, поради 

што понатаму се дава уставно-судска анализа на оспо-

рената одредба во актуелниот текст. 

Оспорениот член 144 од Законот за судска служба е 

систематизиран во главата XVIII. ПРЕОДНИ И ЗАВ-

РШНИ ОДРЕДБИ. Со него законодавецот уредил прео-

ден режим за судските службеници кои засновале ра-

ботен однос во судот заклучно со денот на започнува-

њето на примената на овој закон, определувајќи им рок 

за доставување на доказ за познавање на странски јази-

ци и познавање на работа со компјутерски програми за 

канцелариско работење, а во спротивно, доколку не го 

достават потребниот доказ во определениот рок, ќе би-

дат распоредени на работно место за една категорија 

пониско од работното место на кое биле во моментот 

на влегување во сила на овој закон. Ваквото распореду-

вање (казнено) не се однесува на судските службеници 

кои на денот на отпочнување со примената на овој за-

кон биле распоредени на работно место на влезните 

нивоа. Обврската за доставување на наведениот доказ 

и казненото распоредување доколку не се достави до-

казот во определениот рок, не се однесува на категори-

јата судски службеници кои ќе остварат право на пен-

зија во рок од десет години од денот на започнувањето 

со примената на овој закон.  

Имено, новиот Закон за судска служба, како посеб-

ни работни компетенции за сите нивоа од категориите 

Б (раководни), В (стручни) и Г (помошно-стручни) суд-

ски службеници, утврдува обврска за активно познава-

ње на компјутерски програми за канцелариско работе-

ње и познавање на еден од трите најчесто користени ја-

зици на Европската Унија (англиски, француски или 

германски). 

Вакви посебни услови при вработување не предви-

дувал претходно важечкиот Закон за судска служба 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

98/2008, 161/2008, 6/2009 и 150/2010), кој престана да 
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се применува со денот на започнувањето на примената 

на новиот закон. Но, претходно важечкиот закон, со 

член 29-а, предвидувал право и должност на судскиот 

службеник стручно да се оспособува и усовршува. 

Континуираната обука за стручно усовршување на суд-

ските службеници е со цел стекнување и постојано 

унапредување и стручно усовршување на теоретски и 

практични знаења и вештини за квалитетно, стручно и 

ефикасно извршување на работите и работните задачи. 

Поради тие причини, со новиот Закон за судска 

служба, законодавецот утврдил рок во кој судските 

службеници кои засновале работен однос во судот зак-

лучно со денот на започнувањето на примената на но-

виот закон, треба во одреден рок да достават доказ за  

познавање на компјутерски програми за канцелариско 

работење и познавање на странски јазици.  

Неспорно е дека законодавецот има право да уреду-

ва нови посебни услови за работа во одделна област, во 

конкретниот случај областа на судската служба. Меѓу-

тоа, преминот од стариот во новиот режим на уредува-

ње на односите во правото, треба да се обезбеди на на-

чин кој подразбира избраните мерки, односно средства 

да бидат соодветни на целите и причините поради кои 

се предвидуваат, а притоа да не се доведе во прашање 

или во поголем обем да не се загрози правната сигур-

ност и веќе стекнатите права и интереси на субјектите 

на кои тие се однесуваат.  

Во оваа смисла, според Судот, на обврската за поз-

навање на компјутерски програми за канцелариско ра-

ботење и познавање на странски јазици соодветни за 

работното место (член 144 став 1 од Законот), треба да 

се гледа како на обврска за стручно оспособување и 

усовршување на судскиот службеник, во функција на 

квалитетно, стручно и ефикасно извршување на рабо-

тите и работните задачи. Според член 55 од новиот За-

кон за судска служба, судскиот службеник има право и 

должност стручно да се оспособува и усовршува. Кон-

тинуираната обука за стручно усовршување на судски-

те службеници е со цел за стекнување и постојано 

унапредување и стручно усовршување на теоретски и 

практични знаења и вештини за квалитетно, стручно и 

ефикасно извршување на работите и работните задачи. 

Оттука, според Судот, познавањето на компјутерски 

програми за канцелариско работење и познавањето на 

странски јазици соодветни за работното место, прет-

ставуваат знаења и вештини кои се реален услов и пот-

реба за извршување на правата, должностите и одго-

ворностите на судските службеници од сите категории, 

односно како за нововработените во судската служба, 

така и за оние кои се веќе вработени и распоредени на 

соодветни работни места, вклучително и за судските 

службеници кои ќе остварат право на пензија во рок од 

десет години од денот на започнувањето со примената 

на овој закон (член 144 став 3 од Законот), и покрај тоа 

што таков услов не се барал при нивното вработување. 

Меѓутоа, условите за обезбедување на ваквата обврска 

за стручно оспособување и усовршување на судските 

службеници, особено што тоа не било услов при врабо-

тувањето на овие судски службеници, е обврска на ра-

ботодавецот и не може да биде на товар на судските 

службеници, како што е пропишано со оспорениот 

член 144 став 1 од Законот, а уште помалку не може да 

предвидува „казнени“ мерки за тие што во определен 

рок нема да ја исполнат оваа обврска, како што пропи-

шува ставот 2 на истиот член. 

Имено, сo вака уреденото законско решение се соз-

дава правна ситуација, односно можност од губење на 

стекнато право од работен однос, со што се доведува 

во прашање остварувањето на легитимните очекувања 

на вработените кои ги имале во времето кога го засно-

вале работниот однос под други услови и правила, 

пред донесувањето на новиот Закон за судска служба. 

Оваа категорија вработени се стекнале со права и об-

врски од работен однос според условите кои биле 

предвидени со тогаш важечкиот Закон за судска служ-

ба и веќе биле подложени на оценување по однос на 

нивните стручни и работни компетенции за стекнување 

на конкретно работно место и звање во хиерархијата на 

звања.  

Со оспореното решение, претходно вработените, 

независно од дотогашните стекнати звања и стручност 

во работењето и независно од успешноста на извршу-

вањето на работните задачи, се ставени во позиција на 

неизвесност од понатамошното уживање на своите 

права од работен однос, стекнати на законит начин. 

Ова од причина што неисполнувањето на посебните 

услови од новиот закон, во определениот рок, предви-

дува негативни последици за вработениот, кои се изра-

зуваат во распоредување на пониско работно место, 

што секако значи и намалување на платата.  

На ваков начин, со одредба која има преоден карак-

тер, законодавецот веќе заснованиот работен однос го 

детерминира со нови услови кои се издигнати на сте-

пен на општост имајќи го во вид нивниот опфат, без да 

се има предвид дека во времето кога вработениот го 

засновал работниот однос, тие како општо задолжител-

ни за секое работно место, не биле предвидени. От-

тука, новите услови кои со Законот се предвидени како 

услови за вработување во судската служба, добиваат 

значење на услови за задржување на стекнатото звање 

и плата, што значи дека  ваквото ретроактивно дејство 

на одредбата доведува до загрозување на правната си-

гурност и легитимните очекувања на вработените по 

однос на стекнатите права и обврски. 

Дополнително, треба да се има предвид дека со За-

конот за судска служба, посебните услови познавање 

на странски јазици и работа со компјутерски програми 

за канцелариско работење, соодветно се предвидени за 

сите нивоа од категориите на судски службеници. Спо-

ред тоа, неисполнувањето на посебните услови за кон-

кретно работно место, може да значи неисполнување 

на тие услови за секое работно место, со оглед дека тие 

се општо предвидени за сите нивоа и звања од соодвет-
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на категорија, што значи дека распоредувањето на по-

ниско работно место не мора да ја отстранува наведе-

ната „незаконитост“. Од содржината на оспорената за-

конска одредба, не произлегува јасна правна ситуација 

по однос на прашањето дали и до каде завршува потре-

бата за исолнување на овие услови ако и на пониското 

рангирано место тие се бараат, а службеникот не ги ос-

тварил, а сето тоа доведува до загрозување на правната 

сигурност на вработениот по однос извесноста од зад-

ржување и на тоа пониско ниво на работно место, имај-

ќи во вид дека за сите нивоа соодветно се предвидени 

посебните услови, што предизвикува дополнителна 

правна несигурност за вработените во поглед на нивни-

от понатамошен работен статус. 

Од оспореното законско решение произлегува дека 

претходно вработените, кои распоредувањето на кон-

кретното работно место го стекнале на основа на за-

конски пропишани услови, доколку не го достават пот-

ребниот доказ за исполнување на дополнително пропи-

шаните услови, се доведуваат до состојба на казну-

вање, бидејќи распоредувањето на работно место во 

непосредно пониско ниво, односно звање, со Законот 

за судска служба е предвидено како дисциплинска мер-

ка за потешка дисциплинска повреда (член 94 став 2 

алинеја 2).  

Оттука, во услови кога со Законот точно се преци-

зирани случаите на губење на постојното работно 

место, а тоа е исклучиво поради дејствија на сторена 

потешка дисциплинска повреда, произлегува дека мер-

ката распоредување на пониско ниво на работно место 

поради недоставување во пропишаниот рок на доказ за 

познавање на странски јазик и познавање на работа со 

компјутерски програми за канцелариско работење, пов-

лекува исто дејство и последици како и мерката која 

може да се изрече само поради сторена потешка дис-

циплинска повреда. Притоа, треба да се има предвид 

дека изрекувањето на ваквата мерка во дадената ситуа-

ција е пропишана како закана од неисполнување на по-

себни услови кои неспорно се ретроактивно утврдени. 

Според Судот, неспорно е правото на законодаве-

цот да ги уредува условите за работа, истите да ги ме-

нува или надополнува, но не во смисла на уредување 

што значи негирање на претходно предвидените и ис-

полнети услови и негирање на успешноста на дотогаш-

ното работење на вработените, какво што значење има 

оспореното законско решение, ако се има во вид дека 

неисполнувањето на нововостановените посебни усло-

ви во одреден рок, повлекува санкции за судскиот 

службеник кој нема да ги исполни.  

Повратното важење на оспорената одредба од Зако-

нот, извесно е дека може да доведе до состојба судски-

те службеници кои во целокупното нивно досегашно 

работење, совесно, ажурно, квалитетно и успешно ги 

извршувале и продолжуваат да ги извршуваат своите 

работни задачи и по влегувањето во сила на новиот за-

кон, да бидат казнети со распоредување на пониско ра-

ботно место и пониска плата, што може да има дести-

мулирачки ефект за вработениот.    

Тргнувајќи од наведеното, Судот оцени дека пред-

видената мерка која го обезбедува преминот од стариот 

во новиот режим – казнено распоредување на пониско 

работно место, не е соодветна на целите и причините 

поради кои се предвидува, затоа што ги доведува во 

прашање и во поголем обем ги загрозува правната си-

гурност и веќе стекнатите права и интереси на вработе-

ните на кои се однесува.  

Оттука, Судот оцени дека членот 144 од Законот за 

судска служба, не е во согласност со член 8 став 1 али-

неја 3 и член 52 став 4 од Уставот. 

6. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како во 

точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-

дателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: д-р 

Наташа Габер-Дамјановска, Елена Гошева, Исмаил 

Дарлишта, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, 

Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стоја-

носки.  

 

У. бр. 160/2014 Претседател 

18 јануари 2017 година на Уставниот суд на Република 

Скопје Македонија, 

 Никола Ивановски, с.р. 

 

 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

96. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 

судовите, („Службен весник на РМ“ бр. 58/2006) в.в. со 

член 26 од Законот за изменување и дополнување на 

Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 

150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-

публика Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 

60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и до-

полнување на Законот за Судски совет на Република 

Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 

ден 25.1.2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се констатира престанок на судиската функција на 

Драги Дилберов, судија на Основниот суд Гевгелија, 

поради навршени 64 години. 

Решението влегува во сила од 25.1.2017 година.  

 

Бр. 02-156/1 Судски совет 

25 јануари 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

97. 

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), директо-

рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, 

ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВО-

ТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД 

ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТО-

ГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД КРАЛСТВОТО  

ХОЛАНДИЈА 

 

Член 1 

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на 

вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се заб-

ранува увозот во Република Македонија на живи жи-

вотни, производи и нуспроизводи од животинско по-

текло кои потекнуваат од следните региони во Крал-

ството Холандија: 

- Флеволанд/Flevoland, 

- Фриесланд/Friesland, 

- Гелдерланд/Gelderland, 

- Зуид-Холанд/Zuid-Holland и 

- Оверијсел/Overijssel. 

(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-

раден простор заради одгледување или чување за: 

размножување, производство на месо или јајца за ис-

храна 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 за-

чувување на одредени видови птици, 

- домашни миленици во придружба на сопствени-

кот, 

- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, за-

бавни паркови или експерименти, 

- птици наменети за научно-истражувачки институ-

ти или центри и 

- гулаби-писмоносци внесени на територијата на 

Република Македонија од соседни трети земји, каде 

што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекува-

ње 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 меха-

нички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,  

6) производи од месо кои се состојат од или сод-

ржат месо од живина и пернат дивеч, 

7) сурова храна за домашни миленици и непрерабо-

тен материјал за храна за исхрана на животни кој сод-

ржи 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 ре-

шение, може да се увезуваат производи од месо кои се 

состојат од или содржат месо од живина и пернат ди-

веч само доколку месото од овие видови било подло-

жено на еден од специфичните третмани B, C или D да-

дени 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 жи-

вотни, аквакултура и производи од животинско по-

текло, како и начинот и постапката на вршење на про-

верка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи 

животни, аквакултура и производи од животинско по-

текло 
(*1)

. 

 

Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на ова решение 

престанува да важи  Решението за забрана на увоз и 

транзит на живина и диви птици, како и производи и 

нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од 

Холандија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 208/16).  

 

Член 4 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 02-316/1 Агенција за храна 

30 јануари 2017 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 м-р Зоран Поповски, с.р. 

 
 

                                                                 
(1) Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за 

увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и тран-

зит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот серти-

фикат или други документи што ја придружуваат пратката со жи-
ви животни, аквакултура и производи од животинско потекло, ка-

ко и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при 

увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и произ-
води 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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98. 

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), директо-

рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, 

ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВО-

ТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД 

ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТО-

ГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА  

ГЕРМАНИЈА 

 

Член 1 

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на 

вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се заб-

ранува увозот во Република Македонија на живи жи-

вотни, производи и нуспроизводи од животинско по-

текло кои потекнуваат од следните региони во Репуб-

лика Германија: 

- Лубек/Luebeck, 

- Олденбург/Oldenburg, 

- Остпригнитц-Рупин/Ostprignitz-ruppin,  

- Нордхеим/Northeim, 

- Клев/Kleve, 

- Везе/Wesel, 

- Падерборн/Paderborn, 

- Салзланд/Salzland), 

- Науштад (Аиш) – Бад Виндсхеим/Neustadt (Aisch)-

Bad Windsheim, 

- Шлезвиг-флензбург/Schleswig-Flensburg, 

- Греифсвалд/Greifswald, 

- Нордворпомерен/Nordvorpommern, 

- Остворпомерен/Ostvorpommern, 

- Копенбург/Cloppenburg, 

- Харц/Harz, 

- Пархим/Parchim, 

- Нордвестмекленбург/Nordwestmecklenburg, 

- Вехта/Vechta,  

- Соест/Soest,  

- Диефолц/Diepholz, 

- Јерихуер Ланд/Jerichower Land и 

- Гутеслох/Guetersloh. 

(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-

раден простор заради одгледување или чување за: 

размножување, производство на месо или јајца за ис-

храна 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 за-

чувување на одредени видови птици, 

- домашни миленици во придружба на сопствени-

кот, 

- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, за-

бавни паркови или експерименти, 

- птици наменети за научно-истражувачки институ-

ти или центри и 

- гулаби-писмоносци внесени на територијата на 

Република Македонија од соседни трети земји, каде 

што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекува-

ње 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 меха-

нички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,  

6) производи од месо кои се состојат од или сод-

ржат месо од живина и пернат дивеч, 

7) сурова храна за домашни миленици и непрерабо-

тен материјал за храна за исхрана на животни кој сод-

ржи 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 ре-

шение, може да се увезуваат производи од месо кои се 

состојат од или содржат месо од живина и пернат ди-

веч само доколку месото од овие видови било подло-

жено на еден од специфичните третмани B, C или D да-

дени 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 жи-

вотни, аквакултура и производи од животинско по-

текло, како и начинот и постапката на вршење на про-

верка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи 

животни, аквакултура и производи од животинско по-

текло(
*

). 

 

Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на ова решение 

престанува да важи  Решението за забрана на увоз и 

транзит на живина и диви птици, како и производи и 

нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од 

Германија („Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 205/16, 210/16 и 8/17).  

 

                                                                 
()

 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 4 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 02 – 317/1 Агенција за храна 

30 јануари 2017 година и ветеринарство, 

Скопје Директор, 

 м-р Зоран Поповски, с.р. 

________ 

99. 

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), директо-

рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, 

ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВО-

ТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД 

ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТО-

ГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА  

ИТАЛИЈА 

 

Член 1 

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на 

вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се заб-

ранува увозот во Република Македонија на живи жи-

вотни, производи и нуспроизводи од животинско по-

текло кои потекнуваат од следните региони во Репуб-

лика Италија: 

- Ровиго/Rovigo 

- Падова/Padova и  

- Венеција/Venezia. 

(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-

раден простор заради одгледување или чување за: 

размножување, производство на месо или јајца за ис-

храна 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 за-

чувување на одредени видови птици, 

- домашни миленици во придружба на сопствени-

кот, 

- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, за-

бавни паркови или експерименти, 

- птици наменети за научно-истражувачки институ-

ти или центри и 

- гулаби-писмоносци внесени на територијата на 

Република Македонија од соседни трети земји, каде 

што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекува-

ње 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 меха-

нички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,  

6) производи од месо кои се состојат од или сод-

ржат месо од живина и пернат дивеч, 

7) сурова храна за домашни миленици и непрерабо-

тен материјал за храна за исхрана на животни кој сод-

ржи 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 ре-

шение, може да се увезуваат производи од месо кои се 

состојат од или содржат месо од живина и пернат ди-

веч само доколку месото од овие видови било подло-

жено на еден од специфичните третмани B, C или D да-

дени 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 жи-

вотни, аквакултура и производи од животинско по-

текло, како и начинот и постапката на вршење на про-

верка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи 

животни, аквакултура и производи од животинско по-

текло
(*)

. 

 

Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на ова решение 

престанува да важи Решението за забрана на увоз и 

транзит на живина и диви птици, како и производи и 

нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од 

Италија („Службен весник на РМ“ бр. 129/16).  

 

Член 4 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

Бр. 02-318/1 Агенција за храна 

30 јануари 2017 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 м-р Зоран Поповски, с.р. 

                                                                 
()

 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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100. 

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), директо-

рот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, 

ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВО-

ТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД 

ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТО-

ГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА  

УНГАРИЈА 

 

Член 1 

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на 

вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се заб-

ранува увозот во Република Македонија на живи жи-

вотни, производи и нуспроизводи од животинско по-

текло кои потекнуваат од следните региони во Репуб-

лика Унгарија: 

- Бекеш/Békés, 

- Бакс-Кискун/Bács-Kiskun,  

- Ксонград/Csongrád, 

- Гиор-Gyõr/Moson-Sopron, 

- Вазпрем/Veszprém, 

- Хајду Бихар/Hajdú-Bihar и  

-Золног(Јаз-Нагикун-Золног)/Szolnok(Jász-Nagykun-

Szolnok).  

(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-

раден простор заради одгледување или чување за: 

размножување, производство на месо или јајца за ис-

храна 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 за-

чувување на одредени видови птици, 

- домашни миленици во придружба на сопствени-

кот, 

- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, за-

бавни паркови или експерименти, 

- птици наменети за научно-истражувачки институ-

ти или центри и 

- гулаби-писмоносци внесени на територијата на 

Република Македонија од соседни трети земји, каде 

што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекува-

ње 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 меха-

нички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,  

6) производи од месо кои се состојат од или сод-

ржат месо од живина и пернат дивеч, 

7) сурова храна за домашни миленици и непрерабо-

тен материјал за храна за исхрана на животни кој сод-

ржи 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 ре-

шение, може да се увезуваат производи од месо кои се 

состојат од или содржат месо од живина и пернат ди-

веч само доколку месото од овие видови било подло-

жено на еден од специфичните третмани B, C или D да-

дени 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 жи-

вотни, аквакултура и производи од животинско по-

текло, како и начинот и постапката на вршење на про-

верка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи 

животни, аквакултура и производи од животинско по-

текло 
(*1)

. 

 

Член 3 

Со денот на влегувањето во сила на ова решение 

престанува да важи  Решението за забрана на увоз и 

транзит на живина и диви птици, како и производи и 

нуспроизводи од живина и диви птици по потекло од 

Унгарија („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 204/16, 208/16 и 8/17).  

 

Член 4 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 02-328/1 Агенција за храна 

30 јануари 2017 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 м-р Зоран Поповски, с.р. 

 
 

                                                                 
(1) Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за 

увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и тран-

зит,  формата и содржината на ветеринарно-здравствениот серти-

фикат или други документи што ја придружуваат пратката со жи-
ви животни, аквакултура и производи од животинско потекло, ка-

ко и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при 

увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и произ-
води 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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СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

101. 

Советот на јавните обвинители на Република Маке-

донија, согласно член 9 алинеја 2 член 10 став 1 член 

49 став 1 од Законот за Советот на јавните обвинители 

на Република Македонија и член 66 став 1 алинеја 5 од 

Закон за јавното обвинителство („Службен весник на 

РМ“ бр.150/07), Советот на јавните обвинители на Ре-

публика Македонија, на единаесетата седница одржана 

на 27.1.2017 година ја донесе следната 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ОСНОВЕН ЈА-

ВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБ-

ВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА ОРГАНИЗИРАН  

КРИМИНАЛ - СКОПЈЕ 

 

I 

На Јован Илиевски, Основен јавен обвинител на 

Основното јавно обвинителство за гонење на организи-

ран криминал и корупција - Скопје, му се утврди прес-

танок на функцијата Основен јавен обвинител на Ос-

новното јавно обвинителство за гонење на организиран 

криминал и корупција – Скопје поради именување на 

друга функција. 

 

II 

Оваа одлука влегува во сила на ден 31.1.2017 го-

дина, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

СОР бр. 4/17 Совет на јавните обвинители 

27 јануари 2017 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Петар Аневски, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

102. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 43 од Законот за енер-

гетика енергетика („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 

33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 45 и 

член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 

на енергетски дејности („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапу-

вајќи по Барањето УП1 бр.07-02/14 од 14.10.2016 годи-

на на Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИ-

ВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДОО Скопје, бул. Климент 

Охридски бр.30, Скопје, за менување на лиценца за 

вршење на енергетска дејност снабдување со електрич-

на енергија и постапувајќи по службена должност, на 

седницата одржана на 17.1.2017 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 

НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА 

ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА 

 

1. Во Одлуката УП1 бр.07-02/14 од 10.2.2014 го-

дина, за издавање на лиценца за вршење на енергетска-

та дејност снабдување со електрична енергија, на 

Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ 

СОЛУШНС ЕДС ДОО Скопје, бул. Климент Охридски 

бр.30, Скопје („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 30/14), во Прилог 1:  

- во Точката 5 евидентниот број на издадената ли-

ценца се менува и гласи: 

„ЕЕ - 155.11.1/14, 2/17 “; 

- во Точка 14 став 1 алинеја 1 се менува и гласи; 

„доставува податоци информации согласно Правил-

никот за следење на функционирањето на енергетските 

пазари“ 

- во Точка 14 став 1 алинеја 2 се брише. 

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 07-02/14  

17 јануари 2017 година Претседaтел, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

103. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 43 од Законот за енер-

гетика енергетика („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 

33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 45 и 

член 44 став 3 од Правилникот за лиценци за вршење 

на енергетски дејности („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапу-

вајќи по Барањето УП1 бр.07-236/12 од 14.10.2016 го-

дина на Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕ-

ЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДОО Скопје, бул. Климент 

Охридски бр.30, Скопје, за менување на лиценца за 

вршење на енергетска дејност трговија со електрична 

енергија и постапувајќи по службена должност, на сед-

ницата одржана на 17.1.2017 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈ-

НОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Во Одлуката УП1 бр.07-236/12 од 30.11.2012 го-

дина, за издавање на лиценца за вршење на енергетска-

та дејност трговија со електрична енергија, на Друш-

твото за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СО-

ЛУШНС ЕДС ДОО Скопје, бул. Климент Охридски 

бр.30, Скопје („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 152/12), во Прилог 1:  



31 јануари 2017  Бр. 10 - Стр. 11 

 
 

- во Точката 5 евидентниот број на издадената ли-

ценца се менува и гласи: 

 „ ЕЕ - 109.10.1/12 2/17 “; 

- во Точка 14 став 1 алинеја 1 се менува и гласи; 

„доставува податоци и информации согласно Пра-

вилникот за следење на функционирањето на енергет-

ските пазари“ 

- во Точка 14 ставов 1 алинеја 2 се брише. 

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“. 

 

УП1 Бр. 07-236/12  

17 јануари 2017 година Претседaтел, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

_________ 

104. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија, врз основа на член 151, став 6 од Законот 

за енергетика („Службен весник на Република Македо-

нија“   бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 

33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), и член 10, став 

5 од Правилникот за повластени производители на елек-

трична енергија од обновливи извори на енергија („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12,  

63/13 и 25/15), а постапувајќи по барањето на Друштвото 

за производство на хидроелектрична енергија СУПЕР 

НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ Те-

тово, на ден 23.1.2017 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕ-

ШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН 

СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД 

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 

 

1. Важноста на Решението за стекнување на привре-

мен статус на повластен производител на електрична 

енергија произведена од обновливи извори на енергија 

УП1 бр.08-60/16 од 13.10.2016 година, на Друштвото за 

производство на хидроелектрична енергија СУПЕР 

НОУВА ЕНЕРГИ, SUPER NOUVA ENERGY ДООЕЛ 

Тетово, се продолжува до 5.4.2017 година. 

2. Ова Решение влегува во сила со денот на негово 

донесување, а се објавува во „Службен весник на Ре-

публика Македонија”. 

 

УП1 Бр. 08-60/16  

23 јануари 2017 година Претседaтел, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

105. 
Врз основа на член 35 став 5 од Законот за извршу-

вање („Службен весник на РМ“ бр. 72/16  од 12.4.2016 
год. и 142/16), Комората на извршители на РМ на ден 
18.1.2017 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се определува денот 1.2.2017 година за датум на 

почеток со работа на извршител Васко Блажевски име-
нуван за подрачјето на Основен суд Скопје I - Скопје и 
Основен суд Скопје II – Скопје. 

Решението влегува во сила на ден 18.1.2017 година. 
 

Образло жение  
 
На ден 7.10.2016 година лицето Васко Блажевски е 

именувано за подрачјето на Основен суд Скопје I – 
Скопје и Основен суд Скопје II – Скопје со Решение на 
министерот за правда бр. 09-2212/51. 

На ден 16.1.2017 година Васко Блажевски достави 
до Комората на извршители доказ за именувањето, по-
велба за именување и склучен договор за осигурување 
од одговорност за штета сторена на трети лица. 

На ден 18.1.2017 година изготвено е мислење од 
претседателот на Комората за утврдување на простор-
ни услови, дел бр. 03-45/4. 

Согласно наведеното, Комората на извршители на 
РМ, врз основа на член 35 став 5 од Законот за извршу-
вање, одлучи како во изреката на ова решение. 

 
Бр. 03-45/5 Комора на извршители 

18 јануари 2017 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Зоран Петрески, с.р. 
_________ 

106. 
Комората на извршители на Република Македонија, 

согласно член 74 став 2 од Законот за извршување 
(„Службен весник на РМ“ бр. 72/16 од 12.4.2016 год. и 
142/16) го објавува следното 

 
И З В Е С Т У В А Њ Е 

 
Се известуваат граѓаните кои биле странки во пред-

метите кои се водеа во канцеларијата на извршител 
Љубиша Димитров од Скопје, дека предметите ги 
презема извршител Васко Блажевски од Скопје имену-
ван со Решение бр. 09-2212/51 од 7.10.2016 година на 
министерот за правда за извршител за подрачје на Ос-
новен суд Скопје I – Скопје и Основен суд Скопје II – 
Скопје. 

Комората на извршители на РМ известува дека из-
вршителот Васко Блажевски од Скопје ќе започне со 
работа на ден 1.2.2017 година на адреса бул. Св. Кли-
мент Охридски бр. 66 влез 1 стан 1 Скопје. 

 
Бр. 03-45/6 Комора на извршители 

23 јануари 2017 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Зоран Петрески, с.р. 
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