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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4581.
Врз основа на член 18 став 4 од Законот за јавен
долг („Службен весник на Република Македонија” бр.
62/2005, 88/2008, 35/2011 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
16.11.2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС
НА НОВО ЗАДОЛЖУВАЊЕ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ НА
ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА ДОМАШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПАЗАР ВО 2017 ГОДИНА
1. Со оваа одлука се утврдува максималниот износ
на ново задолжување преку издавање на државни хартии од вредност на домашниот финансиски пазар кои
во името на Република Македонија ќе ги издава Министерството за финансии во 2017 година.
2. Максималниот износ на ново задолжување преку
издавање на државни хартии од вредност на домашниот финансиски пазар во 2017 година ќе изнесува
8.529.610.000,00 (осум милијарди петстотинидваесетидевет милиони шестотиниидесет илјади) денари.
3. Издавањето на државните хартии од вредност се
врши согласно Календарот за планираните емисии на
државните хартии од вредност кој го утврдува и објавува Министерството за финансии на почетокот на периодот за кој се однесува.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2017 година.
Бр. 42-8173/1

Заменик на претседателот

16 ноември 2016 година

на Владата на Република

Скопје

Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

4582.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011,
15/2013, 139/2014, 196/2015 и 142/2016), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 ноември 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Ќерим Лита се разрешува од должноста заменик
на директорот на Државниот архив на Република Македонија, на негово барање.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 8310/2

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРОЦЕНКА И УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ШТЕТАТА
ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

Заменик на претседателот

1 ноември 2016 година
Скопје

на Владата на Република
Македонија,
м-р Никола Попоски, с.р.
_________

4583.
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за државјанство на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр.67/92, 8/2004, 98/2008,
158/2011 и 55/2016), а во врска со член 2 и 3 од Одлуката за образување Посебна комисија за утврдување
условот - владеење со македонскиот јазик за стекнување на државјанство на Република Македонија бр. 173093/1 од 1 ноември 1993 година, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 ноември
2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК ЧЛЕН НА ПОСЕБНАТА КОМИСИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ УСЛОВОТ –
ВЛАДЕЕЊЕ СО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ЗА
СТЕКНУВАЊЕ НА ДРЖАВЈАНСТВО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. За заменик член на Посебната комисија за утврдување условот – владеење со македонскиот јазик за
стекнување на државјанство на Република Македонија,
се именува Биљана Цоневска од Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 8581/1
9 ноември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

4584.
Врз основа на член 144 од Законот за заштита и
спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/2010, 18/2011,
41/2014, 129/2015, 71/2016 и 106/2016) и член 36 став 6
од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015
и 142/2016), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 2016 година, донесе

1. Билјана Миноска се разрешува од должноста
претседател на Комисијата за проценка и утврдување
на висината на штетата од елементарни непогоди.
2. За претседател на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди се именува Јулијана Петановска од Министерството за финансии.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 8582/1
9 ноември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

4585.
Врз основа на член 5 од Законот за просветната
инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2005, 81/2008, 148/2009, 57/2010, 51/2011,
24/2013, 137/2013, 164/2013, 41/2014, 33/2015, 145/2015
и 30/2016), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ
1. За вршител на должноста директор на Државниот
просветен инспекторат, орган во состав на Министерството за образование и наука, се именува Надица Николоска, досегашен директор на Инспекторатот.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 8583/1
9 ноември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

4586.
Врз основа на член 17 од Законот за Македонската
банка за поддршка на развојот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 105/2009), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 14 октомври
2016 година, донесе
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РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА МАКЕДОНСКАТА БАНКА ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ АД СКОПЈЕ
1. За член на Надзорниот одбор на Македонската
банка за поддршка на развојот АД Скопје се именува
Методиј Таневски.
2. Ова решение влегува во сила со денот на добивање на согласнот од гувернерот на Народна банка на Република Македонија, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 8584/1
14 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

4587.
Врз основа на член 14-г од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.
136/2007, 130/2008, 97/2010, 53/2011, 185/2011,
15/2013, 148/2013, 160/2013, 28/2014, 43/2014,
130/2014, 180/2014, 78/2015, 192/2015, 27/2016 и
120/2016), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 ноември 2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ
ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ
1. За член на Советот за јавни набавки се именува
Виолета Шаклева.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, a ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 8585/1
9 ноември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
_________

4588.
Врз основа на член 51 од Законот за организација и
работа на органите на државната управа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.58/2000, 44/2002,
82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 1 ноември 2016
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
1. За вршител на должноста заменик на директорот
на Државниот архив на Република Македонија, се именува Музафер Бислими.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24 – 8596/1
1 ноември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Никола Попоски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
4589.
Врз основа на член 394 алинеја 19 од Законот за
безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен
весник на Република Македонија” бр. 169/15, 226/15 и
55/16), министерот за внатрешни работи донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА
ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА И ОДОБРЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СТРАНСТВО, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ОБРАЗЕЦОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА ВОЗАЧКА
ДОЗВОЛА И ОДОБРЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СТРАНСТВО
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на обрасците на барањата за издавање на меѓународната возачка дозвола и одобрение за управување со туѓо моторно
возило во странство, како и формата и содржината на
образецот на меѓународната возачка дозвола и одобрение за управување на туѓо моторно возило во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр.
80/16 и 103/16), Прилогот бр. 4 се заменува со нов Прилог бр. 4, кој е составен дел на овој правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр.13.1.1-72412/1
15 ноември 2016 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

г) докази со кои располага подносителот на предлогот.
Член 5

4590.
Врз основа на член 49 став 4 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 60/2006, 69/2006,
150/2010, 100/2011, 20/2015 и 61/2015), на седницата
одржана на 14.11.2016 година, Судскиот совет на Република Македонија донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОВЕДУВАЊЕ И УТВРДУВАЊЕ НА ТРАЈНО
ГУБЕЊЕ НА СПОСОБНОСТА ЗА ВРШЕЊЕ НА
СУДИСКА ФУНКЦИЈА

Постапката за утврдување на трајно губење на способноста за вршење на судиска функција е од итен и
доверлив карактер.
Советот, во рок од 5 дена по приемот на предлогот,
формира комисија за спроведување на постапката во
состав од 3 члена, (во понатамошниот текст – комисијата) и во истиот рок го известува судијата за поднесениот предлог со доставување на примерок од предлогот.
Комисијата спроведува извиди за изнесени факти
во предлогот и по потреба прибавува изјава од судијата.

Член 1
Со овој Правилник се уредува постапката за поведување и утврдување на трајно губење на способностa
за вршење на судиска функција, (во понатамошниот

Комисијата, во рок од 5 дена по извршените извиди, упатува писмено барање до надлежна здравствена комисија да изготви наод, оценка и мислење.
Здравствената комисија е должна веднаш по изготвување на стручниот наод и мислење, заедно со пот-

текст – постапката).

ребната документација да ги достави до Советот.
Член 2

Комисијата, во рок од 3 дена по прием на докумен-

Судскиот совет на Република Македонија (во пона-

тацијата со стручен наод и мислење, изготвува извеш-

тамошниот текст Советот) ја поведува и спроведува

тај за утврдената здравствена состојба на судијата и из-

постапката.

вештајот го доставува до Советот.
Член 6

Член 3
Советот, по добиено сознание, ја поведува постапката по службена должност или по иницијатива на:
а) претседателот на судот во кој судијата ја врши

Советот врз основа на извештајот на одржана седница, може:
а) да ја запре постапката или
б) да донесе решение со кое ќе утврди престанок на

функцијата,
б) претседателот на непосредно повисокиот суд и

судиската функиција на судијата поради трајно губење

в) Општата седница на Врховниот суд на Република

на способноста за вршење на судиската функција.

Македонија.
Член 7

Предлогот за поведување на постапката се поднесува во писмена форма до Советот.

Решението со кое ќе утврди престанок на судиската
функција на судијата поради трајно губење на способ-

Член 4

носта за вршење на судиската функција, Советот го до-

Предлогот треба да содржи:

несува на седница со двотретинско мнозинство од

а) податоци за овластениот подносител,

вкупниот број членови.

б) податоци за судијата против кого се поднесуЧлен 8

ва предлогот и за судот во кој судијата ја врши
функцијата,
в) законски основ и факти врз кои се заснова предлогот и

Изменување и дополнување на одредбите од овој
Правилник се врши на начин и постапка како и за неговото донесување.
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Член 9

Член 2

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесување, а ќе се применува од денот на објавување во
„Службен весник на Република Македонија“.
Со денот на влегување во сила на овој Правилник
престанува да важи Правилникот за поведување и
утврдување на трајно губење на способноста за
вршење на судиска функција бр.07-239/1 од 8.2.2007

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
Бр. 02-5302/1
10 ноември 2016 година
Скопје

Директор на Агенција
за храна и ветеринарство,
м-р Зоран Поповски, с.р.

година.
Бр.01-1660/3

Судски совет

15 ноември 2016 година

на Република Македонија

Скопје

Претседател,
Зоран Караџовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
4591.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со
член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија”
бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16),
директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4592.
Регулаторната комисија за енергетика на Република
Македонија, врз основа на член 151, став 7 од Законот
за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14,
33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 9,
став 5 од Правилникот за повластени производители на
електрична енергија од обновливи извори на енергија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12,
97/12, 63/13 и 25/15) на ден 16.11.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во

1. Решението за стекнување на привремен статус на
повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ КРИВА РЕКА“ на Друштвото
за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ
Мали хидроелектрани Скопје, УП1 бр. 08-96/15 од
30.7.2015 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.133/15, ПРЕСТАНУВА ДА
ВАЖИ.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

Република Македонија кои потекнуваат од Вуковар-

вањето, а се објавува во „Службен весник на Републи-

ско-сремската област во Хрватска.

ка Македонија“.

И ДИВИ ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ПО
ПОТЕКЛО ОД ХРВАТСКА
Член 1
Со ова решение се забранува увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи
од живина и диви птици заради заштита од внесување

Забраната од став (1) на овој член се применува на
месо од живина и диви птици како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици за пратки кои се
произведени по 1 ноември 2016 година.

УП1 бр. 08-96/15
16 ноември 2016 година

Претседател,

Скопје

Димитар Петров, с.р.
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