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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
1027.
Врз основа на член 2 став 3 и член 18 од Законот за
плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на
СРМ“ бр.36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007,
161/2008, 92/2009, 42/2010, 97/2010, 162/2010, 11/2012,
145/2012, 170/2013, 139/2014 и 233/2018), Владата на
Република Северна Македонија на седницата одржана
на 1 април 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕНУВА
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во член 1 од Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите
кои ги именува Владата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007,
94/2007, 103/2007, 126/2007, 138/2007, 39/2008,
137/2008, 154/2008, 63/2009, 76/2009, 144/2009,
39/2010, 63/2010, 158/2010, 5/2011, 75/2011, 133/2011,
70/2012, 82/2012, 161/2012, 172/2013, 16/2014, 21/2014,
99/2014, 116/2014, 152/2015, 161/2015, 218/2015,
19/2016, 71/2016, 189/2016, 126/2017, 102/2018,
108/2018, 209/2018 и 234/2018), во табелата:
1. По алинејата „– директор на Агенцијата за филм
на Република Македонија – 2,2“, се додава нова алинеја која гласи:
- директор на Агенцијата за примена на јазикот што
го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република
Северна Македонија - „3,0“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република
Северна Македонија“, а ќе се применува од 25 февруари 2019 година.
Бр. 24-1511/3
1 април 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
1028.
Врз основа на член 27-б став 3 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на
РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12,
23/13 и 140/18), министерот за правда донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПИРАЊЕ
НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ
ПАРТИИ
Запирањето на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Северна
Македонија на политичките партии во Одлуката број
11-2609/2 од 25.4.2018 година престанува да важи за
политичката партиjа:
- РОМИ ОБЕДИНЕТИ ОД МАКЕДОНИЈА (не се
доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27).
Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во
„Службен весник на Република Северна Македонија“ согласно член 27-б став 6 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РСМ“ бр. 76/04,
86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и 140/18).
Образложение
Во врска со Одлуката за запирање на исплатата на
средствата на политичките партии за редовно годишно
финансирање од Буџетот на Република Северна Македонија објавена во „Службен весник на Република Македонија“ број 76/18 од 27.4.2018 година, Државниот
завод за ревизија достави допис број 25-11/9 од
18.2.2019 година co барање за запирање на забраната
на исплатата на средствата за редовно годишно финансирање на политичката партиjа Роми обединети од Македонија коjа ги исполнилa обврските за финансиско
известување за 2017 година.
Државниот завод за ревизија достави известување
дека политичката партиjа Роми обединети од Македонија ги исполнилa целосно своите обврски за финансиско известување за 2017 година.
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Со оглед дека наведенaтa политичката партија ги
исполнилa условите за запирање на забраната за исплата на средствата на политичките партии за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Северна
Македонија, па согласно член 27–б став 3 од Законот за
финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11,
142/12, 23/13 и 140/18), се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.
ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политичката партиjа можe да поведe управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на истата во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 11-1422/3
3 април 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Рената Дескоска, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1029.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и
член 45 од Законот за енергетика („Службен весник на
Република Македонија” бр. 96/18) и член 21 став (1)
точка 5 од Правилникот за лиценци („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 51/19 и 54/19),
постапувајќи по Известување за настанати промени кај
носител на лиценца за вршење на енергетска дејност
УП1 бр.07-02/14 од 29.3.2019 година на Друштвото за
трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС
ЕДС ДООЕЛ Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 3.4.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДОО Скопје, со седиште на
бул. Свети Климент Охридски бр. 30 Скопје – Центар
му се менува лиценцата за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија, издадена со
Одлука УП1 бр. 07-02/14 од 10.2.2014 година и
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.

30/14) и Одлука за менување на Одуката УП1 бр. 0702/14 од 17.1.2017 година и („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/17).
2. Менувањето на лиценцата се врши по службена
должност од Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија по добиено Известување на Друштво за трговија и услуги
ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје поради промена на назив, форма, промена во сопственичката структура, и промена на овластено лице.
3. Во Одлуката УП1 бр. 07-02/14 од 10.2.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.
30/14) и Одлуката за менување на Одуката УП1 бр. 0702/14 од 17.1.2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/17) зборовите „Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС
ЕДС ДОО Скопје“ се менуваат со „Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС
ДООЕЛ Скопје“
4. Во Одлуката УП1 бр. 07-02/14 од 10.2.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.
30/14) и Одлуката за менување на Одуката УП1 бр. 0702/14 од 17.1.2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/17) зборовите Регулаторна комисија за енергетика се менуваат со „Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија“.
5. Во Прилог 1 точка 1 зборовите „Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС
ДОО Скопје“ се менуваат со зборовите „Друштво за
трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС
ЕДС ДООЕЛ Скопје“
6. Во Прилог 1, точката 5 се менува и гласи: ЕЕ –
СНАБ -155- 2014
7. Во Прилог 1 во точките 11, 13, 14, 15 и 17, зборовите „Регулаторна комисија за енергетика“ се заменуваат со „Регулаторна комисија за енергетика и водни
услуги на Република Северна Македонија“.
8. Во Прилог 1 во точките 14,15, 16 и 17, зборовите
„Правилник за вршење на енергетски дејности“ се менуваат со „Правилник за лиценци“.
9. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб - страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија.
УП1 бр. 07-02/14
3 април 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
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1030.
Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и
член 45 од Законот за енергетика („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 96/18) и член 21 став (1)
точка 5 од Правилникот за лиценци („Службен весник
на Република Северна Македонија“ бр. 51/19 и 54/19),
постапувајќи по Известување за настанати промени кај
носител на лиценца за вршење на енергетска дејност
УП1 бр.07-236/12 од 29.03.2019 година на Друштвото
за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС
ЕДС ДООЕЛ Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 3.4.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДОО Скопје, со седиште на
бул. Свети Климент Охридски бр. 30 Скопје – Центар
му се менува лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија, издадена со Одлука УП1 бр. 07-236/12 од 30.11.2012 година и („Службен весник на Република Македонија“ бр. 152/12) и Одлука за менување на Одуката УП1 бр. 07-236/12 од
17.01.2017 година и („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 10/17).
2. Менувањето на лиценцата се врши по службена
должност од Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија по добиено Известување на Друштво за трговија и услуги
ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје поради промена на назив, форма, промена во сопственичката структура, и промена на овластено лице.
3. Во Одлуката УП1 бр. 07-236/12 од 30.11.2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.
152/12) и Одлуката за менување на Одуката УП1 бр.
07-236/12 од 17.01.2017 година („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 10/17) зборовите „Друштво
за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС
ЕДС ДОО Скопје“ се менуваат со „Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС
ДООЕЛ Скопје“
4. Во Одлуката УП1 бр. 07-236/12 од 30.11.2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.
152/12) и Одлуката за менување на Одуката УП1 бр.
07-236/12 од 17.1.2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/17) зборовите Регулаторна
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комисија за енергетика се менуваат со „Регулаторна
комисија за енергетика и водни услуги на Република
Северна Македонија“.
5. Во Прилог 1 точка 1 зборовите „Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС
ДОО Скопје“ се менуваат со зборовите „Друштво за
трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС
ЕДС ДООЕЛ Скопје“.
6. Во Прилог 1, точката 5 се менува и гласи: ЕЕ –
ТРГ -109 - 2012
7. Во Прилог 1 во точките 11, 14, 15 и 17, зборовите
„Регулаторна комисија за енергетика“ се заменуваат со
„Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија“.
8. Во Прилог 1 во точките 15, 16 и 17, зборовите
„Правилник за вршење на енергетски дејности“ се менуваат со „Правилник за лиценци“
9. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб - страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија.
УП1 бр. 07-236/12
3 април 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
__________

1031.
Врз основа на член 151, став 10 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), a во врска со член
241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија“ бр.96/18), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги
МХЕ ПАДАЛИШКА ДОО Скопје за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од
обновливи извори на енергија, на седницата одржана
на ден 3.4.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
МХЕ ПАДАЛИШКА ДОО Скопје, со седиште на бул.
Св. Климент Охридски бр.30, Скопје, му се одобрува
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користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата МХЕЦ
„ПАДАЛИШКА РЕКА“ со реф. бр. 14, со инсталирана
моќност од 480 kW и со локација на КП бр.580/7, КП
бр. 587/5, КП бр. 587/6, КП бр. 626/5, КП бр. 697/8, КП
бр. 697/9, КП бр. 697/10, КП бр. 932/6, КП бр. 932/7 и
КП бр. 584, КО Падалиште, Општина Гостивар.
2. Податоци за носителот на оваa одлука:
- назив и седиште: Друштво за производство, трго-
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3. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на
донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
УП1 бр. 08-16/19
3 април 2019 година

Претседател,

Скопје

Марко Бислимоски, с.р.
__________

вија и услуги МХЕ ПАДАЛИШКА ДОО Скопје, со седиште на бул. Св. Климент Охридски бр.30, Скопје,
- единствен регистарски број на електроцентралата:

1032.

PP-SH-210,
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕЦ „ПАДАЛИШКА РЕКА“ со реф. бр. 14,
- податоци за локација на електроцентралата: нa КП

бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15,

бр.580/7, КП бр. 587/5, КП бр. 587/6, КП бр. 626/5, КП
бр. 697/8, КП бр. 697/9, КП бр. 697/10, КП бр. 932/6,
КП бр. 932/7 и КП бр. 584, КО Падалиште, Општина
Гостивар,
- инсталирана моќност на електроцентралата: 480
kW (една генераторска единица со моќност од 480 kW);
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 1.374.622 kWh;
- повластена тарифа која ќе ја користи повластени-

Врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“,
192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), a во врска со член
241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика („Службен
весник на Република Македонија“ бр.96/18), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги
МХЕ ПАДАЛИШКА ДОО Скопје за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден
3.4.2019 година, донесе

от производител: повластена тарифа која што важела
РЕШЕНИЕ

на денот на донесување на решението за стекнување на
привремен статус на повластен производител на елек-

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН

трична енергија произведена од обновливи извори на

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

енергија за хидроелектроцентралата МХЕЦ „ПАДА-

ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА

ЛИШКА РЕКА“ со реф. бр. 14, УП1 бр. 08-139/15 од

ЕНЕРГИЈА

20.10.2015 година, односно се одобрува користење на
повластените тарифи за одделните блокови, според
следната табела:

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги
МХЕ ПАДАЛИШКА ДОО Скопје, со седиште на бул.
Св. Климент Охридски бр.30, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата
МХЕЦ „ПАДАЛИШКА РЕКА“ со реф. бр. 14, со
инсталирана моќност од 480 kW и со локација на КП
бр.580/7, КП бр. 587/5, КП бр. 587/6, КП бр. 626/5, КП
бр. 697/8, КП бр. 697/9, КП бр. 697/10, КП бр. 932/6,

- период на користење на повластената тарифа: 20
години започнувајќи со денот на влегување во сила на
оваа одлука.

КП бр. 932/7 и КП бр. 584, КО Падалиште, Општина
Гостивар.
2. Податоци за носителот на решението:
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- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги МХЕ ПАДАЛИШКА ДОО Скопје, со седиште на бул. Св. Климент Охридски бр.30, Скопје,
- единствен регистарски број на електроцентралата:
PP-SH-210,
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕЦ „ПАДАЛИШКА РЕКА“ со реф. бр. 14,
- податоци за локација на електроцентралата: на КП
бр.580/7, КП бр. 587/5, КП бр. 587/6, КП бр. 626/5, КП
бр. 697/8, КП бр. 697/9, КП бр. 697/10, КП бр. 932/6,
КП бр. 932/7 и КП бр. 584, КО Падалиште, Општина
Гостивар,

РЕШЕНИЕ
На извршителот Александар Тасевски од Скопје извршител именуван за подрачјето на Основен суд Скопје 1 - Скопје
и Основен суд Скопје 2 - Скопје, му се изрекува привремена
забрана за вршењето на должноста – суспензија .
Привремената забрана за вршење на должноста на
извршител-суспензија стапува во сила веднаш со нејзиното донесување, а трае се до правосилноста на одлуката за изрекување на дисциплинска мерка трајно одземање на правото за вршење на должноста извршител
на Александар Тасевски извршител од Скопје.

- инсталирана моќност на електроцентралата: 480

Образложение

kW (една генераторска единица со моќност од 480 kW),
- планирано годишно производство на електрична
енергија од електроцентралата: 1.374.622 kWh,
- датум на престанок на важење на ова решение:

Дисциплинската комисија при КИРМ по повод
Предлог за поведување на дисциплинска постапка
УПП бр. 09-339 од 28.11.2018 година на Министер за
правда на РМ на главен претрес на ден 17.12.2018 го-

10.4.2039 година.
3. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на

дина донесе Решение ДП 12-04-7 со кое Александар

донесувањето и се објавува во „Службен весник на Ре-

Тасевски, извршител именуван за подрачјето на Осно-

публика Северна Македонија“.

вен суд Скопје 1- Скопје и Основен суд Скопје 2Скопје со седиште на ул.„Стив Наумов“ б.б зграда 21/17 Скопје, се огласува за виновен за сторена дисцип-

УП1 бр. 08-17/19
3 април 2019 година

Претседател,

линска повреда по член член 66 став 1 алинеја 12 од За-

Скопје

Марко Бислимоски, с.р.

конот за извршување: „незаконито располага со материјалните средства што ги прибавил во текот на из-

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА

вршувањето”, дисциплинска повреда по член 65 став 1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

неточни податоци за цели на вршење на надзорот”,

1033.

алинеја 5 од Законот за извршување “не дава или дава
дисциплиска повреда по член 65 став 1 алинеја 17 од

Дисциплинската комисија при Комората на из-

Законот за извршување:,, не преземал дејствија по ба-

вршители на РМ во состав од Николче Диневски како

рањето за извршување”, дисциплинска повреда по член

претседател на Дисциплинска комсија, Ванчо Марков-

64 став 1 алинеја 8 од Законот за извршување:,, неуред-

ски член известител на Дисциплинска комисија на

но и неточно ја води евиденцијата која извршителот е

КИРМ, Владимир Панчевски судија на Основен суд

должен да ја води, а која не засега во правата на стран-

Скопје 1 Скопје, Улбер Хасани судија на Основен суд

ките” и дисциплинска повреда по член 65 став 1 алине-

Скопје 2 Скопје и Јасна Жежова член на Совет на Јав-

ја 8 од Законот за извршување:,, не води евиденција за

ните обвинители на РМ, како членови на Дисциплин-

наплатена награда и други трошоци согласно со овој

ска комисија, и записничар Кристина Терзиевска Ву-

закон и подзаконските акти” па му се изрекува

ческа, постапувајќи по Предлог УППбр.09-339 од

единствена дисциплинска мерка ТРАЈНО ОДЗЕМАЊЕ

28.11.2018 на Министерот за правда, на ден 17.12.2018

НА ПРАВОТО НА ВРШЕЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ИЗ-

година, го донесе следното

ВРШИТЕЛ.

8 април 2019
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Согласно со член 67 став 2 точка б) од Законот за

Образложение

извршување Дисциплинската комисија донесе одлука
со која привремено му се забранува вршењето на долж-

Дисциплинската комисија при КИРМ по повод

носта на извршител – суспензија. Од причина што беа

Предлог за поведување на дисциплинска постапка

исполнети законските услови за изрекување на привре-

УПП бр. 09-320 од 12.12.2018 година на Министер за

мена забрана за вршење на должноста -суспензија,

правда на РМ на главен претрес на ден 26.12.2018 го-

Дисциплинската комисија при КИРМ на ден 17.12.2018
година, врз основа на член 67 став 2 точка од Законот за
извршување одлучи како во изреката на ова решение.
Правна поука: Против оваа одлука дозволена е тужба до Управен суд на РМ во рок од 30 дена по прием

дина донесе Решение ДП 12-04-9 со кое Весна Кавракова, извршител именуван за подрачјето на Основен
суд Куманово, Основен суд Кратово и Основен суд
Крива Паланка со седиште на ул.„Трета МУБ“ бр.1-3
Куманово, се огласува за виновен за сторена дисциплинска повреда по член член 66 став 1 алинеја 5 од За-

Бр. 12-4-7-1/6

Дисциплинска комисија

конот за извршување:,, извршителот при извршувањето

20 декември 2018 година

на КИРМ Претседател,

презема дејствија кои не се предвидени со овој закон

Николче Диневски,с.р.

или се спротивни на овој закон , утврдено од страна на

Скопје

__________

суд во постапка по приговор против неправилности во
извршувањето” дисциплинска повреда по член 66 став

1034.
Дисциплинската комисија при Комората на из-

1 алинеја 2 од Законот за извршување:,, не постапува

вршители на РМ во состав од Николче Диневски како

по правосилните одлуки на судовите донесени по при-

Претседател на Дисциплинска комсија, Ванчо Марков-

говори, или за одлагање на извршувањето” и дисцип-

ски член известител на Дисциплинска комисија на

линска повреда по член 66 став 1 алинеја 12 ,, незако-

КИРМ, Владимир Панчевски судија на Основен суд

нито располага со материјалните средства што ги при-

Скопје 1 Скопје, Улбер Хасани судија на Основен суд

бавил во текот на извршувањето” па му се изрекува

Скопје 2 Скопје и Јасна Жежова член на Совет на Јав-

единствена дисциплинска мерка ПРИВРЕМЕНО ОД-

ните обвинители на РМ, како членови на Дисциплин-

ЗЕМАЊЕ НА ПРАВОТО НА ВРШЕЊЕ НА ДОЛЖ-

ска комисија, и записничар Кристина Терзиевска Ву-

НОСТА ИЗВРШИТЕЛ ВО ТРАЕЊЕ ОД ШЕСТ МЕ-

ческа, постапувајќи по Предлог УПП бр.09-320 од

СЕЦИ.

12.12.2018 година на Министерот за правда, на ден
26.12.2018 година, го донесе следното:
РЕШЕНИЕ
На извршителот Весна Кавракова од Куманово извршител именуван за подрачјето на Основен суд Куманово, Основен суд Кратово и Основен суд Крива Паланка му се изрекува привремена забрана за вршењето
на должноста – суспензија.
Привремената забрана за вршење на должноста на
извршител-суспензија стапува на сила веднаш со нејзиното донесување, а трае се до правосилноста на одлу-

Согласно со член 67 став 2 точка б) од Законот за
извршување Дисциплинската комисија донесе одлука
со која привремено му се забранува вршењето на должноста на извршител – суспензија. Од причина што беа
исполнети законските услови за изрекување на привремена забрана за вршење на должноста - суспензија,
Дисциплинската комисија при КИРМ на ден 26.12.2018
година, врз основа на член 67 став 2 точка од Законот за
извршување одлучи како во изреката на ова решение.
Правна поука: Против оваа одлука дозволена е тужба до Управен суд на РМ во рок од 30 дена по прием.

ката за изрекување на дисциплинска мерка привремено
одземање на правото за вршење на должноста извршител на Весна Кавракова од Куманово во рок од шест
месеци.

Бр. 12-4-6/6
4 април 2019 година
Скопје

Дисциплинска комисија
на КИРМ Претседател,
Николче Диневски,с.р.
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