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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

1325.
Врз основа на членот 9 став 1 точка 3 и член 10 од 

Законот за Народниот правобранител („Службен вес-
ник на Република Македонија" број 60/2003, 114/2009, 
181/16 и 189/16),Собранието на Република Македонија, 
на седницата одржана на 14 јуни 2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК 

НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ

I. На Даут Селими, му престанува функцијата заме-
ник на народниот  правобранител, поради исполнување 
услови за старосна пензија.

II. Оваа  одлука  влегува  во  сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1663/1 Претседател на Собранието
14 јуни 2017 година на Република Македонија,

Скопје м-р Талат Џафери, с.р.
__________

1326.
Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и  членовите 118 став (5) и 119 став 
(1) од Деловникот на Собранието на Република Македо-
нија („Службен весник на Република Македонија“ број 
91/2008, 119/10 и 23/13), Собранието на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 14 јуни 2017 година, 
донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИ-
ЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ 
ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици 
на претседателите, членови и нивни заменици на коми-
сиите на Собранието на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 66/17), во 
точката I. во потточката 1. Законодавно - правна коми-
сија под в) за членови: во точката 1. зборовите: „Соња 
Мираковска“ се заменуваат со зборовите: „Алија Kам-
бероски“, во точката 5. зборовите: „Ивана Туфегџиќ" 
се заменуваат со зборовите: „Бети Рабаџиевска - Нау-
мовска“ и во точката 13. зборовите: „Лилјана Затуро-
ска“ се заменуваат со зборовите: „Невенка Стаменков-
ска“.

Под г) за заменици на членовите: во точката 4. збо-
ровите: „Јован Митрески“ се заменуваат со зборовите: 
„Mирослав Јовановиќ“ и во точката 12. зборовите: „Но-
ла Исмајлоска Старова" се заменуваат со зборовите: 
„Лилјана Затуроска“.

Во потточката 2. Комисија за политички систем и 
односи меѓу заедниците под в) за членови: во точката 
1. зборовите: „Павле Богоевски“ се заменуваат со збо-
ровите: „Соња Мираковска“, во точката 4. зборовите: 
„Горан Милевски“ се заменуваат со зборовите: „Панче 
Иванов“, во точката 5. зборовите: „Фросина Ташевска - 
Ременски“ се заменуваат со зборовите: „Сашо Поцков" 
и во точката 12. зборовите: „Нада Ципушева“ се замену-
ваат со зборовите: „Јусуф Хасани“.

Под г) за заменици на членовите: во точката 2. збо-
ровите: „Диме Велковски“ се заменуваат со зборовите: 
„Mаксим Димитриевски“ и во точката 9. зборовите: 
„Трајчо Димков“ се заменуваат со зборовите: „Нада Ци-
пушева“.

Во потточката 3. Комисија за образование, наука и 
спорт под в) за членови во точката 2. зборовите: „Ире-
на Стефоска“ се заменуваат со зборовите: „Жаклина Ла-
заревска“, a во точката 3. зборовите: „Панче Иванов“ 
се заменуваат со зборовите: „Милева Ѓоргиева“.

Под г) за заменици на членовите: во точката 1. збо-
ровите: „Милева Ѓоргиева“ се заменуваат со зборовите: 
„Ивана Туфегџиќ“, во точката 3. зборовите: „Жаклина 
Лазаревска“ се заменуваат со зборовите: „Ирена Сте-
фоска“, и во точката 4. зборовите: „Тања Ковачев“ се 
заменуваат со зборовите: „Славица Шуманска - Ми-
тева“.

По потточката 3 се додаваат 17 нови потточки: 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 , 17, 18, 19 и 20, кои 
гласат:

„4. Комисија за уставни прашања 
а) за претседател
Талат Џафери
б) за заменик на претседателот
Џеват Адеми
в) за членови:
1) Бетиане Китев
2) Енес Ибрахим
3) Соња Мираковска
4) Горан Милевски
5) Лилјана Поповска
6) Коста Јаневски
7) Петре Шилегов
8) Сурија Рашиди
9) Никола Груевски
10) Трајко Вељаноски
11) Димитар Стевананџија
12) Нада Ципушева
13) Дафина Јованоска Стојаноска
14) Иван Стоилковиќ
15) Стојан Миланов и
16) .
г) за заменици на членовите:
1) Милева Ѓоргиева
2) Илија Николовски
3) Васко Ковачевски
4) Мухамед Зеќири
5) Ферид Мухиќ
6) Курто Дудуш
7) Агим Шаќири
8) Зиадин Села
9) Емил Димитриев
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10) Амди Бајрам
11) Благоја Деспотоски
12) Владанка Авировиќ
13) Драган Цуклев
14) Невенка Стаменковска
15) Крсто Јовановски и
16) .
5.Комисија за одбрана и безбедност
а) за претседател
Максим Димитриевски
б) за заменик на претседателот
Стево Пендаровски
в) за членови:
1) Павле Богоевски
2) Горан Мисовски
3) Илија Николовски
4) Фросина Ташевска - Ременски
5) Џеват Адеми
6) Емил Димитриев
7) Иван Иванов
8) Борис Змејковски
9) Емилија Александрова
10)  Иван Стоилковиќ и
11) Чедомир Саздовски и
12) .
г) за заменици на членовите:
1) Васко Ковачевски
2) Мира Стојчевска
3) Стефан Богоев
4) Томислав Тунтев
5) Ејуп Аљими
6) Антонијо Милошоски
7) Владимир Ѓорчев
8) Крсто Мукоски
9) Нада Ципушева
10) Јохан Тарчуловски 
11) Димитар Стевананџија и
12) .
6.Комисија за надворешна политика 
а) за претседател
Антонијо Милошоски
б) за заменик на претседателот
Магдалена Манаскова
в) за членови:
1) Тања Ковачев
2) Лилјана Поповска
3) Ивана Туфегџиќ
4) Стево Пендаровски
5) Илија Николовски
6) Шпреса Хадри
7) Емил Димитриев
8) Никола Попоски
9) Елизабета Канческа Милевска
10) Ане Лашкоска 
11) Емилија Александрова и
12) . 
г) за заменици на членовите:
1) Томислав Тунтев
2) Татјана Прентовиќ
3) Благој Бочварски
4) Јулиана Николова

5) Ѓулумсер Касапи
6) Артан Груби
7) Илија Димовски
8) Трајко Вељаноски
9) Сашо Василевски
10) Љупчо Димовски
11) Зоран Ѓорѓиевски и
12) .
7.Комисија за европски прашања
а) за претседател
Артан Груби
б) за заменик на претседателот
Весел Мемеди 
в) за членови:
1) Јулиана Николова
2) Петар Атанасов
3) Стефан Богоев
4) Стево Пендаровски
5) Бети Рабаџиевска - Наумовска
6) Никола Попоски
7) Трајчо Димков
8) Јусуф Хасани
9) Сашо Василевски
10) Магдалена Манаскова
11) Невенка Стаменковска
12) Јован Митрески и
13) 
14).
г) за заменици на членовите:
1) Ивана Туфегџиќ
2) Славица Шуманска - Митева
3) Коста Јаневски
4) Кети Смилеска
5) Ферид Мухиќ
6) Хари Локвенец
7) Шпреса Хадри
8) Антонијо Милошоски
9) Емил Димитриев
10) Елизабета Канческа Милевска
11) Никола Мицевски
12) Владанка Авировиќ
13) Жаклина Пешевска и
14).
8. Постојана анкетна комисија за заштита на слобо-

дите и правата на граѓанинот 
а) за претседател

б) за заменик на претседателот

в) за членови:
1) Павле Богоевски
2) Сашко Атанасов
3) Курто Дудуш
4) Ферид Мухиќ
5) Мирсада Емини - Асани
5) Ане Лашкоска
6) Трајчо Димков
7) Панчо Минов и
8) Крсто Јовановски.
г) за заменици на членовите:
1) Никица Корубин
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2) Стево Пендаровски
3) Благојче Трпевски
4) Мухамед Зеќири
5) Реџаиљ Исмаили
5) Дафина Јованоска Стојаноска
6) Горан Манојлоски
7) Ванковер Манчев и
8) Борис Змејковски.
 9. Комисија за надзор над работата на Управата за 

безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за ра-
зузнавање

а) за претседател
Трајко Вељаноски
б) за заменик на претседателот
Драган Данев
в) за членови:
1) Фросина Ташевска - Ременски
2) Петре Шилегов
3) Мухамед Зеќири
4) Хари Локвенец
5) Ејуп Аљими
6) Иван Иванов
7) Благица Ласовска и
8) Трајчо Димков.
г) за заменици на членовите:
1) Јован Митрески
2) Курто Дудуш
3) Павле Богоевски
4) Петар Атанасов
5) Артан Груби
6) Нада Ципушева
7) Горан Манојлоски и
8) Емилија Александрова.
10. Комисија за надзор над спроведувањето на по-

себната истражна мерка  следење на комуникациите од 
страна на Министерството за внатрешни работи, Упра-
вата за финансиска полиција, Царинската управа и Ми-
нистерството за одбрана

а) за претседател
Емил Димитриев
б) за заменик на претседателот
Драган Цуклев 
в) за членови:
1) Тања Ковачев
2) Васко Ковачевски
3) Ејуп Аљими и
4) Лилјана Затуроска.
г) за заменици на членовите:
1) Ирена Стефоска
2) Горан Мисовски
3) Агим Шаќири
4) Весна Пемова.
11. Комисија за финансирање и буџет 
а) за претседател
Лилјана Кузмановска
б) за заменик на претседателот
Панчо Минов
в) за членови:
1) Кети Смилеска
2) Јован Митрески
3) Сашо Поцков

4) Благој Бочварски
5) Панче Иванов
6) Васко Ковачевски
7) Реџаиљ Исмаили
8) Зиадин Села
9) Крсто Мукоски
10) Драган Цуклев
11) Никола Мицевски
12) Васил Пишев 
13) Владанка Авировиќ и
14).
г) за заменици на членовите:
1) Мира Стојчевска
2) Сашко Атанасов
3) Милева Ѓоргиева
4) Бардуљ Даути
5) Александар Кирацовски
6) Благојче Трпевски
7) Ејуп Аљими
8) Весел Мемеди
9) Илија Димовски
10) Зоран Илиоски
11) Владимир Ѓорчев
12) Љупчо Димовски
13) Нола Исмајлоска Старова и
14).
12. Комисија за економски прашања 
а) за претседател
Горан Милевски
б) за заменик на претседателот
Агим Шаќири
в) за членови:
1) Мира Стојчевска
2) Стефан Богоев 
3) Васко Ковачевски
4) Сашо Поцков
5) Реџаиљ Исмаили
6) Лилјана Кузмановска
7) Павлинче Честојнова
8) Љупчо Димовски
9) Владанка Авировиќ и
10) Нола Исмајлоска Старова.
г) за заменици на членовите:
1) Тања Ковачев
2) Енес Ибрахим
3) Мирослав Јовановиќ
4) Јован Митрески
5) Петре Шилегов
6) Зоран Илиоски
7) Васил Пишев
8) Стојан Миланов
9) Крсто Мукоски и
10) Благоја Деспотоски.
13. Комисија за земјоделство, шумарство и водосто-

панство 
а) за претседател
Љупчо Димовски
б) за заменик на претседателот
Димитар Стевананџија
в) за членови:
1) Татјана Прентовиќ
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2) Милева Ѓоргиева
3) Благојче Трпевски
4) Диме Велковски
5) Мира Стојчевска
6) Реџаиљ Исмаили
7) Зоран Ѓорѓиевски
8) Никола Мицевски
9) Панчо Минов  и
10) Жаклина Пешевска.
г) за заменици на членовите:
1) Горан Милевски
2) Алија Камбероски
3) Сашо Поцков
4) Сашко Костов
5) Панче Иванов
6) Џеват Адеми
7) Васил Пишев
8) Слаѓана Митовска
9) Павлинче Честојнова и
10) Љубен Арнаудов.
14. Комисија за транспорт, врски и екологија 
а) за претседател
Лилјана Затуроска
б) за заменик на претседателот
Ане Лашкоска
в) за членови:
1) Благој Бочварски
2) Томислав Тунтев
3) Благојче Трпевски
4) Лилјана Поповска
5) Диме Велковски
6) Реџаиљ Исмаили
7) Благоја Деспотоски
8) Слаѓана Митовска
9) Драган Данев и
10) Васил Пишев.
г) за заменици на членовите:
1) Алија Камбероски
2) Бетиане Китев
3) Мирослав Јовановиќ
4) Соња Мираковска
5) Мери Лазарова
6) Агим Шаќири
7) Невенка Стаменковска
8) Панчо Минов 
9) Јусуф Хасани и
10) Стојан Миланов.
15. Комисија за култура 
а) за претседател
Ирена Стефоска
б) за заменик на претседателот
Реџаиљ Исмаили
в) за членови:
1) Никица Корубин
2) Славица Шуманска - Митева
3) Томислав Тунтев
4) Енес Ибрахим
5) Шпреса Хадри
6) Елизабета Канческа Милевска
7) Крсто Јовановски
8) Магдалена Манаскова

9) Љубен Арнаудов и
10) Нола Исмајлоска Старова.
г) за заменици на членовите:
1) Александар Кирацовски
2) Ивана Туфегџиќ
3) Сашко Атанасов
4) Мери Лазарова
5) Мирсада Емини - Асани
6)Ане Лашкоска 
7) Павлинче Честојнова 
8) Стојан Миланов
9) Весна Дамчевска Илиевска  и
10) Ванковер Манчев.
16. Комисија за здравство
а) за претседател
Мирсада Емини - Асани
б) за заменик на претседателот
Јагода Шахпаска
в) за членови:
1) Бети Рабаџиевска Наумовска
2) Маја Морачанин
3) Катерина Кузмановска
4) Коста Јаневски
5) Мери Лазарова
6) Зоран Ѓорѓиевски
7) Сашо Василевски
8) Горан Манојлоски
9) Љубен Арнаудов и
10) Ванковер Манчев.
г) за заменици на членовите:
1) Панче Иванов
2) Горан Милевски
3) Сашко Костов
4) Кети Смилеска
5) Реџаиљ Исмаили
6) Драган Цуклев
7) Весна Пемова
8) Нола Исмајлоска Старова
9) Јусуф Хасани и
10) Дафина Јованоска Стојаноска.
17. Комисија за труд и социјална политика 
а) за претседател
Владимир Ѓорчев
б) за заменик на претседателот
Весна Пемова
в) за членови:
1) Јован Митрески
2) Јагода Шахпаска
3) Милева Ѓоргиева
4) Ѓулумсер Касапи
5) Жаклина Лазаревска
6) Агим Шаќири
7) Илија Димовски
8) Благоја Деспотоски
9) Слаѓана Митовска
10) Горан Манојлоски
11) Жаклина Пешевска и
12). 
г) за заменици на членовите:
1) Лилјана Поповска
2) Стево Пендаровски
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3) Ирена Стефоска
4) Курто Дудуш
5) Катерина Кузмановска
6) Мирсада Емини - Асани
7) Даниела Рангелова
8) Амди Бајрам 
9) Лилјана Кузмановска
10) Благица Ласовска
11) Зеќир Рамчиловиќ и
12). 
18. Комисија за локална самоуправа
а) за претседател
Џеват Адеми
б) за заменик на претседателот
Жаклина Лазаревска
в) за членови:
1) Курто Дудуш
2) Алија Камбероски
3) Бети Рабаџиевска Наумовска
4) Катерина Кузмановска
5) Кети Смилеска
6) Весна Пемова
7) Весна Дамчевска Илиевска
8) Невенка Стаменковска
9) Јохан Тарчуловски
10) Амди Бајрам
11) Зеќир Рамчиловиќ и
12). 
г) за заменици на членовите:
1) Никица Корубин
2) Максим Димитриевски
3) Сашо Поцков
4) Диме Велковски
5) Агим Шаќири
6) Благоја Деспотоски
7) Драган Данев
8) Магдалена Манаскова
9) Чедомир Саздовски
10) Горан Манојлоски
11) Љубен Арнаудов и
12).
19. Комисија за еднакви можности на жените и ма-

жите 
а) за претседател
Даниела Рангелова
б) за заменик на претседателот
Благица Ласовска
в) за членови:
1) Мира Стојчевска
2) Маја Морачанин
3) Никица Корубин
4) Мери Лазарова
5) Мирсада Емини - Асани
7) Стојан Миланов
8) Дафина Јованоска Стојаноска
9) Павлинче Честојнова и
10) Ванковер Манчев.
г) за заменици на членовите:
1) Славица Шуманска - Митева
2) Алија Камбероски
3) Ивана Туфегџиќ

4) Жаклина Лазаревска
5) Павле Богоевски
6) Шпреса Хадри
7) Лилјана Затуроска
8) Лилјана Кузмановска
9) Зеќир Рамчиловиќ и
10) Весна Дамчевска Илиевска.
20. Комисија за деловнички и мандатно-имунитет-

ни прашања 
а) за претседател
Павле Богоевски
б) за заменик на претседателот
Петар Атанасов
в) за членови:
1) Мирослав Јовановиќ
2) Александар Кирацовски
3) Сашко Костов
4) Агим Шаќири
5) Трајко Вељаноски
6) Јохан Тарчуловски
7) Крсто Мукоски и
8) Борис Змејковски.
г) за заменици на членовите:
1)  Горан Мисовски
2) Петре Шилегов
3) Сашко Атанасов
4) Мирсада Емини -  Асани
5) Владимир Ѓорчев
6) Невенка Стаменковска
7) Никола Попоски и
8) Зоран Ѓорѓиески".
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1664/1 Претседател на Собранието
14 јуни 2017 година на Република Македонија,

Скопје м-р Талат Џафери, с.р.
__________

1327.
Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и членот 2 точка 7 од Одлуката за ос-
новање на постојани работни тела на Собранието на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ број 64/17), Собранието на Република Ма-
кедонија на седницата одржана на 14 јуни 2017 година, 
донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, 
ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИЈА-
ТА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВА-
ЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА

I. Во Одлуката за  избор на претседател, заменик на 
претседателот, членови и нивни заменици на Комисија-
та за прашања на изборите и именувањата на Собрание-
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то на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“  број 64/17), во точката II. под а) 
за членови:  во точката 7. зборовите: „Дамјан Манчев-
ски“ се заменуваат со зборовите: „Стефан Богоев“.

Под б) за заменици на членовите: во точката 6. збо-
ровите: „Стефан Богоев“ се заменуваат со зборовите: 
„Максим Димитриевски“.

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1665/1 Претседател на Собранието
14 јуни 2017 година на Република Македонија,

Скопје м-р Талат Џафери, с.р.
__________

1328.
Врз основа на членот 76 ставови 1 и 4 од Уставот на 

Република Македонија и членот 118 од Деловникот на 
Собранието на Република Македонија, Собранието на 
Република Македонија на седницата одржана на 14 ју-
ни 2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНО-
ВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ РАБОТНИ ТЕЛА НА 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Во Одлуката за основање на постојани работни тела 

на Собранието на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ број 64/17) во чле-
нот 2 став 2 во точката 8. Постојана анкетна комисија 
за заштита на слободите и правата на граѓанинот, ста-
вот 1 се менува и гласи:

„Комисијата има претседател, четиринаесет члена и 
нивни заменици.“.

Член 2
 Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1666/1 Претседател на Собранието
14 јуни 2017 година на Република Македонија,

Скопје м-р Талат Џафери, с.р.
__________

1329.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, член 223 став 1 од Деловникот на 
Собранието на Република Македонија и Законот за ра-
тификација на Спогодбата за стабилизација и асоција-
ција меѓу Република Македонија и Европските заедни-
ци и нејзините земји членки, а во врска со членот 114 
од Спогодбата („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 28/2001), Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 14 јуни 2017 година, до-
несе 

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ 
НА ДЕЛЕГАЦИЈА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНИОТ КО-
МИТЕТ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА

Член 1
Во Одлуката за основање на Делегација на Собрани-

ето на Република Македонија во Парламентарниот ко-
митет за стабилизација и асоцијација („Службен вес-
ник на Република Македонија“ број 88/2004), во членот 
3 став 1 зборовите: „12 члена и заменици на членовите“ 
се заменуваат со зборовите: „десет члена и десет заме-
ници на членовите“.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1667/1 Претседател на Собранието
14 јуни 2017 година на Република Македонија,

Скопје м-р Талат Џафери, с.р.
__________

1330.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија и членот 86 од Изборниот законик 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
40/2006, 136/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 
14/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16), Соб-
ранието на Република Македонија на седницата одржа-
на на 14 јуни 2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА НАДОМЕСТОК  НА ТРОШОЦИТЕ НА УЧЕС-
НИЦИТЕ ВО ИЗБОРНАТА КАМПАЊА ОД ЧИИ 
ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ СЕ ИЗБРАНИ ПРАТЕНИ-
ЦИ  ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА И НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ИЗБОРНАТА КАМ-
ПАЊА ОД ЧИИ ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ НЕ СЕ 
ИЗБРАНИ ПРАТЕНИЦИ  ВО СОБРАНИЕТО 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Со оваа одлука се определува надоместок на трошо-

ците на учесниците во изборната кампања од чии листи 
на кандидати се избрани пратеници  во Собранието на 
Република Македонија и на учесниците на изборната 
кампања од чии листи на кандидати не се избрани пра-
теници  во Собранието на Република Македонија.

Член 2
Надоместокот на трошоците  на учесниците во из-

борната кампања од чии листи на кандидати се избрани 
пратеници  во Собранието на Република Македонија, 
во висина од 15 денари по добиен глас, изнесува:

1. ВМРО-ДПМНЕ (ВМРО – ДЕМОКРАТСКА ПАР-
ТИЈА ЗА МАКЕДОНСКО НАЦИОНАЛНО 
ЕДИНСТВО), СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА СР-
БИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА, СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД 
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МАКЕДОНИЈА, ПАРТИЈА НА ПРАВДАТА, ГРАЃАН-
СКА ОПЦИЈА ЗА МАКЕДОНИЈА- ГРОМ, СТРАНКА 
НА ДЕМОКРАТСКА АКЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА, 
ПАРТИЈА НА ВЛАСИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА, ПАРТИ-
ЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ, РАБОТНИЧКО 
ЗЕМЈОДЕЛСКА ПАРТИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА, ТРАЈНО МАКЕДОНСКО РАДИКАЛНО 
ОБЕДИНУВАЊЕ, МАКЕДОНСКА АКЦИЈА (МААК), 
НОВА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЈА, ПАРТИЈА НА ОБЕ-
ДИНЕТИ ДЕМОКРАТИ НА МАКЕДОНИЈА, МАКЕ-
ДОНСКА АЛИЈАНСА, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА 
НА ТУРЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА, ВМРО-ДП (ВМРО-
ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА), ДЕМОКРАТСКА БОШ-
ЊАЧКА ПАРТИЈА, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА 
РОМИТЕ, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА, РОМИ 
ОБЕДИНЕТИ ОД МАКЕДОНИЈА, СОЈУЗ НА ТИТО-
ВИ ЛЕВИ СИЛИ, ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕДНАК-
ВОСТ НА РОМИТЕ, ДВИЖЕЊЕ НА НАЦИОНАЛНО 
ЕДИНСТВО НА ТУРЦИТЕ, ДЕМОКРАТСКИ СИЛИ 
НА РОМИТЕ 

454.577 добиени гласови X 15= 6.818.655 денари 
2. СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА МАКЕ-

ДОНИЈА- СДСМ, НОВА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА 
ПАРТИЈА-НСДП, ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА 
ПАРТИЈА- ЛДП, ПАРТИЈА ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ТУР-
ЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА- ПДТ, НОВА АЛТЕРНА-
ТИВА-НА, ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА ВЛАСИТЕ 
ОД МАКЕДОНИЈА- ДСВМ, СРПСКА СТРАНКА НА 
МАКЕДОНИЈА- ССМ, ПАРТИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ 
ПРОМЕНИ 21- “ПЕП 21”, ПАРТИЈА НА ОБЕДИНЕТИ 
ПЕНЗИОНЕРИ И ГРАЃАНИ НА МАКЕДОНИЈА- 
ПОПГМ, ПАРТИЈА ЗА ЕВРОПСКА ИДНИНА-ПЕИ, 
АЛИЈАНСА ЗА ПОЗИТИВНА МАКЕДОНИЈА- АПМ, 
ДЕМОКРАТСКА ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА- ДОМ, 
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ВО МАКЕДОНИЈА- 
СНСМ, ПАРТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА ЕМАНЦИПАЦИЈА 
НА РОМИТЕ- ПЦЕР 

436.981 добиени гласови X 15 денари = 6.554.715 де-
нари

3. ДЕМОКРАТСКА УНИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА – 
ДУИ

85.173 добиени гласови X 15 денари = 1.277.595 де-
нари

4. ДВИЖЕЊЕ БЕСА 
57.868 добиени гласови X 15 денари = 868.020 де-

нари
5. КОАЛИЦИЈА „АЛИЈАНСА ЗА АЛБАНЦИТЕ“ 

(ДР-АДП, УНИТЕТИ, НДП) 
35.121 добиени гласови X 15 денари = 526.815 де-

нари
6. ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА АЛБАНЦИТЕ – 

ДПА
30.377 добиени гласови X 15 денари = 455.655 де-

нари

Член 3
Надоместокот на трошоците  на учесниците во из-

борната кампања од чии листи на кандидати не се из-
брани пратеници во Собранието на Република Македо-
нија, во висина од 15 денари по добиен глас, кои освои-
ле најмалку 1,5 % од вкупниот број гласови од излезе-
ните граѓани на ниво на изборна единица изнесува:

1.   КОАЛИЦИЈА ВМРО ЗА МАКЕДОНИЈА 

23.604 добиени гласови X 15 денари = 354.060 де-
нари

2. ЛЕВИЦА
4.556 добиени гласови X 15 денари= 68.340 де-

нари

Член 4
Надоместокот на трошоците од членовите 2 и 3 на 

оваа одлука  се исплатува од Буџетот на Република Ма-
кедонија, најдоцна во рок од три месеци по поднесува-
њето на финансискиот извештај за изборната кампања 
врз основа на извештајот на Државната изборна коми-
сија за спроведените избори.

Член 5
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1668/1 Претседател на Собранието
14 јуни 2017 година на Република Македонија,

Скопје м-р Талат Џафери, с.р.
__________

1331.
Врз основа на членoт 5 ставови 4 и 5 од Законот  за 

одредување на видот и одмерување на висината на каз-
ната („Службен весник на Република Македонија“ број 
199/14), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 14 јуни 2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ  НА ЧЛЕНОВИ 

НА КОМИСИЈАТА ЗА ВОЕДНАЧУВАЊЕ НА
КАЗНЕНАТА ПОЛИТИКА

I. На д-р Jован Илиевски му престaнува мандатот на 
член на Комисијата за воедначување на казената поли-
тика.

II. На д-р Неџат Елези му престaнува мандатот на 
член на Комисијата за воедначување на казената поли-
тика.

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1669/1 Претседател на Собранието
14 јуни 2017 година на Република Македонија,

Скопје м-р Талат Џафери, с.р.
__________

1332.
Врз основа на членот 154 ставови (8) и (9) од Зако-

нот за правда за децата („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ број 148/13), Собранието на Република 
Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 2017 го-
дина, донесе

О Д Л У К А
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ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ НА ЧЛЕНОВИ 
НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА 

ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО

I. На Жарко Ристески му престaнува мандатот на 
член на Државниот совет за превенција на детско прес-
тапништво.

II. На Татјана Ристова Димова и престaнува манда-
тот на член на Државниот совет за превенција на дет-
ско престапништво.

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1670/1 Претседател на Собранието
14 јуни 2017 година на Република Македонија,

Скопје м-р Талат Џафери, с.р.
__________

1333.
Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбра-

на („Службен весник на Република Македонија“ број 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и 
215/15), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 14 јуни 2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈА-
ТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА 
УНИЈА, „АЛТЕА“ ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

1. За учество  во мировната операција на Европска-
та унија, „Алтеа“ во Босна и Херцеговина, се испраќа 
припадник на Армијата на Република Македонија (во 
натамошниот текст: Армијата), доктор во Тимот на док-
тори за Role 1 Medical Facilities, во Кампот Бутмир, во 
Сараево.

2. Припадникот на Армијата од точка 1 од оваа од-
лука, се испраќа за период од јуни до декември 2017 го-
дина.

3.Финансиските трошоци за транспорт, плати, надо-
местоци на плати и логистичките трошоци на припад-
никот на Армијата, ги обезбедува  Министерството за 
одбрана.

4.Подготовките и организацијата за учество во ми-
ровната операција, ги врши Министерството за од-
брана.

5. По завршување на учеството во мировната опера-
ција, Владата на Република Македонија поднесува из-
вештај пред Собранието на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1690/1 Претседател на Собранието
14 јуни 2017 година на Република Македонија,

Скопје м-р Талат Џафери, с.р.

1334.
Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбра-

на („Службен весник на Република Македонија“ број 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и 
215/15), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 14 јуни 2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈА-
ТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО МИРОВНА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА 
УНИЈА, „АЛТЕА“ ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

1. За учество  во мировната операција на Европска-
та унија, „Алтеа“ во Босна и Херцеговина, се испраќаат 
двајца припадници на Армијата на Република Македо-
нија (во натамошниот текст: Армијата) и тоа: еден шта-
бен офицер и еден штабен подофицер во Командата на 
ЕУФОР „Алтеа“.

2. Припадниците на Армијата од точка 1 од оваа од-
лука, се испраќаат за период од по шест месеци, смета-
но од јуни 2017 година до декември 2017 година и од 
декември 2017 година до јуни 2018 година.

3. Финансиските трошоци за транспорт, плати, надо-
местоци на плати и логистичките трошоци на припад-
ниците на Армијата, ги обезбедува  Министерството за 
одбрана.

4. Подготовките и организацијата за учество во миров-
ната операција, ги врши Министерството за одбрана.

5. По завршување на учеството во мировната опера-
ција, Владата на Република Македонија поднесува из-
вештај пред Собранието на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1692/1 Претседател на Собранието
14 јуни 2017 година на Република Македонија,

Скопје м-р Талат Џафери, с.р.
__________

1335.
Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбра-

на („Службен весник на Република Македонија“ број 
42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и 
215/15), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 14 јуни 2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈА-
ТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА НА ОБЕДИНЕТИТЕ 

НАЦИИ, УНИФИЛ ВО ЛИБАН

1. За учество во мировната операција на Обединети-
те нации УНИФИЛ во Либан, се испраќа еден припад-
ник на Армијата на Република Македонија (во ната-
мошниот текст: Армијата), штабен офицер, во Здруже-
ниот Оперативен Центар на мировната операција на 
Обединетите нации, УНИФИЛ во Нагура,  Либан, за пе-
риод од 12 (дванаесет) месеци, сметано од август 2017 
година.
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2. Финансиските трошоци за транспорт, сместу-
вање, исхрана, гориво и итна медицинска заштита на 
припадникот на Армијата од точка 1 од оваа одлука, ги 
обезбедува Организацијата на Обединетите нации, а 
трошоците за плати и надоместоци на плати ги обезбе-
дува Министерството за одбрана.    

3. Подготовките и организацијата на припадникот 
на Армијата за учество во мировната операција ќе ги из-
врши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација Владата на Република Mакедонија поднесува из-
вештај пред Собранието на Република Македонија.    

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1693/1 Претседател на Собранието
14 јуни 2017 година на Република Македонија,

Скопје м-р Талат Џафери, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1336.

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјо-
делство и рурален развој („Службен весник на Републи-
ка Македонија“, бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 
106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 
120/16 и 163/16), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 13.6.2017 година, донесе

У Р Е Д Б А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИС-
КИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, 
КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛ-
НИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ 

ПЛАЌАЊА ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1
Во Уредбата за поблиските критериуми за директни-

те плаќања, корисниците на  средствата, максималните 
износи и начинот на директните плаќања за 2017 годи-
на („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.192/2016 и 32/2017) во членот 4 во точка 1 зборови-
те „До 30 јуни 2017 година“ се заменуваат со зборовите 
„До 15 септември  2017 година“.

Член 2
Во Прилог 5 во Табелата за минимален број на овош-

ки по хектар за постоечки производни овошни насади по 
овошни видови, под реден број 12 за овошен вид леш-
ник, во колоната „Прифатлив број на садници по хектар 
е над“, бројот „500“ се заменува со бројот „270“.

Член 3
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавување-

то во ,,Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2640/1 Претседател на Владата
13 јуни 2017 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.

1337.
Врз основа на член 36, став (3) од Законот за 

Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 
15/13, 139/14, 196/15 и 142/16) и член 54 став 4 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија“ бр.5/02), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
13.6.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ ПО СИЛА НА 
ЗАКОН НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА 

ЛИПКОВО

1. Се констатира престанок на мандатот по сила на 
закон на градоначалникот на Општина Липково, Саду-
ла Дураку, поради настапување на случајот предвиден 
во член 54 став (1) алинеја 5 од Законот за локалната са-
моуправа.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 44-2586/1 Претседател на Владата
13 јуни 2017 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

1338.
Врз основа на член 36, став (3) од Законот за 

Владата на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 
55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 
15/13, 139/14, 196/15 и 142/16) и член 54 став 4 од 
Законот за локалната самоуправа („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 5/02), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
13.6.2017 година, донесе 

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ ПО СИЛА НА 
ЗАКОН НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА 

БОГОВИЊЕ

1. Се констатира престанок на мандатот по сила на 
закон на градоначалникот на општината Боговиње Хаз-
би Идризи, поради настапување на случајот предвиден  
во член 54 став  (1) алинеја 2 од Законот за локалната 
самоуправа.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави  во „Службен весник на Република 
Македонија”.

Бр. 44-2587/1 Претседател на Владата
13 јуни 2017 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
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1339.
Врз основа на член 6 од Законот за правното наслед-

ство на Република Македонија на членството во Меѓу-
народната банка за обнова и развој, Меѓународната фи-
нансиска корпорација, Меѓународното здружение за 
развој и Мултилатералната агенција за гарантирање на 
инвестициите и за ефектуирање на членството на Ре-
публика Македонија во Европската банка за обнова и 
развој („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.23/93) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 
142/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 13.6.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК ГУВЕРНЕР НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ГРУПАЦИЈАТА 
СВЕТСКА БАНКА - МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА 
ОБНОВА И РАЗВОЈ, МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕ-
НИЕ ЗА РАЗВОЈ, МЕЃУНАРОДНАТА ФИНАНСИСКА 
КОРПОРАЦИЈА И МУЛТИЛАТЕРАЛНАТА АГЕНЦИЈА 

ЗА ГАРАНТИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

1. За заменик гувернер на Република Македонија во 
групацијата Светска банка - Меѓународната банка за об-
нова и развој, Меѓународното здружение за развој, Меѓу-
народната финансиска корпорација и Мултилатералната 
агенција за гарантирање на инвестициите, се именува д-
р Кочо Анѓушев, заменик на претседателот на Владата 
на Република Македонија, задолжен за економски праша-
ња и за координација со економските ресори.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за определување на заме-
ник гувернер на Република Македонија во групацијата 
Светска банка - Меѓународната банка за обнова и раз-
вој, Меѓународното здружение за развој, Меѓународна-
та финансиска корпорација и Мултилатералната агенци-
ја за гарантирање на инвестициите, бр.19-3782/1 од 
18.8.2009 година.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 44-2626/1 Претседател на Владата
13 јуни 2017 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

1340.
Врз основа на член 6 од Законот за правното наслед-

ство на Република Македонија на членството во Меѓу-
народната банка за обнова и развој, Меѓународната фи-
нансиска корпорација, Меѓународното здружение за 
развој и  Мултилатералната агенција за гарантирање на 
инвестициите и за ефектуирање на членството на Ре-
публика Македонија во Европската банка за обнова и 
развој („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.23/93) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 
142/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 13.6.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ГУВЕРНЕР НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ГРУПАЦИЈАТА СВЕТСКА 
БАНКА - МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНО-
ВА И РАЗВОЈ, МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ 
ЗА РАЗВОЈ, МЕЃУНАРОДНАТА ФИНАНСИСКА 
КОРПОРАЦИЈА И МУЛТИЛАТЕРАЛНАТА АГЕНЦИЈА 

ЗА ГАРАНТИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

1. За гувернер на Република Македонија во групаци-
јата Светска банка - Меѓународната банка за обнова и 
развој, Меѓународното здружение за развој, Меѓународ-
ната финансиска корпорација и Мултилатералната 
агенција за гарантирање на инвестициите, се именува 
д-р Драган Тевдовски, министер за финансии.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за именување на гувернер 
на Република Македонија во групацијата Светска банка 
- Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународно-
то здружение за развој, Меѓународната финансиска кор-
порација и Мултилатералната агенција за гарантирање 
на инвестициите, бр. 42-5495/1 од 17.8.2016 година.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 44-2627/1 Претседател на Владата
13 јуни 2017 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

1341.
Врз основа на член 6 од Законот за правното наслед-

ство на Република Македонија на членството во Меѓу-
народната банка за обнова и развој, Меѓународната фи-
нансиска корпорација, Меѓународното здружение за 
развој и Мултилатералната агенција за гарантирање на 
инвестициите и за ефектуирање на членството на Ре-
публика Македонија во Европската банка за обнова и 
развој („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.23/93) и член 36 став (3) од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 
142/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 13.6.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ГУВЕРНЕР НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ЕВРОПСКАТА БАНКА ЗА 

ОБНОВА И РАЗВОЈ

1. За гувернер на Република Македонија во Европ-
ската банка за обнова и развој се именува д-р Драган 
Тевдовски, министер за финансии.

 2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за  именување на гувер-
нер на Република Македонија во Европската банка за 
обнова и развој, бр. 42-5494/1 од 17.8.2016 година.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 44-2628/1 Претседател на Владата
13 јуни 2017 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
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1342.
Врз основа на член 6 од Законот за правното нас-

ледство на Република Македонија на членството во 
Меѓународната банка за обнова и развој, Меѓународ-
ната финансиска корпорација, Меѓународното здру-
жение за развој и Мултилатералната агенција за га-
рантирање на инвестициите и за ефектуирање на 
членството на Република Македонија во Европската 
банка за обнова и развој („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.23/93) и член 36 став (3) од За-
конот за Владата на Република Македонија („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 
12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 
15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата, одржана на 13.6.2017 
година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК ГУВЕРНЕР НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЕВРОПСКАТА 

БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ

1. За заменик гувернер на Република Македони-
ја во Европската банка за обнова и развој се имену-
ва д-р Кочо Анѓушев, заменик на претседателот на 
Владата на Република Македонија задолжен за еко-
номски прашања и за координација со економските 
ресори.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за  именување на заме-
ник гувернер на Република Македонија во Европската 
банка за обнова и развој, бр. 19-3823/1 од 28.7.2009 го-
дина.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 44-2629/1 Претседател на Владата
13 јуни 2017 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
__________

1343.
Врз основа на член 29 од Законот за извршување на 

Буџетот на Република Македонија за 2017 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
191/16), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјодел-
ство и рурален развој („Службен весник на Република 
Македонија” бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 
106/13,  177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 
120/16 и 163/16), член 51 од Законот за тутун и тутун-
ски производи („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 
164/13, 151/14, 193/15, 213/15 и 39/16), член 12 од Зако-
нот за виното („Службен весник на Република Македо-
нија” бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 
149/15, 39/16 и 172/16) и член 53 од Законот за сточар-
ството („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на Ре-
публика Македонија на седницата, одржана на 
13.6.2017 година, донесе

П Р О Г Р А М А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО 

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2017 ГОДИНА

I
Во Програмата за финансиска поддршка во земјо-

делството за 2017 година („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр.192/16), во делот I табелата се мену-
ва и гласи:

II
Во делот III во воведната реченица износот 

„1.181.000.000“ се заменува со износот „81.000.000“.

III
По делот VIII се додава нов дел VIII-а кој гласи:

„VIII-а
Средствата од дел I мерка 7-а на оваа програма во из-

нос од 50.000.000,00 денари се наменети за помош за загу-
би предизвикани од природни непогоди и неповолни кли-
матски настани настанати во 2017 година, согласно член 
99 од Законот за земјоделство и рурален развој.“.

IV
По делот IX  се додава нов дел IX-а кој гласи:

„IX-а
Средствата од дел I мерка 8-а на оваа програма во 

износ од 50.000.000,00 денари се наменети за дополни-
телна помош за загуби предизвикани од природни непо-
годи и неповолни климатски настани настанати во 
2017 година, согласно член 99-б  од Законот за земјо-
делство и рурален развој врз основа на Одлуката за до-
полнителна помош за настанати загуби предизвикани 
од природни непогоди и неповолни климатски настани 
донесена од Владата на Република Македонија.“.

V
Во делот XI износот „2.727.857.000“ се заменува со 

износот „3.727.857.000“.

VI
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

Бр. 44-2641/1 Претседател на Владата
13 јуни 2017 година на Република Македонија,

Скопје Зоран Заев, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

1344.
Врз основа на член 69 алинеја 2 од Законот за здравје-

то на растенијата („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11, 148/11, 
69/13, 43/14, 158/14, 149/15 и 39/16), министерот за земјо-
делство, шумарство и водостопанство донесе

Н А Р Е Д Б А
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ 
СТАНДАРД ЗА ОДРЕДУВАЊЕ И ПРИЗНАВАЊЕ 
НА ЕДНАКВОСТА НА ФИТОСАНИТАРНИТЕ 

МЕРКИ БР. 24

Член 1
Со оваа наредба се пропишува начинот на спроведу-

вање на меѓународниот стандард за одредување и приз-
навање на еднаквоста на фитосанитарните мерки бр. 
24.

Член 2
Во постапката за одредување и признавање на ед-

наквоста на фитосанитарните мерки, може да се приме-
ни меѓународниот стандард за одредување и признава-
ње на еднаквоста на фитосанитарните мерки бр. 24, кој 
е даден во Прилог и е составен дел на оваа наредба.

Член 3
Оваа наредба влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.25-114/4 Министер за земјоделство,
8 јуни 2017 година шумарство и водостопанство,

Скопје Љупчо Николовски, с.р.
 

Прилог 

Н А Р Е Д Б А
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ СТАН-
ДАРД ЗА ОДРЕДУВАЊЕ И ПРИЗНАВАЊЕ НА ЕД-
НАКВОСТА НА ФИТОСАНИТАРНИТЕ МЕРКИ БР. 24

Фитосанитарна мерка бр. 24
(2005)

ОДОБРЕНО
Овој стандард бил одобрен од Привремената Коми-

сија за фитосанитарни мерки во април 2005 година.

ВОВЕД
ПРЕДМЕТ
Овој стандард ги пропишува принципите и услови-

те кои се применуваат при одредување и признавање 
на еднаквоста на фитосанитарните мерки, како и проце-
дурите за определување на еднаквоста во меѓународна-
та трговија.

ЛИТЕРАТУРА
Спогодба за примена на санитарни и фитосанитар-

ни мерки, 1994, Светска Трговска Организација;

Систем за сертификација при извоз, 1997, ISPM бр. 
7, ФАО Рим;

Поимник на фитосанитарни термини, 2004, ISPM 
бр. 5, ФАО Рим;

Упатство за ризик од штетни организми, 1996, 
ISPM бр. 2, ФАО Рим;

Упатство за регулирање на дрвениот материјал за 
пакување во меѓународната трговија, 2002, ISPM бр.15, 
ФАО Рим;

Упатство за известување при неусогласеност и итни 
мерки, 2001, ISPM бр.13, ФАО Рим;

Меѓународна Конвенција за заштита на растени-
јата, 1997, ФАО Рим;

Анализа на ризик за карантински штетни орга-
низми, вклучувајќи анализа на ризик на животната сре-
дина и живите модифицирани организми, 2004, ISPM 
бр.11, ФАО Рим;

Принципи при растителен карантин за пратки наме-
нети за меѓународна трговија, 1995, ISPM бр. 1, ФАО 
Рим и

Примена на интегрирани мерки за систематски 
пристап при управување со ризик од штетни орга-
низми, 2002, ISPM бр.14, ФАО Рим. 

ДЕФИНИЦИИ
Дефинициите на фитосанитарните термини кои се 

користат во овој стандард се дадени во меѓународниот 
стандард ISPM бр. 5 „Поимник за фитосанитарни тер-
мини“.

ПРЕГЛЕД НА УСЛОВИ
Еднаквоста, е еден од основните принципи на Меѓу-

народната Конвенција за заштита на растенијата 
(IPPC), согласно меѓународниот стандард ISPM бр. 1 
„Принципи при растителен карантин за пратки намене-
ти за меѓународна трговија“. 

Еднаквоста се однесува за случаите кога се приме-
нуваат фитосанитарни мерки за дадени штетни орга-
низми, кои се појавуваат во пратки или делови од 
пратки. Одредувањето на еднаквоста се базира на ри-
зик од дадени штетни организми и истата може да се 
однесува за поединечни мерки, комбинирани мерки 
или интегрирани мерки со системски пристап.

Одредувањето на еднаквоста бара преиспитување 
на фитосанитарните мерки, за да се определи нивната 
ефикасност во намалувањето на одреден ризик од штет-
ни организми. Одредувањето на еднаквоста на мерките 
може да содржи и оценување/евалуација на фитосани-
тарните системи или програмите на договорните стра-
ни извозници, кои ја поддржуваат имплементацијата на 
овие мерки. Притоа одредувањето вклучува континуи-
рана размена на податоци и оценувања, како и примена 
на усвоените процедури помеѓу договорните страни 
увозници и извозници. Податоците треба да се достап-
ни во форма која овозможува проценка на постоечките 
и предложените мерки за нивната способност да гаран-
тираат соодветен степен на заштита на договорната 
страна увозник (во понатамошниот текст: увозник).

Договорната страна извозник (во понатамошниот 
текст: извозник) може да побара информација од увоз-
никот како гаранција дека постоечките мерки обезбеду-
ваат соодветен степен на заштита. Извозникот може да 
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предложи и дополнителна алтернативна мерка, која тре-
ба да го постигне потребниот степен на заштита. Пос-
тигнатиот степен на заштита се оценува од страна на 
увозникот.

Во одредени случаи, кога се обезбедува примена на 
техничка помош, увозникот може да предложи и алтер-
нативни фитосанитарни мерки. Притоа двете договорни 
страни се обврзуваат да воспостават еднаквост и сите не-
согласувања да ги разрешат во најкус можен период.

УСЛОВИ
1. Општа рамка
Еднаквоста, како општ принцип бр. 7, е опишана во 

меѓународниот стандард ISPM бр. 1 (Принципи при рас-
тителен карантин за пратки наменети за меѓународна 
трговија): „Еднаквост: Земјите се обврзуваат да ги приз-
наат како еквивалентни оние фитосанитарни мерки кои 
не се идентични, но имаат ист ефект.“ Покрај тоа, 
концептот на еднаквост и обврската на договорните 
страни да го почитуваат принципот на еднаквост е сос-
тавен елемент и во другите меѓународни фитосанитар-
ни стандарди – ISPM. 

Еднаквоста е опишана во членот 4 од Спогодбата 
на WTO-SPS (Светска трговска организација – санитар-
ни и фитосанитарни стандарди).

Процесот на признавање на еднаквоста има за цел 
испитување на алтернативните фитосанитарни мерки, 
кои треба да го постигнат соодветниот степен на зашти-
та кај земјите увозници, но не исклучувајќи ги и други-
те постоечки мерки во таа земја. Договорните страни 
се согласни дека алтернативните фитосанитарни мерки 
може да постигнат соодветен степен на заштита. Спо-
ред ова, додека не се формализира терминот „еднак-
вост“, ќе постои широка примена на овој термин во мо-
менталната фитосанитарна пракса.

За управување со одреден ризик од штетни организ-
ми и постигнување на соодветен степен на заштита кај 
договорните страни, еднаквоста може да се примени 
кај:

- индивидуална мерка,
- комбинирана мерка или
- интегрирана мерка со систематски пристап.
Во случаи кога има примена на систематски прис-

тап, алтернативните мерки може да бидат предложени 
како замена на една или на неколку интегрирани 
мерки, наместо промена на целокупниот систематски 
пристап. Еднаквоста, се применува спогодбено за одре-
ден вид на роба, а не за поединечни пратки. 

Проценката на еднаквост на фитосанитарните мер-
ки не треба да се ограничи само на проценка на мер-
ките, туку треба да ги земе во предвид и аспектите на 
системот за сертифицирање при извоз или другите фак-
тори поврзани со примена на мерките за управување со 
ризик од штетни организми. 

Овој стандард дава насоки за случаите кога увозни-
кот применува фитосанитарни мерки на лице место 
или предлага примена на нова мерка, додека извозни-
кот предлага воведување на алтернативна мерка, како 
би се постигнал соодветен степен на заштита кај увоз-
никот. Во таков случај, се оценува еднаквоста на алтер-
нативната фитосанитарна мерка.

Во некои случаи, увозниците составуваат листа на 
фитосанитарни мерки со чија примена се постигнува со-
одветен степен на заштита. Воедно договорните страни 
се охрабруваат да применат две или повеќе еквивален-
тни мерки за регулирани производи, кои се пропишани 
во нивното законодавство. Ова овозможува да се земат 
во предвид различните или изменетите фитосанитарни 
статуси кај земјите извозници. Овие мерки се разлику-
ваат според степенот на заштита кој тие го постигнува-
ат или надминуваат кај договорните страни. Проценка-
та на еднаквост на таквите мерки предложени од увоз-
никот не се предмет на анализа во овој стандард.

Иако еднаквоста е предмет на билатерален договор 
помеѓу двете договорни страни, мултилатералните до-
говори за споредување на алтернативните мерки се сме-
таат како дел од стандардните процедури на IPPC. Та-
ков е случајот со алтернативните мерки кои се одобре-
ни во меѓународниот стандард ISPM бр.15: „Насоки за 
регулирање на дрвен материјал за пакување во меѓуна-
родниот промет“. 

2. Општи принципи и услови
2.1. Надлежен орган 
Договорните страни назначуваат надлежен орган 

согласно важечките меѓународни договори, одговорен 
за примена на фитосанитарните мерки за заштита на 
здравјето на растенијата во рамките на нивните терито-
рии, како и за утврдување на соодветен степен на заш-
тита на здравјето на растенијата. Увозникот има сувере-
но право да го уреди увозот на растенија, растителни 
производи и други објекти и предмети (член VII.1. 
IPPC 1997). Оттука, увозникот има право да донесе од-
лука за одредување на еднаквоста. Со цел промовира-
ње на соработката, увозникот врши процена на еднак-
воста на фитосанитарните мерки.

2.2. Останати релевантни принципи на Меѓународ-
ната Конвенција за заштита на растенијата – IPPC

При процена на еднаквоста, договорните страни тре-
ба да ги земат во предвид следните принципи:

- минимално влијание (член VII.2g. IPPC 1997);
- модификација (член VII.2h. IPPC 1997);
- транспарентност (член VII.2b, 2c, 2i и VIII.1a. 

IPPC 1997);
- усогласеност (член X.4. IPPC 1997);
- анализа на ризик (член II и член VI.1b. IPPC 1997) и
- недискриминација (член VI.1а. IPPC 1997).
2.3. Техничка оправданост за еднаквоста
Процената на еднаквоста треба да се базира на ри-

зик, односно користејќи ја процената на достапните на-
учни податоци, преку процена на ризик од штетни орга-
низми (PRA) или преку процена на постоечките или 
предложените мерки. Извозникот е надлежен за обезбе-
дување на технички податоци кои се доказ за примена 
на алтернативните мерки, кои го намалуваат ризикот 
од одредени штетни организми и гарантираат соодве-
тен степен на заштита на увозникот. Во одредени слу-
чаи (како што е опишано во точка 3.2.) увозникот може 
да му предложи на извозникот и алтернативни мерки, 
кои треба да ги разгледа. Овие податоци може да бидат 
квалитативни и/или квантитативни се додека е можна 
нивна споредба.
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Иако примената на алтернативни мерки треба да се 
има во предвид, секогаш не е потребно континуирано 
спроведување на нова процена на ризик од штетни орга-
низми, бидејќи трговијата со растителни пратки е веќе 
регулирана, па земјата увозник треба да има основни 
податоци за одредена процена на ризик од штетни орга-
низми.

2.4. Не-дискриминација во примената на еднаквоста 
на фитосанитарни мерки

Принципот на не-дискриминација се применува во 
случаи кога еднаквоста на фитосанитарни мерки се од-
несува само на извозникот, па истите треба да се приме-
нуваат и кај договорните страни со ист фитосанитарен 
статус со слични услови, за иста пратка и/или ист ште-
тен организам. 

Увозникот со признавање на еднаквоста на алтерна-
тивните фитосанитарни мерки, му гарантира на извоз-
никот дека нема дискриминација. Ова се однесува и за 
пријавата од трети земји за признавање на еднаквоста 
на исти или слични мерки и признавање на еднаквоста 
на сите домашни мерки.

Треба да се има во предвид кога одредени мерки се 
прифатени како еднакви за извозникот, тоа автоматски 
се однесува и за други договорни страни, кога се рабо-
ти за иста стока или ист штетен организам. Фитосани-
тарните мерки секогаш треба да се разгледуваат во ко-
релација со статусот на штетните организми и фитоса-
нитарниот регулаторен систем на извозникот, вклучу-
вајќи ги политиките и процедурите што се примену-
ваат.

2.5. Размена на податоци
Во согласност со Меѓународната Конвенција за заш-

тита на растенијата – IPPC, договорните страни имаат 
обврска да разменуваат податоци кои се важни за одре-
дување на еднаквоста. Притоа една од договорните 
страни, по барање, може да даде образложение за фито-
санитарните услови (Член VII.2c, IPPC 1997) за меѓу-
себно одржување на соработка за давање на технички и 
биолошки податоци, неопходни за процена на ризик од 
штетни организми (Член VIII IPPC, 1997). 

Договорните страни треба да настојуваат да се огра-
ничи давањето на податоци, кои се поврзани и потреб-
ни за процена на еднаквоста. За да се примени еднак-
воста, увозникот по барање треба да достави податоци 
за постоечките мерки кои го намалуваат ризикот од од-
редени штетни организми и на кој начин истите гаран-
тираат одреден степен на заштита. Таквите податоци 
треба да се обезбедат во квалитативна или квантитатив-
на форма. Истите треба да ѝ помогнат на земјата извоз-
ник за разбирање на постоечките мерки. Воедно треба 
да помогнат земјата извозник да образложи како пред-
ложените алтернативни мерки ќе го намалат ризикот 
од штетни организми и ќе се постигне соодветен сте-
пен на заштита на увозникот. 

2.6. Техничка помош
Во согласност со членот XX од Меѓународната Кон-

венција за заштита на растенијата  (IPPC 1997), дого-
ворните страни се охрабруваат да го разгледаат давање-
то на техничка помош за развој на еднаквоста на мер-
ките, почитувајќи ги условите на другата договорна 
страна.

2.7. Временска рамка
Договорните страни ја утврдуваат еднаквоста на фи-

тосанитарните мерки и ги решаваат сите неусогласенос-
ти во најкус можен рок.

3. Посебни услови за примена на еднаквоста
3.1. Специфични штетни организми и стоки
Споредувањето на алтернативните фитосанитарни 

мерки е со цел за определување на еднаквоста и се од-
несува за извозни пратки за специфични регулирани 
штетни организми, идентификувани преку процена на 
ризик од штетни организми.

3.2. Постоечки мерки
Еднаквоста најчесто се однесува за случаи кога 

увозникот има постоечки мерки за моменталната трго-
вија. Меѓутоа еднаквоста може да се примени и кога 
увозникот предлага нови мерки. Обично извозникот 
предлага алтернативна мерка, со која предвидува да се 
постигне соодветен степен на заштита кај увозникот. 
Во случаи кога се користи техничка помош, едната до-
говорна страна на другата договорна страна може да и 
предложи за разгледување одредени алтернативни 
мерки. Кога предмет на трговија се нови стоки или кла-
са на стоки, а не постојат мерки, договорните страни 
можат да се повикаат на Меѓународниот стандард 
ISPM бр.11 (Анализа на ризик за карантински штетни 
организми, вклучувајќи анализа на ризик на животната 
средина и живите модифицирани организми, 2004) и 
ISPM бр.21 (Анализа на ризик за регулирани некаран-
тински штетни организми) за спроведување на анализа-
та на ризик од штетни организми. 

3.3. Започнување на консултации 
По потреба, договорните страни се охрабруваат да 

одржуваат меѓусебна консултација, за да се утврди ед-
наквоста на фитосанитарните мерки.

3.4. Процедури за спогодба
Договорните страни треба да се договорат за поста-

пката за утврдување на еднаквоста со примена на про-
цедури, препорачани во Додаток 1 на овој стандард 
или друга билатерално договорна процедура. 

3.5. Фактори кои се земаат во предвид при одредува-
ње на еднаквоста

Одредувањето на еднаквоста на фитосанитарните 
мерки зависи од низа фактори, кои вклучуваат:

- ефикасност на мерките во теренски или лаборато-
риски услови;

- примена на стручна литература за ефиканоста на 
мерките;

- искуства добиени од практичната примена на фи-
тосанитарните мерки и 

- фактори кои влијаат на спроведување на мерките 
(политики и процедури на договорната страна).

Ефикасноста на фитосанитарните мерки во трети 
земји се зема како референтен податок. Од податоците 
за мерките кои се користат од договорните страни увоз-
ници има за цел да се процени придонесот на алтерна-
тивните мерки во намалување на ризикот од штетни ор-
ганизми, кои обезбедуваат соодветен степен на заш-
тита.
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Кога меѓусебно се споредуваат постоечките мерки 
и предложените мерки за еднаквост, при увозот и изво-
зот треба да се процени нивната способност за намалу-
вање на одреден ризик од штетни организми. Притоа 
треба да се процени ефикасноста на предложените 
мерки, за да обезбедат соодветен степен на заштита на 
увозникот. Во случаи кога влијанието на постоечките и 
на предложените мерки е изразено на ист начин, нивна-
та ефикасност треба  да се споредува директно за спо-
собноста да го намалат ризикот од штетни организми. 
Така, третманот за фумигација и третманот со смрзну-
вање може да се споредуваат преку резултатите што ги 
даваат, базирано преку смртноста што тие ја предизви-
куваат. Во случаи кога ефектот од мерките се манифес-
тира различно, тешко е да се прави нивна меѓусебна 
споредба. Во такви случаи, се проценува способноста 
колку предложените мерки може да дадат соодветен 
степен на заштита на увозникот. Тоа може да бара изме-
на или ажурирање на податоците, за да се користат ед-
накви мерни единици за споредба. Ефектите како што 
се смртноста и подрачјата со ниска распространетост 
на штетни организми, може да се споредуваат, доколку 
истите се разгледуваат за отсуството на штетни орга-
низми, во рамки на договорениот степен на доверли-
вост (поединечно за секоја пратка или на годишно 
ниво).

При одредување на еднаквоста, доволна е споредба 
меѓу посебните технички услови на постоечките и пред-
ложените мерки. Во одредени случаи, се разгледува 
можноста дали предложената мерка го дава соодветни-
от степен на заштита, земајќи ја во предвид спремноста 
на земјата извозник да ја примени таа мерка. При вос-
поставенување на трговски односи помеѓу двете дого-
ворни страни, се разгледува и познавањето и искуство-
то на фитосанитарниот контролен систем на извозни-
кот (законодавството, надзорот, инспекциските кон-
троли, сертификацијата и т.н.). Овие познавања и искус-
тво треба да ја зајакнат меѓусебната доверба на договор-
ните страни и доколку е потребно да го проценат пред-
логот за еднаквост. Увозникот може да побара и ажури-
рани податоци, кога постои техничка оправданост за 
процедурите на извозникот, кои се однесуваат на спро-
ведување на предложените фитосанитарни мерки како 
еквивалент. 

Конечното прифаќање на предложените мерки зави-
си од одредени услови, како што е достапност на техно-
логијата, несакани последици од предложените мерки 
(фитотоксичност) и нивна оперативна и економска из-
водливост.

3.6. Непречено одвивање на трговија
Поднесувањето на барање за признавање на еднак-

воста не треба да го промени одвивањето на тргови-
јата. Ова значи дека не постои оправданост за прекин 
или запирање на постоечките трговски или фитосани-
тарни услови за увоз. 

3.7. Обезбедување на пристап
За да се даде поддршка на увозникот во разгледува-

ње на условите за еднаквост, извозникот треба да го 
олесни пристапот до релевантните места за вршење на 
преглед, инспекција или при проверка за утврдување 
на еднаквоста од увозникот, кога за тоа постои технич-
ка оправданост.

3.8. Преглед и мониторинг
После признавање на еднаквоста и обезбедување на 

постојана доверливост во договарање на еднаквоста, до-
говорните страни би требало да спроведат исти поста-
пки за преглед и следење, како и за сличните фитосани-
тарни мерки. Овдe може да се вклучи постапка за пот-
врдување на сигурноста, како што е ревизија, редовни 
проверки или известување за неусогласеност (ISPM 
бр.13 Упатство за известување при неусогласеност и ит-
ни мерки) или пак други форми за потврда. 

3.9. Спроведување и транспарентност
За да се постигне потребен степен на транспарен-

тност, потребно е да се врши измена и дополнување на 
донесените прописи и процедури, кои треба да се дос-
тапни и за другите заинтересирани договорни страни. 

Додаток 1

ПРОЦЕДУРИ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ЕДНАКВОС-
ТА НА ФИТОСАНИТАРНИТЕ МЕРКИ

За проценка на фитосанитарните мерки се препора-
чува интерактивна процедура која е опишана подоле и 
со чија што примена би се утврдила нивната еднаквост. 
Меѓутоа, процедурата која се применува за одредување 
на еднаквоста зависи од фактичката состојба.

Се препорачува примена на следните чекори:
1. Извозникот за одредување на еднаквоста да кому-

ницира со својот трговски партнер, наведувајќи го ви-
дот на стоката, регулираните штетни организми кои се 
предмет на интерес, постоечките и предложените алтер-
нативни мерки, како и релевантните податоци.

Притоа, извозникот може да побара техничка оправ-
даност од увозникот за постоечките мерки. 

При утврдување на еднаквоста може да се користи 
спогодба, која содржи преглед на чекорите и времен-
ски распоред на преземените чекори.

2. Увозникот ги опишува постоечките мерки на на-
чин кој овозможува полесна споредба со алтернативни-
те фитосанитарни мерки. Податоците кои увозникот ги 
дава, во најкус можен период треба да ги содржат след-
ните елементи:

а) цел на фитосанитарните мерки, вклучувајќи ут-
врдување на ризикот од дадени штетни организми, зара-
ди кои и се користат овие мерки;

б) на кој начин постоечките фитосанитарни мерки 
го постигнуваат соодветниот степен на заштита на увоз-
никот;

в) техничка оправданост на постоечките фитосани-
тарни мерки, по потреба вклучувајќи и процена на ри-
зик од штетни организми и

г) сите дополнителни податоци кои може да по-
могнат на извозникот за докажување дека предложени-
те мерки го даваат соодветниот степен на заштита кај 
увозникот.

3. Извозникот обезбедува технички податоци кои ја 
докажуваат еднаквоста на фитосанитарните мерки, а ги 
содржат условите за еднаквост.

Овие податоци треба да бидат напишани во форма 
која е прифатлива за споредба со податоците кои ги да-
ва увозникот, со што би се олеснила неопходната про-
ценка која истиот ја спроведува. 
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Овие податоци ги содржат следните елементи:
а) опис на предложените алтернативни мерки;
б) ефикасност на мерките;
в) придонес на предложените алтернативни мерки 

во одржливост на увозот;
г) податоци за начинот на процена на мерките (лабо-

раториски испитувања, статистичка анализа или прак-
тично работно искуство), како и примена на мерките во 
пракса;

д) споредба на предложените и постоечките алтер-
нативни мерки на увозникот за ист ризик од штетни ор-
ганизми и

ѓ) податоци за оперативна и техничка изводливост 
на предложените алтернативни мерки.

4. Увозникот ги прифаќа и оценува предложените 
алтернативни фитосанитарни мерки, земајќи ги во пред-
вид следните елементи:

а) поднесокот од извозникот, вклучувајќи и допол-
нителни податоци за ефиканоста на предложените ал-
тернативни мерки;

б) степен до кој предложените алтернативни фитоса-
нитарни мерки може да постигнат соодветен степен на 
заштита;

в) податоци за начинот, преземената активност и 
операциите кои произлегуваат од предложените алтер-
нативни мерки, во спречувањето или намалувањето на 
ризикот од дадени штетни организми и

г) оперативна и економска изводливост при усвоју-
вање на предложените алтернативни фитосанитарни 
мерки.

Во текот на евалуацијата може да се побара подетал-
но објаснување. Увозникот може да побара дополнител-
ни податоци и/или пристап до оперативните проце-
дури, за да се комплетира проценката. Извозникот тре-
ба да одговори за сите технички проблеми кои ги ини-
цира увозникот со релевантни податоци и/или да овоз-
можи пристап на таквите податоци или веб страници, 
за да се олесни прегледот, инспекциите или другите 
проверки потребни за донесување на ваква проценка.

5. Увозникот го известува извозникот за своите од-
луки и по барање доставува образложение за техничка-
та оправданост, за што побрзо да се утврди еднаквоста 
на фитосанитарните мерки.

6. Во случај на одбивање на барањето за еднаквост, 
потребно е да се вложат напори за решавање на разли-
ките низ билатерален дијалог.

7. Доколку увозникот ја признае еднаквоста, приме-
ната треба да се постигне со соодветни измени на увоз-
ните регулативи и сите процедури на договорната стра-
на увозник.

Измените и дополнувањата треба да бидат усвоени 
во согласност со членот VII.2.b. на IPPC (1997).

8. Постапката за ревизија и следење може да се ут-
врди и да содржи план со активности, кој ќе ги спрове-
дува мерките кои се признаени или програмите за ед-
наквост. 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

1345.
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Ма-
кедонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 70/1992), на седницата одржана на 7 ју-
ни 2017 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 91 став 2 во делот: „освен 
судскиот администратор“ од Законот за судска служба 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
43/2014, 33/2015, 98/2015 и 6/2016).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод поднесена иницијатива од Ѓорге Поп-Кочев, адво-
кат од Скопје, со Решение У.бр.3/2017 од 5 април 2017 
поведе постапка за оценување на уставноста на членот 
од Законот означен во точката 1 на оваа одлука, поради 
тоа што основано се постави прашањето за согласноста 
на оспорената одредба од член 91 став 2 во делот: „ос-
вен судскиот администратор“ од Законот за судска 
служба, со уставното начело на еднаквост од членот 9 
од Уставот на Република Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека според оспорени-
от член 91 став 2 од Законот за судската служба 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. бр 
43/2014, 33/2015, 98/2015 и 6/2016), за повреда на служ-
бената должност судскиот службеник, освен судскиот 
администратор, одговара дисциплински.

5. Според член 8 став 1 алинеи 1 и 3 од Уставот на 
Република Македонија, основните слободи и права на 
човекот и граѓанинот признати во меѓународното пра-
во и владеењето на правото се темелни вредности на ус-
тавниот поредок на Република Македонија. 

Согласно член 9 од Уставот, граѓаните на Републи-
ка Македонија се еднакви во слободите и правата неза-
висно од полот, расата, бојата на кожата, националното 
и социјалното потекло, политичкото и верското уверу-
вање, имотната и општествената положба. Граѓаните 
пред Уставот и законите се еднакви. 

Согласно член 51 став 1 од Уставот, во Република 
Македонија законите мораат да бидат во согласност со 
Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. 

Според член 1 од Законот за судската служба 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
43/2014, 33/2015, 98/2015 и 6/2016), со овој закон се уре-
дуваат правата, должностите, одговорностите на суд-
ските службеници, системот на плати и надоместоци 
на плати на судските службеници. 

Во членот 2 од Законот е определено дека судската 
служба ја сочинуваат судските службеници, лицата вра-
ботени во судовите кои вршат технички и помошни ра-
боти и судската полиција. 
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Согласно членот 3 од Законот, судските службени-
ци се лица со статус на административен службеник 
кои во судовите вршат стручни, административни, ин-
форматички, технички, статистичко-аналитички и мате-
ријално-финансиски работи во согласност со овој и 
друг закон. Судските службеници правата од работен 
однос ги остваруваат согласно со овој закон и колектив-
ните договори.  

Според член 4 од Законот, судските службеници ра-
ботите утврдени со закон ги извршуваат врз основа на 
начелата на законитост, професионалност, стручност и 
компетентност, одговорност, ефикасност, професионал-
на етика, непристрасност и објективност, сервисна ори-
ентираност, транспарентност и доверливост, спречува-
ње судир на интереси и економичност. 

Во членот 7 од Законот за судските службеници ра-
ботните места на судските службеници се класифицира-
ат во четири категории, и тоа: 

категорија А - судски администратор, 
категорија Б - раководни судски службеници, 
категорија В - стручни судски службеници и 
категорија Г - помошно-стручни судски службе-

ници. 
Според член 8 од Законот, за судските службеници, 

нивоата во рамките на категориите дополнително се 
опишуваат со звање и тоа: 

А1 - судски администратор во Врховниот суд на Ре-
публика Македонија, 

А2 - судски администратор во Вишиот управен суд, 
Управниот суд, апелационите судови, основните судо-
ви со проширена надлежност, 

Б1 - самостоен судски советник, 
Б2 - раководител на служба, 
Б4 - раководител на судски оддел, раководител на 

судско одделение, раководител на оддел и раководител 
на одделение, 

В1 - виш судски советник, судски советник и совет-
ник, 

В2 - виш судски соработник, 
В3 - судски соработник и соработник, 
В4 - помлад судски соработник и помлад соработ-

ник, 
Г1 - самостоен судски референт и самостоен рефе-

рент, 
Г2 - виш судски референт; 
Г3 - судски референти и референт и 
Г4 - помлад судски референт и помлад референт
Според членот 9 од Законот за судската служба, во 

рамките на категоријата А се утврдуваат следниве ни-
воа на работни места на секретар: 

А1 - Судски администратор од прво ниво и 
А2 - Судски администратор од второ ниво. 

Според ставот 2 на истиот член од Законот, судски 
администратор се избира во Врховниот суд на Републи-
ка Македонија, Вишиот управен суд, Управниот суд, 
апелационите судови и основните судови со прошире-
на надлежност, Според ставот 3, судскиот администра-
тор од ставот (2) на овој член, од редот на судските 
службеници од категоријата Б во постапка за вработува-
ње преку јавен оглас го избира претседателот на судот 
и истиот треба да ги исполнува посебните услови за ра-
ботното место за нивото Б1 на раководни судски служ-
беници.

Надлежностите на судскиот администратор се ут-
врдени во член 16 од Законот за судската служба спо-
ред кој судскиот администратор: 

- раководи со судската служба, 
- одговорен е за остварување и вршење на стручни-

те и административно-техничките работи на судот, 
- врши работи од судската управа во рамките на сво-

јот делокруг на работа утврдени со овој закон , Судски-
от деловник и други прописи и подзаконски акти и 

- соработува со претседателот на судот во вршење-
то на работите од судската управа кои се во делокругот 
на работите на претседателот на судот.

Како раководител на стручната служба на судот суд-
скиот администратор има определени овластувања пов-
рзани со вработувањето на судските службеници,  нив-
ната мобилност и унапредување, а согласно членот 87 
од Законот за судските службеници тој го врши оцену-
вањето на судските службеници, а тој самиот подлежи 
исто така на оценување кое што го врши претседателот 
на судот. 

Согласно членот 95 од Законот за судска служба, 
дисциплинските  мерки против судскиот службеник ги 
изрекува судскиот администратор, односно претседате-
лот на судот во кој не е избран судски администратор, 
а по претходен писмен извештај од непосредно прет-
поставен судски службеник или судија со кој работи.

6. Од наведените одредби од Законот за судската 
служба произлегува дека судскиот администратор е 
судски службеник кој раководи со судската служба и 
кој како раководител на стручната служба во судот има 
определени посебни обврски и одговорности кои се 
поврзани со судската управа и работните односи на суд-
ски службеници со кои тој раководи. Меѓутоа, посебни-
те обврски и одговорности на судскиот администратор 
според мислењето на Судот, не го менуваат статусот на 
судскиот администратор како судски службеник, ста-
тус кој јасно произлегува од одредбите од членот 7, 8 и 
9 од Законот за судска служба. Како судски службеник 
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и судскиот администратор е должен да ги извршува ра-
ботните обврски стручно, законито, професионално и 
компетентно и тој треба да одговара за извршување на 
неговите должности. Посебните обврски и одговорнос-
ти што ги има судскиот администратор како раководи-
тел на стручната служба во судот не можат да претста-
вуваат основ за негово исклучување од дисциплинска 
одговорност на која што подлежат другите судски 
службеници, со оглед на тоа што и судскиот админис-
тратор како и другите службеници во судот има статус 
на судски службеник. Според Судот, со изземањето на 
судскиот администратор од секаква одговорност за 
непочитување на работната дициплина, стручното и со-
весно вршење на службената должност, судскиот адми-
нистратор се става во привилегирана положба во однос 
на другите службеници во судот кои исто така имаат 
статус на судски службеници. Од друга страна пак, со 
неговото изземање од дисциплинска одговорност, на 
судскиот администратор му се оневозможува тој да ја 
користи правната заштита од членот 105 од Законот за 
судска служба, односно му е оневозможено правото на 
жалба во постапката за одговорност на судските служ-
беници, со што тој на определен начин е ставен во по-
неповолна положба во споредба со другите судски 
службеници.

Судот исто така смета дека одговорноста на секој 
вработен во државните органи пред законот претставу-
ва составен елемент на принципот на владеењето на 
правото, така што изземањето на одделни категории на 
лица од одговорност, претставува повреда на уставното 
начело на владеењето на правото.

Поради наведеното, Судот оцени дека оспорената 
одредба од член 91 став 2 во делот: „освен судскиот ад-
министратор“ од Законот за судска служба не е во сог-
ласност со принципот на владеењето на правото како 
темелна вредност на уставниот поредок на Република 
Македонија од член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот, како 
и со уставното начело на еднаквост од членот 9 од 
Уставот на Република Македонија. 

7. Тргнувајќи од наведеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласо-
ви во состав од претседателот на Судот, Никола Ива-
новски и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Еле-
на Гошева, Исмаил Дарлишта, Јован Јосифовски, Ванге-
лина Маркудова, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и 
Владимир Стојаноски. 

У. бр. 3/2017 Претседател
7 јуни 2017 година на Уставниот суд на Република

Скопје Македонија,
Никола Ивановски, с.р.
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