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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4895. 

Врз основа на член 84, алинеjа седма од Уставот на Република Македонија и Амандманот XII,  донесувам  

 

О Д Л У К А 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЛИЧЕН ПРЕТСТАВНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ ПОСТОЈАНИОТ СОВЕТ НА МЕЃУНАРОДНАТА 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ФРАНКОФОНИЈАТА 

 

I 

Г. Сашко Стефков се отповикува од должноста Личен претставник на Претседателот на Република Македо-

нија при Постојаниот совет на Меѓународната Организација на Франкофонијата. 

 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

            Одлука бр. 1 Претседател 

  14 октомври 2015 година на Република Македонија, 

              Скопје Ѓорге Иванов, с.р. 

____________ 

4896. 

Врз основа на член 84, алинеjа седма од Уставот на Република Македонија и Амандманот XII,  донесувам  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ЛИЧЕН ПРЕТСТАВНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ ПОСТОЈАНИОТ СОВЕТ НА МЕЃУНАРОДНАТА 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ФРАНКОФОНИЈАТА 

 

I 

Г. Габриел Атанасов се именува на должноста Личен претставник на Претседателот на Република Македо-

нија при Постојаниот совет на Меѓународната Организација на Франкофонијата. 

 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

            Одлука бр. 2 Претседател 

  14 октомври 2015 година на Република Македонија, 

             Скопје Ѓорге Иванов, с.р. 
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нафта и нафтени деривати и биогори-

ва и мешавина на течни горива од 

фосилно потекло што се користат за 

транспорт, со биогорива…………… 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Стр. 

4910. Одлука за менување на Одлуката за 

издавање на  Лиценца за вршење на 

енергетската дејност трговија со 

нафта и нафтени деривати и биого-

рива и мешавина на течни горива од 

фосилно потекло што се користат за 

транспорт, со биогорива………….. 121 
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година  за  долгогодишни остварува-

ња во областа на науката, културата, 

образованието, заштитата на држав-

ните интереси и промоција на 

државните приоритети, вредности и 

културно-историското наследство 

на Република Македонија ....................  124 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4897. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македо-

нија" бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13 и 42/14) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 
6.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 
НА ЗАНИМАЊА 

 
Член 1 

Во Oдлуката за утврдување на Националната класификација на занимања, („Службен весник на Република 
Македонија" бр.37/11) Националната класификација на занимања, се менува и гласи: 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
   Бр. 42-9492/1                                                                                              Заменик на претседателот 

6 октомври 2015 година                                                                                       на Владата на Република 
      Скопје                                                                                                               Македонија,  
                                                                                                                     м-р Зоран Ставрески, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

4898. 
Врз основа на член 32 став (3) од Законот за извршу-

вање (“Службен весник на Република Македонија” 
бр.35/05, 50/06, 129/06, 8/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10, 
171/10, 148/11 и 187/13), министерот за правда донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВИДОТ НА ОПРЕМАТА И ПРОСТОРОТ ПОТ-

РЕБНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ИЗВРШНИ РАБОТИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува видот на опремата 

и просторот кои се потребни за вршење на  извршни 
работи. 
 

Член 2 
(1) Просториите во кои е сместена канцеларијата на 

извршителот треба да бидат посебна градежна целина, 
во местото каде е регистрирано седиштето на изврши-
телот. 

(2) Канцеларија на извршителот треба да има нај-
малку две работни простории, чекална и тоалет. Вкуп-
ната површина на канцеларијата на извршителот не мо-
же да биде помала од 50 м2. 
 

Член 3 
(1) Канцеларијата на извршителот може да биде 

сместена во индивидуална станбена зграда, во колек-
тивна станбена зграда или во деловна зграда. 

(2) Канцеларијата на извршителот треба да биде 
сместена во објект кој според својот изглед и според 
дејноста што се врши во него да не го доведува во пра-
шање угледот на извршителот. 

(3) Ако канцеларијата на извршителот се наоѓа во 
повеќекатна зграда во која нема лифт, таа може да биде 
сместена најмногу до вториот кат. 
 

Член 4 
Канцеларијата на извршителот треба да биде уред-

на и чиста и треба да биде обезбедена со противпожар-
ни апарати и средства, уредно сервисирани и согласно 
со прописите за заштита од пожари. 
 

Член 5 
(1) Канцеларијата на извршителот треба да има ор-

мани со полици и сигурносни брави за сместување на 
архивата, заштитени од влага и пожар. 

(2) Канцеларија на извршителот треба да има теле-
фон, скенер и фотокопир. 

(3) Канцеларија на извршителот треба да има пот-
ребна канцелариска опрема: биро, столчиња за стран-
ките во работните простории и во чекалната, пресона-
лен компјутер, печатар и други средства за пишување и 
друг потребен канцелариски материјал. 

(4) Канцеларијата на извршителот треба да има те-
лефонска линија, интернет врска, квалификуван серти-
фикат издаден од овластен издавач на сертификати (то-
кен за електронски потпис), компјутерски сервер и 
електронска опрема на која што може да чуваат и архи-
вираат електронски документи во информацискиот 
систем или на медиум кој овозможува трајност на елек-
тронскиот запис за утврденото време на чување, сог-
ласно Законот за архивски материјал. 
 

Член 6 
(1) Лицето кое е именувано за извршител најдоцна 

30 дена од денот од кога е известено дека е именувано 
за извршител, поднесува барање за добивање на мисле-
ње од Комората на извршители на Република Македо-

нија (во натамошниот текст: Комората) заради конста-
тирање дека работните простории и опремата во канце-
ларијата на извршителот, ги исполнуваат условите за 
работа согласно овој правилник. 

(2) Барањето за добивање на мислење се доставува 
во писмена форма до Комората. 

(3) Од страна на Комората се формира комисија ко-
ја со непосредна проверка на предложените простории 
составува записник со мислење за исполнетоста на пот-
ребните услови пропишани во овој правилник.   

(4) По добиеното позитивно мислење од Комората, 
именуваниот извршител може да отпочне со работа. 

(5) Доколку мислењето во врска со површината и 
опременоста на работните простории е негативно, на 
лицето од став (1) на овој член му се остава дополни-
телно време за отстранување на недостатоците утврде-
ни во записникот на комисијата од став (3) на овој 
член. 

(6) Доколку по дополнително оставеното време ко-
мисијата од став (3) на овој член утврди дека изврши-
телот и понатаму не ги исполнува условите од члено-
вите од 2 до 5 од овој правилник, лицето од ставот (1) 
на овој член може најдоцна до осум дена по приемот 
на мислењето да побара условите да ги утврди комиси-
ја формирана од страна на министерот за правда. 
 

Член 7 
(1) Извршителот кој донел одлука за промена на се-

диштето на канцеларијата најдоцна  осум дена од денот 
на донесената одлука за промена поднесува барање за 
добивање мислење од Комората заради констатирање 
дека работните простории ги исполнуваат условите за 
работа согласно овој правилник.  

(2) Од страна на Комората се формира комисија ко-
ја со непосредна проверка на предложените простории 
составува записник со мислење за исполнетоста на пот-
ребните услови пропишани во овој правилник.   

(3) По добиеното позитивно мислење од Комората, 
извршителот од ставот (1) на овој член, може да отпоч-
не со работа во новото седиште на канцеларијата.  

(4) Доколку мислењето во врска со површината и 
опременоста на работните простории е негативно, на 
извршителот од став (1) на овој член му се остава до-
полнително време за отстранување на недостатоците 
утврдени во записникот на комисијата од став (2) на 
овој член. 

(5) Доколку по дополнително оставеното време ко-
мисијата од став (2) на овој член утврди дека изврши-
телот и понатаму не ги исполнува условите од члено-
вите од 2 до 5 од овој правилник, извршителот од ста-
вот (1) на овој член може најдоцна до осум дена по 
приемот на мислењето да побара условите да ги утврди 
комисија формирана од страна на министерот за 
правда. 
 

Член 8 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за видот на опремата 
и просторот потребни за вршење на извршни работи 
(“Службен весник на Република Македонија” 
бр.90/05). 
 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
        Бр.01-2818/4                          Министер за правда, 
14 октомври 2015 година           д-р Аднан Јашари, с.р. 

         Скопје 
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4899. 
Врз основа на член 45 став (2) од Законот за извршу-

вање („Службен весник на Република Македонија” 
бр.35/05, 50/06, 129/06, 8/08, 83/09, 50/10, 83/10, 88/10, 
171/10, 148/11 и 187/13), министерот за правда донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА  ПРИМЕ-

НИТЕ БАРАЊА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата, содржи-

ната и начинот на водењето на евиденцијата за приме-
ните барања за извршување. 

 
Член 2 

(1) Евиденцијата кај извршителот се води во писме-
на и електронска форма. 

(2) Евиденцијата кај извршителот се води уредно и 
навремено. 

 
Член 3 

Евиденцијата во писмена форма се води со:  
- внесување на податоците од барањата за извршу-

вање во Уписник на примени барања за извршување;  
- формирање на обвивка на списите; 
- евидентирање на движењето на списите во упис-

ник и чувањето на списите.  
 

Член 4 
(1) Евиденцијата во електронска форма се води на 

софтвер кој овозможува следење на секој поединечен 
внес на податоци, заштитен од неовластени измени сог-
ласно принципите на електронска заштита на податоци. 

(2) Во електронската евиденција се внесуваат исто-
ветните податоци од член 3 од овој правилник, секое 
поединечно преземено дејствија во предметот и сите 
списи од предметот во скенирана форма. 

(3) Доколку кон извршната исправа која е основ за 
поднесување на барањето за извршување се доставени 
прилози, се скенира само извршната исправа.  

(4) Актите кои ги изготвува извршителот ги потпи-
шува електронски и ги приклучува кон електронското 
досие заедно со скенираните списи на секој поедине-
чен предмет. 

 
Член 5 

(1)Уписникот  на примени барања за извршување се 
води во писмена форма во видна книга во тврди кори-
ци со димензии 240 x 340 мм и содржи 300 страници. 

(2)   Уписникот од став (1) на овој член  на корицата 
содржи назив   „Уписник  на  примени барања за из-
вршување“.  Првата  страна  содржи  податоци  за  из-
вршителот,  датум  на  предавање на уписникот  кај  из-
вршителот,  потпис  на  лицето кое го  преземало  упис-
никот, потпис напредавач на уписникот, број на  упис-
ник и годината  за  која  се  води  кај  извршителот и  во  
Комората на извршители на Република Македонија 
(КИРМ). На втората страна се содржани следните ру-
брики: рубрика А „Барања за извршување“ со подру-
брики: „заведено“ (се внесува број и година на приемот 
на барањето); „пристигнато“ (се внесува датумот и часот 
на прием на барањето); „вредност на побарувањето“ (се 
внесува вредноста на предметот на извршувањето ут-
врдена во извршната исправа, а доколку исправата не 
содржи вредност на предметот тогаш се наведуваат збо-
ровите: „вредност неутврдена“); „цена на администрира-
ње на предметот“ (се внесува денарски износ на цената 
за администрирање на предметот пресметана врз основа 
на Тарифата за награда и надоместок на другите трошо-
ци )и „пренос“; рубрика Б „Извршна исправа“ со подру-
брики: „број“ (се внесува бројот под кој е заведена из-

вршната исправа кај издавачот на извршната исправа) 
„датум“, „орган кој ја донел“ и „вид на побарување“ (се 
внесува податок за тоа дали побарувањето е парично, 
непарично побарување или судска достава); рубрика В  
„Доверител“ со подрубрики: „име и презиме/назив“, 
„ЕМБГ/даночен број“, ЕМБС, „живеалиште/престојува-
лиште/седиште“, „банка на депонент“, „полномошник“, 
„сметка“ и рубрика  Г „Забелешка“. На третата страна се 
содржани следните рубрики: рубрика Д „Должник“со 
подрубрики: „име и презиме /назив“, „ЕМБГ / даночен 
број, „ЕМБС“, „живеалиште/престојувалиште/седиште“, 
„банка на депонент“, „полномошник“, „сметка“ и рубри-
ка Ѓ „Списи“ со подрубрики: „движење“ (каде се внесу-
ва називот на органот каде се предадени списите и датум 
на предавање на списите кај друг орган), „чување“ (каде 
се внесува бројот на години во рамки на кои ќе се чуваат 
списите сметано од денот на завршување на предметот) 
и „архивирање“ (се внесува ден, месец и година на зав-
ршување на предметот со ставање ад акта и ознака А/А).  
Страната 2 и 3 се повторуваат до страна 299 и 300. 

(3) Уписникот на примени барања за извршување 
на ист начин се води и во електронска форма.  

(4) Уписникот од став (1) на овој член е даден во 
Прилог бр.1 и е составен дел од овој правилник. 

 
Член 6 

(1) Уписниците на примени барања за извршување 
треба да бидат еднообразни и да се водат по единстве-
на методологија на подрачјето на целата територија на 
Република Македонија. 

(2) Уписникот на примени барања за извршување се 
набавува преку Комората на извршители на Република 
Македонија. 

(3) Уписниците се заверуваат од страна на Комора-
та на извршители на Република Македонија во Упис-
ник за заверка на Уписник на примени барања за из-
вршување, кој е даден во Прилог бр. 2 и е составен дел 
на овој правилник. 

(4) Уписникот за заверка на Уписник на примени 
барања за извршување се води во писмена форма во 
вид на книга во тврди корици со димензии 240 x 340 
мм и содржи 300 страници. 

(5) Уписникот за заверка на Уписник на примени 
барања за извршување на корицата содржи назив: 
„Уписникот за заверка на Уписник на примени барања 
за извршување“ . Првата страна содржи податоци за го-
дината во која се води и страница и рубрики за: реден 
број, датум на прием, име и презиме и адреса на се-
диште на извршителот, датум на заверка, датум на пре-
давање на уписникот на извршителот и број на уписни-
кот. Страната 1 се повторува до страна 300. 

(6) Извршителот нема да започне со пополнување 
на нов Уписник на примени барања за извршување, се 
додека не се пополни започнатиот. 

 
Член 7 

(1) Со уписите во нова календарска година секогаш 
се започнува со нова страница од Уписникот на приме-
ни барања за извршување, веднаш по страницата каде е 
заклучена претходната година. 

(2) Кога постои причина за поништување на упи-
сите, уписот се поништува со коса црта од левиот до-
лен спрема десниот горен агол и во рубриката забелеш-
ка се наведува причината за поништувањето, а пониш-
тениот текст треба да остане читлив. 

(3) При заклучување на тековната година на след-
ната празна страна извршителот става коса линија и го 
наведува последниот заведен број во тековната година 
и последната страна на која е извршено заведување во 
тековната година од Уписникот на примени барања за 
извршување, вкупниот број на уписи и поништени упи-
си за таа година со бројки и букви, датум на заклучува-
њето и свој потпис и печат.  
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Член 8 
(1) Ако со внесување на податоците во Рубриките В 

и Д нема доволно простор поради постоење на повеќе 
доверители или должници се врши пренос на уписот во 
подрубриката „пренос“. 

(2) Преносот се врши со впишување на бројот на 
страницата од Уписникот на примени барања за из-
вршување, а ако се пренесува уписот во друга уписна 
книга тогаш и бројот и годината на таа уписна книга се 
внесува во подрубриката „пренос“. 

(3) На страницата во која е сторен преносот на упис 
на податоци, во подрубриката „пренос“ се става бројот 
на страницата и бројот на уписната книга и годината од 
која е сторен преносот. Во подрубриката „заведено“ се 
става истиот број кој е ставен на страницата од почет-
ното впишување на податоци. 

 
Член 9 

(1) Обвивката на списите ги содржи оригиналните 
барања за извршување, документи, записници, списи и 
акти кои ги издава односно прима извршителот. 

(2) Врз обвивката на списите се запишуваат основ-
ните податоци во врска со извршувањето (назив и се-
диште на извршителот; бројот под кој се заведени спи-
сите; име и презиме на барем една од странките; вред-
ност на побарувањето). 

(3) По спроведеното или запреното извршување, из-
вршителот го прегледува предметот и ако утврди дека 
во него се наоѓаат сите списи, доставници и повратни-
ци за извршените достави, како и дека е наплатена це-
ната за преземените дејствија и наградата, односно де-
ка е покрената постапка за нивна наплата, го архивира 
предметот.  

(4) Извршителот при архивирање на предметот приклу-
чува кон Уписникот и обвивката на списите истоветен 
пописен список на преземени дејствија, цена на адми-
нистрирање, цена за преземени извршни дејствија,  
награда  и материјалните трошоци во реален износ за 
секое извршно дејствие поединечно. 

(5) Извршителот ги архивира и чува списите на на-
чин кој овозможува прегледност и лесна достапност до 
нив,  заштитени од влага, пожар, губење и оштетување. 

(6) Уписниците и актите на извршителот се чуваат сог-
ласно прописите за канцелариско и архивско работење.  

 
Член 10 

Уписниците за примени барања за извршување кои 
се водат според Правилникот за формата, содржината и 
начинот на водењето на евиденцијата за  примените ба-
рања за извршување („Службен весник на Република 
Македонија” бр.117/05), ќе се заклучат на 31 декември 
2015 година, иако не се целосно исполнети. 

 
Член  11 

Со денот на отпочнување со примена на овој пра-
вилник престанува да важи Правилникот за формата, 
содржината и начинот на водењето на евиденцијата за 
примените барања за извршување („Службен весник на 
Република Македонија” бр.117/05). 

 
Член 12 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануа-
ри 2016 година.       

                                                                                                
Бр. 01-3432/1  

14 октомври 2015 година Министер за правда, 
Скопје д-р Аднан Јашари, с.р. 
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4900. 
Врз основа на член 52 став (11) од Законот за из-

вршување („Службен весник на Република Македо-

нија" бр. 35/05, 50/06, 129/06, 8/08, 83/09, 50/10, 83/10 и 

88/10, 171/10, 148/11 и 187/13), министерот за правда 

донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НАДЗОР НАД РАБО-

ТАТА НА КОМОРАТА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НА ИЗВРШИТЕЛИТЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на врше-

ње надзор над работата на Комората на извршители на 

Република Македонија (во натамошниот текст: Комо-

рата) и на извршителите. 

 

Член 2 

(1) Надзорот над работата на извршителите ги оп-

фаќа:  

- водењето на евиденцијата на извршителот; 

- чувањето на службените списи и податоци; 

- редоследот на заведување на предметите во Упис-

никот на примени барања за извршување; 

- следењето на постапувањето на извршителот спо-

ред редоследот на примените барања за извршување; 

- уредното и навременото скенирање на предметни-

те списи; 

- уредното осигурување на извршителот; 

- уредното водење на евиденцијата за трошоците и 

наградата на извршителот;  

- реализацијата на законската обврска за именување 

на заменик извршител ; 

- реализацијата на обврската за издавање на овлас-

тување на заменикот да располага со неговата редовна 

и посебна сметка;  

- постапувањето на извршителот по барање на 

странка за изготвување на пресметка за наплата на по-

барувањето, каматата, цената за  администрирање, цена 

за извршни дејствија, наградата на извршителот како и 

реалните трошоци и такси кои се настанати при спро-

ведување на извршувањето;  

- постапувањето на извршителот по одлуките на су-

довите донесени по приговор и барање за одлагање на 

извршителот;  

- спроведувањето на заклучокот за одлагање на из-

вршувањето по барање на доверителот;  

- уредното и навременото постапување по поднесо-

ци од странки, судови и државни органи и  

- подготвувањето на извештаите за неговата работа. 

(2) Надзорот над работата на Комората ги опфаќа: 

- уредното и навременото водење на евиденциите 

на Комората; 

- уредното и навременото водење на евиденциите 

на Дисциплинската комисија и навременото изготвува-

ње и доставување на дисциплинските одлуки; 

- почитувањето на обврските на Комората опреде-

лени со закон и подзаконските акти и 

- уредното и навременото постапување по поднесо-

ци од странки, судови и државни органи. 

 

Член 3 

(1) Надзор над работењето на извршителите, однос-

но Комората се врши од страна на најмалку две овлас-

тени лица за вршење надзор од Министерството за 

правда (во натамошниот текст: овластените лица). 
(2) Овластените лица за надзор во вршењето на сво-

ите работи се независни и непристрасни од било какво 
влијание кое би можело да влијае директно или инди-
ректно на нивната работа. 

(3) Овластените лица во своето работење го почиту-
ваат принципот на доверливост на информациите и по-
датоците. 

(4) Овластените лица при спроведување на надзо-
рот над работата на извршителите, односно Комората: 

- вршат увид во деловните книги, електронската 
евиденција и списите од предметите во канцеларијата и 

земат копии или електронски исписи од истите; 
- изготвуваат записник од извршен надзор, врз ос-

нова на кој се подготвува извештај од извршен надзор 
со утврдената фактичка состојба од надзорот; 

- даваат писмени забелешки со напатствија и роко-
ви за нивно отстранување во записникот од извршен  
надзор, во случај ако станува збор за очигледни недос-
татоци кои можат да се отстранат и кои не предизвика-

ле суштински  проблеми при извршувањето или рабо-
тата во извршителската канцеларија; 

- изготвуваат извештај за утврдената фактичка сос-
тојба од извршениот надзор; 

- иницираат предлог до овластениот предлагач за 
поведување на дисциплинска постапка во зависност од 
констатираната состојба во извештајот, како и почиту-

вањето на напатствијата и роковите, доколку такви би-
ле дадени во записникот. 

 
Член 4 

Редовниот надзор над работата на извршителите, 
односно Комората се врши според месечен план за над-
зор кој содржи листа на извршители над чија работа се 

врши надзор во текот на месецот . 
 

Член 5 
Вонредниот надзор над работата на извршителите 

односно Комората се врши во рамки на  делокругот од 
член 2 од овој правилник, врз основа на сознанија за 
ненавремено и неправилно работење на извршителите, 

односно Комората, добиени од државни органи, правни 
и физички лица, како и по барање на претседателот на 
судот. 

 
Член 6 

(1) При вршење на вонреден надзор, по приемот на 
писменото кое укажува на направилно работење на од-
реден извршител, односно на Комората, се бара одго-

вор од извршителот, односно Комората над чија работа 
се врши надзорот, со цел да се утврди потребата за 
вршење на надзорот, при што на извршителот, односно 
Комората им се доставува копија од писменото. 
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(2) Извршителот, односно Комората најдоцна осум 

дена од денот на приемот на барањето од став (1) на 

овој член, се изјаснува писмено со аргументиран и об-

разложен одговор и приложува докази во поткрепа на 

својот одговор. 

(3) По добиените сознанија за кои извршителот, од-

носно Комората писмено се изјасниле, овластените ли-

ца вршат вонреден надзор во просториите на изврши-

телот, односно Комората доколку:  

- оценат дека одговорот на извршителот, односно 

Комората не содржи произнесување по сите точки од 

барањето за одговор и 

- постои сомневање во вистинитоста на наводите 

или сомневање во веродостојноста на приложените до-

кази. 

(4) Ако во периодот од став (2) на овој член, из-

вршителот односно Комората не достави одговор, ов-

ластените лица вршат надзор над нивното работење во 

просториите на извршителот односно Комората. 

 

Член 7 

(1) При вршење на вонреден надзор може да се по-

бара мислење од друг надлежен орган, доколку се оце-

ни дека од истото ќе се утврди потребата за вршење на 

надзор. 

(2) Во случај на добиени сознанија од анонимна 

претставка или предлог, се постапува само доколку 

станува збор за јавен интерес утврден во закон. 

 

Член 8 

Овластените лица за вршење на надзор по елек-

тронска пошта на официјалната електронска  адреса го 

известуваат извршителот односно претседателот на 

Комората за денот, часот и видот на надзорот. 

 

Член 9 

(1) Пред отпочнување со надзор овластените лица 

му врачуваат на извршителот, односно на овластено 

лице од Комората, овластување за вршење на надзор во 

кое е наведен видот и обемот на надзорот кој треба да 

се спроведе. Овластувањето се дава од страна на Ми-

нистерството за правда. 

(2) При вршење на надзорот, по барање на овласте-

ните лица извршителот, односно овластеното лице од 

Комората, прави електронска копија или фотокопија од 

прегледаните списи и евиденцијата која ја води из-

вршителот, односно Комората. 

(3) По барање на овластените лица кои го вршат 

надзорот, извршителот, односно овластеното лице од 

Комората, доставува дополнителни копии од докумен-

тите кои ги поседува доколку овластените лица смета-

ат дека се потребни за изготвување на извештајот за 

надзорот. 

(4) По барање на овластените лица кои го вршат 

надзорот, извршителот, односно овластеното лице од 

Комората, како и нивните вработени даваат писмено 

или усно објаснување во врска со прашања кои се од-

несуваат на надзорот и приложуваат соодветни докази 

во поткрепа на објаснувањето. 

Член 10 

(1) За извршениот надзор во присуство на изврши-

телот, односно претседателот на Комората, овластени-

те лица составуваат записник кој содржи податоци за: 

денот и часот на пратено известување за надзор; видот 

на надзорот кој се врши; извршителот, односно Комо-

рата над кој се врши надзорот; денот и часот на врше-

ње на надзорот; овластените лица кои го вршат надзо-

рот; фактичката состојба од преземените службени деј-

ствија; листата на земени копии од списи или докази, 

исписите од електронска евиденција врз кои е вршен 

надзорот; констатираните очигледни недостатоци со 

напатствија за нивно отстранување и со рок за постапу-

вање; забелешките дадени на извршителот, односно 

претседателот на Комората, потписи на овластените 

лица и потпис и печат на извршителот, односно потпис 

на претседателот на Комората и печат на Комората и 

забелешка во случај на одбивање потпис. 

(2) Записникот се составува во два примероци и 

еден примерок од записникот веднаш му се врачува на 

извршителот. 

 

Член 11 

(1) Извршителот, односно Комората во периодот 

определен во записникот за надзор го известуваат Ми-

нистерството за правда за преземените дејствија за от-

странување на констатираните недостатоци  и прило-

жуваат доказ за постапувањето. 

(2) Во случај на непостапување во периодот опре-

делен во записникот за надзор или недоставување на 

доказ за постапувањето, во извештајот се констатира 

состојбата и се изготвува предлог за поведување на 

дисциплинска постапка. 

(3) Доколку во  извештајот за надзор се констира 

дека има основ за поведување на дисциплинска поста-

пка се изготвува предлог за поведување на дисциплин-

ска постапка.  

 

Член 12 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот на врше-

ње надзор над работата на Комората на извршители на 

Република Македонија и извршителите (,,Службен вес-

ник на Република Македонија" бр.137/10). 

   

Член 13 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

           Бр. 01-3433/1                      Министер за правда, 

14 октомври 2015 година           д-р Аднан Јашари, с.р.  

          Скопје 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

4901. 

Врз основа на член  76 став (3), а во врска со член 

10 став 1 точка 14) од Законот за Царинската управа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/04, 

81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 48/10, 158/10, 

53/11, 113/12, 43/14, 167/14, 33/15, 61/15 и 129/15), ми-

нистерот за финансии, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ВИСИНАТА НА СОПСТВЕН ПРИХОД НА ЦА-

РИНСКАТА УПРАВА КОЈ СЕ ОСТВАРУВА ПО 

ОСНОВ НА ДАВАЊЕ НА СТРУЧНА ПОМОШ ЗА 

ПРИМЕНА НА ЦАРИНСКИТЕ ПРОПИСИ ПРЕКУ 

ОРГАНИЗИРАЊЕ СЕМИНАРИ И ЈАВНИ ТРИБИ-

НИ СО ПРАВО НА НАДОМЕСТ И НАЧИНОТ НА  

РАСПРЕДЕЛБА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува висината на соп-

ствен приход на Царинската управа кој се остварува по 

основ на давање на стручна помош за примена на ца-

ринските прописи преку организирање семинари и јав-

ни трибини со право на надомест и начинот на распре-

делба. 

  

Член 2 

Царинската управа стручната помош за примена на 

царинските прописи ја дава на правни и физички лица 

кои имаат потреба од обука на теми поврзани со при-

мена на царинските прописи при што истата ја органи-

зира и спроведува самостојно или во соработка со над-

ворешни институции. 

 

Член 3 

Висината на надоместокот за давање стручна по-

мош за примена на царинските прописи, кога Царин-

ската управа самостојно ја организира и спроведува 

стручната помош изнесува: 

- за стручна помош во траење помалку од 3 часа – 

не се наплатува надоместок, 

- за стручна помош во траење од 3 до 5 часа – 

2.000,00 денари по учесник, 

- за стручна помош во траење од 6 до 8 часа – 

3.000,00 денари по учесник, 

- за стручна помош во траење од 9 до 16 часа – 

5.000,00 денари по учесник, 

- за стручна помош во траење од 17 до 24 часа – 

7.000,00 денари по учесник и 

- за стручна помош во траење над 24 часа – 

10.000,00 денари по учесник. 

 

Член 4 

Висината на надоместокот за давање стручна по-

мош за примена на царинските прописи, кога Царин-

ската управа ја организира и спроведува во соработка 

со надворешни институции изнесува 1.000,00 денари за 

работен час по вработен во Царинската управа кој е 

вклучен во давањето стручна помош.  

Член 5 

Уплатените средства за стручната помош од члено-

вите 3 и 4 на овој правилник се распоредуваат на след-

ниот начин: 

- 30 % за ангажман на предавачите, 

- 30 % за развој на обуките и вработените,  

- 20 % за трошоци и опрема и 

- 20% за останати трошоци. 

 

Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за висината на соп-

ствен приход на Царинската управа кој се остварува по 

основ на давање на стручна помош за примена на ца-

ринските прописи преку организирање семинари и јав-

ни трибини со право на надомест (,,Службен весник на 

Република Македонија" број 28/15). 

 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 20-6076/8  

8 октомври 2015 година Министер за финансии, 
Скопје Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

4902. 
Врз основа на член 49 став (2) од Законот за земјо-

делство и рурален развој (“Службен весник на Репуб-
лика Македонија” бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 
106/13, 177/14, 25/15, 73/15 и 83/15), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЛИСТА НА ПОСЕБНИ МИНИМАЛНИ УСЛОВИ 
ЗА ДОБРА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПРАКСА И ЗАШТИТА 

НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува Листа на посебни 

минимални услови за добра земјоделска пракса и заш-
тита на животната средина која е дадена во Прилог и е 
составен дел на овој правилник.  

 
Член 2 

Со овој правилник престанува да важи Правилникот 
за Листа за посебни минимални услови за добра земјодел-
ска пракса и заштита на животната средина („Службен 
весник на Република Македонија“ бр 43/13). 

 
Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 02-9882/3 Министер за земјоделство, 

5 октомври 2015 година шумарство и  водостопанство,                                                   

Скопје м-р Михаил Цветков, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 
НАУКА 

4903. 
Врз основа на членот 57 алинеjа 4 од Законот за на-

учно-истражувачката дејност („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 

24/13, 147/13, 41/14, 145/15 и 154/15), министерот за 

образование и наука, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-

ЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, 

СОЗДАВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ НА НАУЧНО –  

ИСТРАЖУВАЧКИТЕ КАДРИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот и постапката за финан-

сирање, создавање и усовршување на научно – истра-

жувачките кадри („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 18/12, 64/13, 98/13, 70/14, 88/14, 74/15 и 

140/15), во член 3-а во ставот 1 алинеjа 2 зборовите: „и 

постигнат просечен успех од прв циклус на студии од 

најмалку 7,50“ се бришат.  

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репули-

ка Македонија“. 

 

Бр. 20-16023/3 Министер 

14 октомври 2015 година за образование и наука, 

Скопје Абдилаќим Адеми, с.р. 

__________ 

 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

4904. 

Судскиот совет на Република Македонија постапу-

вајќи согласно Амандман XXVI на Уставот на Репуб-

лика Македонија („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.107/2005), на ден 13.10.2015 година, го 

донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се утврдува престанок на судиската функција на 

Владанка Ристова, судија  на Основен суд Неготино,  

поради исполнување на условите за старосна пензија.   

Решението влегува во сила со денот на донесување-

то – 13.10.2015 година. 

 

Бр.02-1563/2 Судски совет 

13 октомври 2015 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Бранко Ушковски, с.р. 

4905. 
Судскиот совет на Република Македонија врз осно-

ва на член 44 од Законот за Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006, 
150/2010,100/2011, 20/2015 и 61/2015), објавува 

 
О Г Л А С 

 
- За избор на претседател на Апелациониот суд Битола 
 
Кандидатите за избор на претседател треба да ги 

исполнуваат условите предвидени во член 45 и член  
47 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ 
бр.58/2006) в.в. со член 18 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на 
РМ“ бр.150/2010).  

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со 
потребната документација да ги достават до Судскиот 
совет на Република Македонија, ул„Вељко Влаховиќ“ 
б.б., во рок од 15 дена од денот на објавувањето во 
„Службен весник на РМ“. Образецот за пријава може 
да се подигне во електронска форма на WEB страната  
на Судскиот совет на Република Mакедонија на следна-
та адреса: http://www.ssrm.mk/docs/formulari/prijava.doc. 

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 
Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат 

психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16 
од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/2010). По однос 
на термините за полагање на тестовите, кандидатите ќе 
бидат дополнително известени од страна на Судскиот 
совет  на РМ.   

Трошоците за полагање на психолошкиoт тест и 
тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите. 

 
Бр.08-1783/1 Судски совет 

13 октомври 2015 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Бранко Ушковски, с.р. 
_________ 

                                                      

АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4906. 
Врз основа на член 95 од Законот за вработувањето 

и осигурување во случај на невработеност („сл. весник 
на РМ“ бр. 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 
37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 
50/10, 88/10, 51/11, 11/12, 80/12, 114/12, 39/14, 44/14, 
113/14, 56/15, 129/15 и 147/15), Управниот одбор на 
Агенцијата за вработување на Република Македонија, 
на седницата одржана на ден 2.10.2015 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА АКТИВНИТЕ ПОЛИТИКИ И МЕРКИ  

ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 
 

Член 1 
Висината на средствата за финансирање на активни-

те политики и мерки за вработување се утврдуваат на 
13% од месечно остварениот приход од придонесот за 
вработување и се издвојуваат на потсметка во Агенција-
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та за вработување на Република Македонија наменета за 
активните политики и мерки за вработување, најдоцна 
до 30-ти во месецот за претходниот месец. 

 

Член 2 
Агенцијата за вработување на Република Македонија 

е должна издвоените средства да ги користи исклучиво 
за намените утврдени во член 1 од оваа Одлука. 

 
Член 3 

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се применува од 1.1.2016 година, од-
носно со месечно остварениот приход од придонесот за 
вработување во месец јануари 2016 година. 

 
Бр. 02-1400 Управен одбор 

2 октомври 2015 година Претседател,  
Скопје Џемаил Јусуфи, с.р. 

__________ 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4907. 
Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 и член 48 став 1 али-
неjа 2 од Законот за енергетика („Службен весник на 
РМ“ бр. 16/2011 и 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014 
и 151/2015) и член 54 став 8 од Правилникот за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности („Службен 
весник на РМ“ бр.143/2011, 78/2013 и 33/2015), поста-
пувајќи по известувањето од Државниот пазарен 
инспекторат бр. 07-1197/1 од 17.12.2012 година и За-
писникот бр.0895-3738 од 12.12.2012 година, на седни-
цата одржана на 13.10.2015 година,  донесе  

                                                                                                 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ 
НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО СУ-
РОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГО-
РИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ –  ТРГОВИЈА  

СО ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЕЛ-1 
 
1. На Друштвото за транспорт, производство, трго-

вија и услуги „ЕУРО ПЕТРОЛ“ ДОО Чешиново- Обле-
шево-Кочани, му се одзема лиценцата за вршење на 
енергетска дејност Трговија со сурова нафта, нафтени 
деривати, биогорива и горива за транспорт- Трговија 
со Екстра лесно масло ЕЛ-1, со евидентен број на изда-
дената лиценца НД-23.03.1/11 од 9.2.2011 година. 

 Лиценцата се одзема поради невршење на дејноста 
за која е издадена лиценцата на начин и услови пропи-
шани со Законот за енергетика и други прописи. 

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-
га нејзиното извршување. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 Бр. 11-125/12  

13 октомври 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

4908. 

Регулаторната комисија за енергетика на Република 

Македонија врз основа на член 22 став (1) точка 16 од  

Законот за енергетика  („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 16/11,136/11, 79/13) и член 50 став (1) 

алинеја 1 од Правилникот за лиценци за вршење на 

енергетски дејности („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 143/11, 78/13 I 33/15), на барање на 

Друштвото за трговија и услуги ЕТРИЦИТИ ДООЕЛ 

Куманово на седницата одржана на 15.10.2015 година, 

донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ 

НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

1. На Друштвото за трговија и услуги ЕТРИЦИТИ 

ДООЕЛ Куманово, му  престанува лиценцата за врше-

ње на енергетската дејност снабдување со електрична 

енергија, издадена од Регулаторната комисија за енер-

гетика на Република Македонија со Одлука УП1 бр. 

07-166/14 од 24 октомври 2014 година и објавена во 

„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

157/14.  

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одла-

га нејзиното извршување. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето и ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“.  

 

УП1 Бр. 07-166/14  

15 октомври 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

4909. 

Врз основа на член 43, став 2 од Законот за енерге-

тика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 

79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 и 33/2015) и член 

43, став 1 и член 44  од Правилникот за лиценци за 

вршење на енергетски дејности („Службен весник на 

РМ“ бр.143/2011, 78/2013 и 33/2015), Регулаторната ко-

мисија за енергетика на Република Македонија,  на 

седницата одржана на 15 октомври 2015 година, ја до-

несе следната 

 

О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 

НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА 

ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ НА НАФТА И НАФТЕ-

НИ ДЕРИВАТИ И БИОГОРИВА И МЕШАВИНА НА 

ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО ПОТЕКЛО ШТО 

СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ, СО БИОГОРИВА 

 

1. Во Одлуката бр. 02-1191/1 од 18.10.2005 година, 

изменета и дополнета со Одлука бр.02-2054/1 од 

14.9.2009 година за издавање на лиценца за вршење на 

енергетската дејност складирање на нафта и нафтени 

деривати и биогорива и мешавина на течни горива од 
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фосилно потекло што се користат за транспорт, со био-

горива на ОКТА Рафинерија на нафта, Акционерско 

друштво-Скопје („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 84/05 и 45/09), насловот на Одлуката се ме-

нува и гласи: „Одлука за издавање на лиценца за врше-

ње на енергетската дејност Складирање на сурова 

нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-

спорт“.  

2. Во точката 1. од Одлуката бр. 02-1191/1 од 

18.10.2005 година, односно точка 2. од  Одлука бр.02-

2054/1 од 14.9.2009 година,  зборовите „Складирање на 

нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на 

течни горива од фосилно потекло што се користат за 

транспорт, со биогорива“ се менуваат и гласат: „Скла-

дирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива 

и горива за транспорт“. 

3. Точката 2 од Одлуката бр. 02-1191/1 од 

18.10.2005 година, односно точка 3. од  Одлука бр.02-

2054/1 од 14.09.2009 година се менува и гласи: 

„2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност Складирање на 

сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 

транспорт се утврдени во Прилог 1. „Лиценца за врше-

ње на енергетската дејност Складирање на сурова 

нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-

спорт“ кој што е составен дел на оваа Одлука.“ 

4. Насловот на Прилогот 1. се менува и гласи: „Ли-

ценца за вршење на енергетската дејност Складирање 

на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 

за транспорт“.  

5. Во Прилогот 1.  

- во Точката 2 зборовите: “Складирање на нафта и 

нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни 

горива од фосилно потекло што се користат за тран-

спорт, со биогорива“ се менуваат и гласат: „Складира-

ње на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и го-

рива за транспорт“. 

- во Точката 6 евидентниот број на издадената ли-

ценца се менува и гласи: „НД-03.04.1/05.2/09.2/15 “. 

- во Точката 9, во ставот 1 зборовите „“Складирање 

на нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни 

горива од фосилно потекло што се користат за тран-

спорт, со биогорива“, се менуваат и гласат: „Складира-

ње на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и го-

рива за транспорт“. 

- во Точката 9, ставовот 2  се менува и гласи: „како 

складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биого-

рива и горива за транспорт, се смета складирање на су-

рова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 

транспорт, во посебни резервоари, за сопствена потро-

шувачка, за потребите за преработка на сурова нафта и 

производство на нафтени деривати или горива за тран-

спорт, како и за трговија со сурова нафта, нафтени де-

ривати, биогорива и/или горива за транспорт“. 

- Во точката 10:  

а) во потточката 1 во воведната реченица зборовите 

„нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на 

течни горива од фосилно потекло што се користат за 

транспорт, со биогорива“ се менуваат и гласат: „сурова 

нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-

спорт“.  

б) во првата алинеја и во втората алинеја од потточ-
ката 1 зборовите „нафтени деривати и биогорива и ме-
шавина на течни горива од фосилно потекло што се ко-
ристат за транспорт, со биогорива“ се менуваат и гла-
сат: „нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт“. 

в) во потточките 2 и 3 зборовите: „нафта и нафтени 
деривати и биогорива и мешавина на течни горива од 
фосилно потекло што се користат за транспорт, со био-
горива“ се менуваат и гласат: „сурова нафта, нафтени 
деривати, биогорива и горива за транспорт“. 

- Во точката 11 зборовите: „нафта и нафтени дери-
вати и биогорива и мешавина на течни горива од фо-
силно потекло што се користат за транспорт, со биого-
рива“ се менуваат и гласат: „сурова нафта, нафтени де-
ривати, биогорива и горива за транспорт “. 

- Во точката 12, во алинеите 1и 2 зборовите: „нафта 
и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни 
горива од фосилно потекло што се користат за тран-
спорт, со биогорива“ се менуваат и гласат: „сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт “. 

- Во точката 14, во потточката 1 зборовите: „нафта 
и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни 
горива од фосилно потекло што се користат за тран-
спорт, со биогорива“ се менуваат и гласат: „сурова 
нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-
спорт“. 

- Во точките 12, 16, 17 и 18 зборовите: „Правилник 
за условите, начинот и постапката за издавање , мену-
вање и одземање на лиценци за вршење на енергетски 
дејности“, се менуваат и гласат: „Правилник за ли-
ценци за вршење на енергетски дејности“. 

6. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.  

 
УП1 Бр. 11-75/15  

15 октомври 2015 година Претседател, 
Скопје Димитар Петров, с.р. 

__________ 

4910. 
Врз основа на член 43, став 2 од Законот за енерге-

тика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 
79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 и 33/2015) и член 
43, став 1 и член 44  од Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности („Службен весник на 
РМ“ бр.143/2011, 78/2013 и 33/2015), Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија,  на 
седницата одржана на 15 октомври 2015 година, ја до-
несе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
НА  ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА 
ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО НАФТА И НАФТЕНИ 
ДЕРИВАТИ И БИОГОРИВА И МЕШАВИНА НА 
ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО ПОТЕКЛО ШТО 
СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ, СО БИОГОРИВА 

 

1. Во Одлуката бр. 02-1192/1 од 18.10.2005 година, 

изменета и дополнета со Одлука бр.02-20551/1 од 

14.9.2009 година за издавање на лиценца за вршење на 
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енергетската дејност трговија со нафта и нафтени дери-

вати и биогорива и мешавина на течни горива од фо-

силно потекло што се користат за транспорт, со биого-

рива, на ОКТА Рафинерија на нафта, Акционерско 

друштво-Скопје („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 84/05 и 45/09), насловот на Одлуката се ме-

нува и гласи: „Одлука за издавање на лиценца за врше-

ње на енергетската дејност Трговија на големо со суро-

ва нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за 

транспорт“.  

2. Во точката 1. од Одлуката бр. 02-1192/1 од 

18.10.2005 година, односно точка 2. од Одлука бр.02-

20551/1 од 14.09.2009 година, зборовите „Трговија со 

нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на 

течни горива од фосилно потекло што се користат за 

транспорт, со биогорива“ се менуваат и гласат: „ Трго-

вија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, био-

горива и горива за транспорт“. 

3. Точката 2. од Одлуката бр. 02-1192/1 од 

18.10.2005 година, односно точка 3. од Одлука бр.02-

20551/1 од 14.9.2009 година, се менува и гласи: 

„2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 

во вршењето на енергетската дејност Трговија на голе-

мо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и го-

рива за транспорт се утврдени во Прилог 1. „Лиценца 

за вршење на енергетската дејност Трговија на големо 

со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива 

за транспорт“ кој што е составен дел на оваа Одлука.“ 

4. Насловот на Прилогот 1. се менува и гласи: „Ли-

ценца за вршење на енергетската дејност Трговија на 

големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива 

и горива за транспорт“.  

5. Во Прилогот 1.  

- во Точката 2 зборовите: „Трговија на големо со 

нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на 

течни горива од фосилно потекло што се користат за 

транспорт, со биогорива“ се менуваат и гласат: „Трго-

вија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, био-

горива и горива за транспорт“. 

- во Точката 6 евидентниот број на издадената ли-

ценца се менува и гласи: „НД-03.03.1/05.2/09.2/15 “. 

- во Точката 9, во ставот 1 зборовите „“Трговија со 

нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на 

течни горива од фосилно потекло што се користат за 

транспорт, со биогорива“, се менуваат и гласат: „Трго-

вија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, био-

горива и горива за транспорт“. 

- во Точката 9, ставовот 2  се менува и гласи: „како 

трговија на големо во смисла на оваа лиценца се смета 

купување од земјата и странство на сурова нафта, наф-

тени деривати, биогорива и/или горива за транспорт за-

ради натамошна продажба на трговци, преработувачи 

или потрошувачи во земјата и странство“. 

- Во точката 10:  

а) во потточката 1 во воведната реченица зборовите 

„мешавина на течни горива од фосилно потекло што се 

користат за транспорт, со биогорива“ се менуваат и 

гласат: „горива за транспорт“.  

б) во првата алинеја и во втората алинеја од потточ-

ката 1 зборовите „нафтени деривати и биогорива и ме-

шавина на течни горива од фосилно потекло што се ко-

ристат за транспорт, со биогорива“ се менуваат и гла-

сат: „нафтени деривати, биогорива и горива за тран-

спорт“. 

в) во потточките 2, 3 и 4 зборовите: „нафта и нафте-

ни деривати и биогорива и мешавина на течни горива 

од фосилно потекло што се користат за транспорт, со 

биогорива“ се менуваат и гласат: „сурова нафта, нафте-

ни деривати, биогорива и горива за транспорт“. 

- Во точката 11 зборовите: „нафта и нафтени дери-

вати и биогорива и мешавина на течни горива од фо-

силно потекло што се користат за транспорт, со биого-

рива“ се менуваат и гласат: „сурова нафта, нафтени де-

ривати, биогорива и горива за транспорт “. 

- Во точката 12, во алинеите 1, 2 и 3 зборовите: 

„нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на 

течни горива од фосилно потекло што се користат за 

транспорт, со биогорива“ се менуваат и гласат: „сурова 

нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-

спорт “. 

- Во точката 14, во точката 1 на потточката 2 зборо-

вите: „нафта и нафтени деривати и биогорива и меша-

вина на течни горива од фосилно потекло што се ко-

ристат за транспорт, со биогорива“ се менуваат и гла-

сат: „сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и го-

рива за транспорт. 

- Во точката 15,  во алинеата 1 зборовите: „нафта и 

нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни 

горива од фосилно потекло што се користат за тран-

спорт, со биогорива“ се менуваат и гласат: „сурова 

нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за тран-

спорт. 

- Во точките 12, 16, 17 и 18 зборовите: „Правилник 

за условите, начинот и постапката за издавање, менува-

ње и одземање на лиценци за вршење на енергетски 

дејности“, се менуваат и гласат: „Правилник за ли-

ценци за вршење на енергетски дејности“. 

6. Табелата 1, која што е составен дел на оваа ли-

ценца се менува и гласи како што е дадено во Прилогот 

кон оваа Одлука. 

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

вањето, а ќе се објавуви во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

УП1 Бр. 11-76/15  

15 октомври 2015 година Претседател, 

Скопје Димитар Петров, с.р. 



15 октомври 2015  Бр. 178 - Стр. 123 
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ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „23 ОКТОМВРИ“ 

4911. 

Врз основа на членовите 1, 2, 9, 11, 12, 16, 18 и 4-а од Законот за државните награди („Службен весник на 

Република Македонија“ број 52/2006, 54/2007 и 74/12), Одборот за доделување на наградата "23 Октомври", 

на седницата одржана на 1 октомври 2015 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДАТА "23 ОКТОМВРИ" ВО 2015 ГОДИНА ЗА ДОЛГО-

ГОДИШНИ ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА НАУКАТА, КУЛТУРАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗАШ-

ТИТАТА НА ДРЖАВНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ПРОМОЦИЈА НА ДРЖАВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ, ВРЕДНОСТИ  

И КУЛТУРНО-ИСТОРИСКОТО НАСЛЕДСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

I. За остварување во областа на културата и уметноста, наградата им се доделува на 

- Стефан Хаџи Николов, ликовен уметник, 

- Фејзи Бојко, писател и 

- Костадин Костадиновски, музиколог, публицист, новинар и музички критичар. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република 

Македонија". 

 

 Претседател на Одборот 

         Бр. 08-4729/2 за доделување на државната 

 14 октомври  2015 година награда „23 Октомври“ 

             Скопје акд.Вера Битракова-Грозданова, с.р. 
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