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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4659.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија  („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 24.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕ-
НОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање на право на трајно користење на градежно земјиш-
те сопственост на Република Македонија на Министер-
ството за одбрана бр.41-5805/1 од 15 август 2012 годи-
на („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.117/12).

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-9550/1 Заменик на претседателот
24 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________
4660.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија  („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 24.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕ-
НОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање на право на трајно користење на градежно земјиш-
те сопственост на Република Македонија на Министер-
ството за одбрана бр.41-5805/2 од 15 август 2012 годи-
на („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.117/12).

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-9550/2 Заменик на претседателот
24 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

4661.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија  („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 
15/2013), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 24.12.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИС-
ТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕ-
НОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање на право на трајно користење на градежно земјиш-
те сопственост на Република Македонија на Министер-
ството за одбрана бр.41-5640/1 од 20 август 2013 годи-
на („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.118/13).

Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-9550/3 Заменик на претседателот
24 декември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
4662.

Врз основа на член 11 став 2 од Законот за персонал-
ниот данок на доход („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 
50/01, 52/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 
6/07, 160/07, 159/08, 20/09, 139/09, 171/10, 135/11 и 
166/12), министерот за финансии

О Б Ј А В У В А

1. Личното ослободување утврдено во член 10 став 
1 точка 3) од Законот за персоналниот данок на доход, 
за 2014 година на годишно ниво, изнесува 87.315,00 де-
нари.

2. Личното ослободување по основ на лични прима-
ња од плата од работен однос и пензија, месечно се ут-
врдува во износ од 7.276,00 денари, согласно со член 
15-а став 2 од Законот за персоналниот данок на доход.

Бр. 19 - 40256/2                Министер за финансии,
25 декември 2013 година          Зоран Ставрески, с.р.
          Скопје

__________

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

4663.
Врз основа на член 8 став 1 алинеи 1 и 2 од Делов-

никот на Уставниот суд на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
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70/92), претседателот на Уставниот суд на Република 
Македонија, донесе

О Д Л У К А

Се утврдува дека Уставниот суд на Република Маке-
донија е преселен и работи во новиот објект на адреса: 
кеј „Димитар Влахов“ број 19, Скопје.

Адресата на Уставниот суд на Република Македони-
ја е потврдна со Уверение на Градот Скопје, број 2991 
од 16.12.2013 година.

Бр. 974/2013 Претседател
17 декември  2013 година на Уставниот суд на Република

Скопје Македонија,
Елена Гошева, с.р.

__________

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4664.
Врз основа на член 2 став 1 точка 2 и член 153 став 

4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), како и врз основа на член 
10 став 2 и член 12-а од Правилникот за начин и време 
на запишување и бришење на акционерско друштво, 
содржина и начин на водење, ажурирање на подато-
ците и пристап на јавноста до Регистарот на акционер-
ски друштва со посебни обврски за известување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
6/2007, 31/2011 и 76/2013), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на седницата, од-
ржана на ден 23.12.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА БРИШЕЊЕ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО 
ОД РЕГИСТАРОТ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТ-
ВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ

1. Друштвото Карбо Нова АД Крива Паланка, кое е 
примено на котација на официјалниот пазар на Берзата, 
се брише од Регистарот на акционерски друштва со по-
себни обврски за известување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“.

  Број УП 1 07-147    Комисија за хартии од вредност на
23 декември 2013 година      Република Македонија 

    Скопје                                  Претседател,
                               м-р Елизабета Чингаровска, с.р. 

__________
4665.

Врз основа на член 57 и член 77, став 2 и став 6 од 
Законот за преземање на акционерски друштва („Служ-
бен весник на РМ“ број 69/2013), а во врска со член 
184, точка а) и г) од Законот за хартии од вредност 
(„Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 
57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комисијата за хартии од 
вредност на Република Македонија на својата седница 
одржана на ден 26.12.2013 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

1. Се ограничува правото на глас и правото на диви-
денда на 2.735 обични акции со право на глас на издава-

чот Жито Караорман АД Кичево во сопственост на ли-
цето Сретен Миладиноски, што претставуваат 24,749% 
од обичните акции со право на глас на издавачот Жито 
Караорман АД Кичево заради нивно стекнување од 
страна на ова лице заедно со лицето кое дејствувало за-
еднички со него, без да дадат јавна понуда за откуп, 
спротивно на одредбите од член 1, член 4 и член 4-б, 
став 1 од Законот за преземање на акционерските друш-
тва („Службен весник на Република Македонија“ број 
4/2002, 37/2002, 36/2007, 67/10 и 35/11).

2. Се задолжува Централниот депозитар за хартии 
од вредност АД Скопје, веднаш по приемот на ова Ре-
шение, да го евидентира ограничувањето на правото на 
глас и на правото на дивиденда на акциите од точка 1 
на ова решение на сметката за хартии од вредност на 
лицето Сретен Миладиноски.

3. Се забранува на акционерското друштво Жито Ка-
раорман АД Кичево, да врши исплата на дивиденда на 
акциите од точка 1 на ова решение.

4. Се задолжува лицето од точка 1 на ова решение 
да ги продаде акциите на кои им се ограничува правото 
на глас и дивиденда од точка 1 на ова решение во рок 
не подолг од 6 месеци од денот на правосилноста на 
ова решение.

5. Ограничувањата на акциите од точка 1 на ова ре-
шение ќе важат додека истите се во сопственост на ли-
цето Сретен Миладиноски.

6. Жалбата изјавена против ова решение не го одла-
га неговото извршување, освен во делот на продажбата 
на акциите од точка 4 на ова решение.

7. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и ќе се објави во „Службен весник на 
РМ“.
     Број УП1 08-150       Комисија за хартии од вредност
26 декември 2013 година  на Република Македонија
             Скопје                             Претседател,

                                   м-р Елизабета Чингаровска, с.р.
__________

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
ОСИГУРУВАЊЕ

4666.
Врз основа на членот 158-ѕ точка 1) а во врска со 

членот 74 точка 7) и членот 100 став (4) од Законот за 
супервизија на осигурување пречистен текст („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.30/2012), Од-
лука на Уставен суд бр. 202/2011 („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.45/2012), Одлука на Уста-
вен суд бр. 130/2011 („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2012), Одлука на Уставен суд бр. 
122/2011 („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.64/2012) и Одлука на Уставен суд бр. 129/2011 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.23/2013), Советот на експерти на Агенцијата за су-
первизија на осигурување, донесе:

П Р А В И Л Н И К
ЗА СООДВЕТНОСТА НА РЕОСИГУРИТЕЛНОТО 
ПОКРИТИЕ, МЕТОДОТ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ИЗНО-
СОТ НА МАКСИМАЛНО ПОКРИТИЕ НА ДРУШТВО-
ТО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО ТАБЕЛАТА ЗА МАКСИ-
МАЛНО ПОКРИТИE И МЕТОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ НА МАКСИМАЛНА МОЖНА ШТЕТА

Член 1
Општи одредби
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(1) Со овој правилник се пропишуваат посебни ус-
лови за соодветност на реосигурителното покритие и 
посебни услови за реосигурување кои се однесуваат на 
соодветноста на износите на максималниот самоприд-
ржај и максимално покритие во табелата на максимал-
но покритие на друштвата за осигурување и/или реоси-
гурување (во понатамошниот текст: Друштво), како и 
општи насоки за процена на максимална можна штета 
и подготовка на програмата за планирано реосигурува-
ње на друштвата. 

(2) Со овој правилник се пропишува и начинот на 
известување до Агенцијата за супервизија на осигурува-
ње (во натамошниот текст: Агенцијата) во врска со рео-
сигурителното покритие на Друштвото.

Член 2
Обврска за реосигурување на ризиците

(1) Друштвото треба да  обезбеди адекватно реоси-
гурување на ризиците, согласно правилата за управува-
ње со ризик. Друштвото треба да го реосигура делот од 
преземените ризици кој го надминува неговиот макси-
мален самопридржај, согласно табелата за максимално 
покритие.

 (2) Правилата и принципите за обезбедување на ре-
осигурителна заштита мора да бидат составен дел од 
општите правила за управување со ризик на Друштво-
то и да бидат одобрени од Одборот на директори, од-
носно Управниот одбор на Друштвото.

(3) Ризикот предаден во реосигурување мора да со-
одветствува на ризикот преземен во соодветната по-
лиса, односно соодветните полиси за осигурување 
и/или активно реосигурување (во натамошниот текст: 
полиса за осигурување).

(4) Реосигурителната заштита со факултативни, од-
носно трити договори за реосигурување кои покриваат 
ризици по полиси склучени во одреден период (за ризи-
ците кои го надминуваат сопствениот максимален са-
мопридржај согласно табелата за максимално покри-
тие), мора да биде обезбедена пред склучувањето на 
оригиналните полиси за осигурување. Друштвото, како 
прилог на секој договор за реосигурување, треба да по-
седува доказ за датумот на кој осигурените ризици по 
договорот за реосигурување се прифатени од страна на 
реосигурителот(ите).

(5) Друштвото за осигурување може да склучи дого-
вор за реосигурување единствено со друштва за осигу-
рување/реосигурување кои имаат дозвола за вршење ра-
боти на реосигурување и кои се предмет на суперви-
зија.

(6) Договорите за реосигурување не смее да вклучу-
ваат значаен трансфер на финансиски ризик, наместо 
осигурителен ризик, и не смее да содржат прикриени 
заеми.

(7) Друштвото за секоја деловна година треба да 
усвои програма за планирано реосигурување во прет-
ходната деловна година.

(8) По исклучок од став (7) од овој член, Друштвото 
треба да ја ревидира програмата за планирано реосигу-
рување и во текот на деловната година, ако се проме-
нат околностите во кои Друштвото работи или ако се 
промени стратегијата за преземање ризици.

Член 3
Дополнителни одредби за реосигурување на зелена 

карта

(1) Друштвото кое склучува полиси од одговорност 
од употреба на моторни возила за штети  настанати над-
вор од територијата на Република Македонија - зелена 
карта, треба да склучи соодветен договор за реосигуру-
вање со неограничена обврска на реосигурителите за се-
кој ризик, односно настан.

(2) За покритие на неограничената обврска не е со-
одветно да биде склучен само пропорционален договор 
за реосигурување. Следствено, Друштвото треба да 
склучи и договор за реосигурување на вишок на штета 
(XL договор) со цел да обезбеди целосно покритие на 
неограничените обврски.

(3) Во случаи кога XL договорот го реосигурува са-
мопридржајот на Друштвото после примена на пропор-
ционален договор за реосигурување, Друштвото треба 
да внимава на следното:

1) Во пропорционалниот договор да не се примену-
ваат агрегирани лимити;

2) По исклучок од претходната точка, доколку про-
порционалниот договор вклучува агрегирани лимити, 
покритието во XL договорот треба да биде договорено 
така што ќе ги покрива сите обврски кои ги надминува-
ат тие лимити.

Член 4
Износ на максимален самопридржај и износ 

на максимално покритие

(1) Износот на максимален самопридржај претставу-
ва максималниот нето износ на кој Друштвото е спрем-
но да се обврзе дека ќе го надомести од сопствените 
средства, во случај на настанување на потенцијална 
штета која може да се јави како резултат на:

1) настанување на штета од индивидуален ризик;
2) акумулација на штети во дадено портфолио; или 
3) вкупниот износ на штети во дадено портфолио.
(2) Износот на максимално покритие претставува 

максималниот бруто износ на кој Друштвото е спремно 
да се обврзе дека ќе го надомести, во случај на настану-
вање на потенцијална штета која може да се јави како 
резултат на:

1) настанување на штета од индивидуален ризик;
2) акумулација на штети во дадено портфолио; или 
3) вкупниот износ на штети во дадено портфолио.
(3) Друштвото одредува износ на максимален са-

мопридржај и износ на максимално покритие по оддел-
ни класи на осигурување, односно одделни ризици во 
рамките на класите на осигурување, согласно овој пра-
вилник, како и согласно правилата и стандардите на ак-
туарската професија.  

(4) При одредување на износите на максимален са-
мопридржај од став (1), Друштвото треба да ги земе 
предвид следните ставки:

1) критериумите врз основа на кои се одредува мак-
сималниот самопридржај;

2) капиталот;
3) политиката на Друштвото во однос на преземање-

то ризик, односно степенот на аверзија кон ризик; 
4) профитната маргина вкалкулирана при пресмет-

ка на премијата; 
5) неурамнотеженоста во портфолиото изразена пре-

ку варијансата на вкупниот износ на штети;
6) структурата на портфолиото.

Член 5
Табела на максимално покритие

Друштвото составува табела на максимално покри-
тие која ги содржи износите на максимален самоприд-
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ржај и износите на максимално покритие од член 4 по 
одделни класи на осигурување, односно одделни ризи-
ци во рамките на класите на осигурување.

Член 6
Максимална можна штета

(1) Друштвото го одредува износот на максимална 
можна штета врз основа на детална анализа на природа-
та на ризикот. Износот на максимална можна штета се 
одредува како процент од осигурената сума или лими-
тот на покритието, и треба да биде искажан во апсолут-
ни износи.

(2) Друштвото треба да подготви процедури, осно-
ви и критериуми за процена на максимална можна ште-
та по одделни ризици кои ги презема.

(3) Основата за одредување на износот на максимал-
на можна штета, во општ случај, треба да биде 100%-
ен износ од осигурената сума – целосна штета. Помал 
процент може да се примени во исклучителни случаи, 
но само ако биде придружено со доволна аргумента-
ција.

Член 7
Програма за планирано реосигурување

(1) Програмата за планирано реосигурување за секо-
ја деловна година мора да биде направена пред почето-
кот на деловната година за која се изготвува и најмалку 
треба да ги содржи следните елементи:

1) Износот на максималниот самопридржај и макси-
малното покритие во табелата за максималното покри-
тие за главните класи на осигурување, односно оддел-
ни ризици во рамките на класите на осигурување.

2) Процедурите, основите и критериумите користе-
ни при процената на максималните можни штети по од-
делни класи на осигурување, односно одделни ризици 
во рамките на класите на осигурување. Доколку по-
стојат ризици за кои Друштвото паушално одредува 
максимална можна штета, соодветните релативни изно-
си треба да бидат вклучени во процедурите. 

3) Опис на трити и/или факултативни договори по 
одделни класи на осигурување, односно одделни ризи-
ци во рамките на класите на осигурување, како и 
принципите за изборот на реосигурителното портфо-
лио.

4) Интерни процедури за склучување на договорите 
за реосигурување кои вклучуваат начин за избор на 
друштво за реосигурување, процена на сигурноста на 
друштвото за реосигурување, начин на следење на дого-
ворите за реосигурување, известување, како и систем 
на интерни контроли.

Член 8
Известување до Агенцијата

(1) Друштвото, најдоцна до 31.12. од тековната де-
ловна година а за наредната деловна година, во печате-
на верзија, ќе доставува до Агенцијата:

1. Програма за планирано реосигурување согласно 
член 7 од овој правилник, одобрена од Одборот на ди-
ректори, односно Управниот одбор на Друштвото.

2. Опис на статистичките основи кои се користат за 
следење на адекватноста на реосигурителното покри-
тие, вклучително со презентација на статистичките ме-
тоди користени од страна на Друштвото за соодветна 

процена на ризикот. Друштвото исто така треба да даде 
опис на системот на интерни контроли со кој овозможу-
ва избегнување на агрегација на ризици. Користените 
статистички методи треба да бидат опишани само при 
доставување на првиот извештај, и последователно са-
мо доколку постои измена во методологијата.

3. Анализа на овластениот актуар за износот на мак-
симален самопридржај во табелата за максимално пок-
ритие, имајќи ги предвид критериумите во член 4 став 
(3) и став (4) од овој правилник, како и за постапките, 
основите и критериумите на Друштвото при одредува-
ње на максимална можна штета при преземањето ри-
зици. 

(2) Доколку Друштвото ја ревидира програмата за 
планирано реосигурување согласно член 2 став (8) од 
овој правилник, ревидираната програма за планирано 
реосигурување ја доставува во рок од 7 дена од  денот 
на нејзиното донесување.

(3) Друштвата имаат обврска да ги пополнуваат об-
расците за реосигурување Рео-01, Рео-02, Рео-03 и Рео-
04, кои се содржани во Прилогот кон овој правилник и 
се негов составен дел, и да ги достават до Агенцијата 
во електронска форма.

(4) Друштвото ги пополнува обрасците Рео-01 и 
Рео-02 за следните периоди:

од 1 јануари до 31 март од тековната година;
од 1 април до 30 јуни од тековната година;
од 1 јули до 30 септември од тековната година;
од 1 октомври до 31 декември од тековната година,
и ги доставуваат до Агенцијата во рок од 30 дена од 

завршетокот на кварталот за кој се доставува извешта-
јот.

(5) Друштвото ги пополнува обрасците Рео-03 и 
Рео-04 за следните периоди:

од 1 јануари до 31 март од тековната година;
од 1 јануари до 30 јуни од тековната година;
од 1 јануари до 30 септември од тековната година;
од 1 јануари до 31 декември од тековната година,
и ги доставуваат до Агенцијата во рок од 30 дена од 

завршетокот на кварталот за кој се доставува извешта-
јот.

(6) Дополнително, обрасците Рео-01, Рео-02, Рео-03 
и Рео-04, Друштвото ги пополнува за периодот од 1 ја-
нуари до 31 декември од тековната година и ги доставу-
ва со годишните финансиски извештаи.

(7) Агенцијата го задржува правото да пропише 
електронски формат на обрасците кои Друштвата ќе го 
пополнуваат и доставуваат до Агенцијата.

(8) Секој образец за реосигурување што Друштвата 
го доставуваат до Агенцијата, задолжително треба да 
биде потпишан од лицето што го пополнува, контроли-
ра и одобрува (претседателот на органот на управува-
ње на Друштвото, или  член на органите на Друштвото 
определен со Статутот на Друштвото). На првата стра-
ница од извештајот треба да се наведени целосни пода-
тоци за лицата што ги потпишуваат.

Член 9
Завршни одредби

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, а ќе започне да се применува од 1.1.2014 година.
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4667.
Врз основа на член 158-ѕ точка 1) и член 102 став 

(2), член 74 точка 9) и член 104 став (1) точка 8) од За-
конот за супервизија на осигурување – пречистен текст 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.30/2012), Одлука на Уставен суд бр.202/2011 („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.45/2012), Од-
лука на Уставен суд бр. 130/2011 („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.60/2012), Одлука на Уста-
вен суд бр. 122/2011 („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.64/2012) и Одлука на Уставен суд бр. 
129/2011 („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.23/2013), Советот на eксперти на Агенцијата за су-
первизија на осигурување донесе:

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА СТАТИСТИЧКИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ 
СТАНДАРДИ НА ДРУШТВАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 

И/ИЛИ РЕОСИГУРУВАЊЕ

Општи одредби

Член 1
(1) Во Правилникот за статистичките осигурителни 

стандарди на друштвата за осигурување и/или реосигу-
рување („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 5/2011 и 167/2011), во членот 2, во ставот (1), во точ-
ката 1), по зборовите: „СП-8 (н.о.),“ се додаваат зборо-
вите: „СП-9 (н.о.), СП-10 (н.о.)“.

(2)  Во точката 4), по зборовите: „СП-6 (ж.о.),“ се 
додаваат зборовите: „СП-7 (ж.о.)“.

Член 2
Во членот 5, по ставот (1) се додава нов став (2) кој 

гласи: 
„(2) По исклучок од претходната точка на овој 

член, обрасците СП-1 (н.о.), СП-2 (н.о.), СП-3 (н.о.), 
СП-7 (н.о.), СП-8 (н.о.), СП-9 (н.о.), СП-10 (н.о.), СП-6 
(ж.о.), СП-7 (ж.о.), СП-99, како и соодветните обрасци 
кои се однесуваат за друштвата кои вршат работи на ре-
осигурување, не мора да бидат потпишани од овласте-
ниот актуар.“

Член 3
Во членот 6, по ставот (2) се додава нов став (3) кој 

гласи: 
„(3) По исклучок на ставот (1) од овој член, статис-

тичките осигурителни обрасци СП-6(н.о.), СП-6-АО 
(н.о.), СП-6 (н.р.), СП-6-АО (н.р.) и СП-5 (ж.о.) се по-
полнуваат за периодот од 1 јануари до 31 декември од 
тековната година (четврт квартал) и се доставуваат на 

начин како што се доставуваат и останатите статистич-
ки осигурителни обрасци за овој период.“

Член 4
(1) Во „Прилогот кон Правилникот за статистички-

те осигурителни стандарди на друштвата за осигурува-
ње и/или реосигурување“, статистичките осигурителни 
обрасци: „СП-1 (н.о.), СП-4 (н.о.), СП-5 (н.о.), СП-6 
(н.о.), СП-6-АО (н.о.), СП-4 (н.р.), СП-5 (н.р.), СП-6 
(н.р.), СП-6-АО (н.р.), СП-1 (ж.о.), СП-2 (ж.о.), СП-2-
РС (ж.о.), СП-3 (ж.о.), СП-4 (ж.о.), СП-4-РС (ж.о.), СП-
5 (ж.о.), СП-1 (ж.р.), СП-4 (ж.р.) и СП-4-РС (ж.р.)“ се за-
менуваат со нови статистички осигурителни обрасци:  
„СП-1 (н.о.), СП-4 (н.о.), СП-5 (н.о.), СП-6 (н.о.), СП-6-
АО (н.о.), СП-4 (н.р.), СП-5 (н.р.), СП-6 (н.р.), СП-6-
АО (н.р.), СП-1 (ж.о.), СП-2 (ж.о.), СП-2-РС (ж.о.), СП-
3 (ж.о.), СП-4 (ж.о.), СП-4-РС (ж.о.), СП-5 (ж.о.), СП-1 
(ж.р.), СП-4 (ж.р.) и СП-4-РС (ж.р.)“ кои  се дадени во 
Прилог кон овој правилник и се негов составен дел.

(2) Во „Прилогот кон Правилникот за статистички-
те осигурителни стандарди на друштвата за осигурува-
ње и/или реосигурување“, по статистичкиот осигурите-
лен образец: „СП-8 (н.о.)“, се додаваат два нови статис-
тички осигурителни обрасци, и тоа: „СП-9 (н.о.)“ и 
„СП-10 (н.о.)“.

(3) Во “Прилогот кон Правилникот за статистички-
те осигурителни стандарди на друштвата за осигурува-
ње и/или реосигурување”, по статистичкиот осигурите-
лен образец:  ”СП-6 (ж.о.)”, се додава нов статистички 
осигурителен  образец: “СП-7 (ж.о.)”.

Член 5
 Во „Прилогот кон Правилникот за статистичките 

осигурителни стандарди на друштвата за осигурување 
и/или реосигурување“, „Упатството за пополнување на 
статистичките осигурителни стандарди“ се заменува со 
ново Упатство за пополнување на статистичките осигу-
рителни стандарди кое е дадено во Прилогот кон овој 
правилник и е негов составен дел. 

Член 6
(1) Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“, a ќе се применува од 1 јануари 2014 година.

(2) Друштвата се должни овој правилник да го при-
менуваат со изготвувањето на статистичките осигури-
телни извештаи за првиот квартал за 2014 година.

Бр. 0201-1285/6 Совет на експерти
30 декември 2012 година Претседател,

Скопје д-р Климе Попоски, с.р.
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С П О Г О Д Б И
4668.

Врз основа на член 217, а согласно членовите 
205,206, 208 и 210 став (1) од Законот за работните од-
носи („Службен весник на Република Македонија" 
бр.62/05, 106/08,161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 
124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13 и 170/13), член 
3 од Општиот колективен договор за приватниот сек-
тор од областа на стопанството  (Пречистен текст - 
„Службен весник на Република Македонија" бр. 
150/12) и член 8 од Законот за минимална плата во Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија" бр.11/12), Синдикатот на работниците од 
финансиските организации на Македонија – СФОМ, 
Здружението на работодавачи од финасиската дејност 
и дејностите од осигурување на Организацијата на ра-
ботодавачи на Македонија и Организацијата на работо-
давачи на Македонија, на ден 18.12.2013 година склу-
чија

С П О Г О Д Б А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА КОЛЕК-
ТИВНИОТ ДОГОВОР НА ДРУШТВАТА ОД ДРУГО 
МОНЕТАРНО ПОСРЕДУВАЊЕ И ДЕЈНОСТА НА 
ПОСРЕДУВАЊЕ ВО РАБОТЕЊЕТО ВО ХАРТИИ 
ОД ВРЕДНОСТ И СТОКОВИ ДОГОВОРИ

Член 1
Со оваа спогодба страните потписнички постигнаа 

согласност за изменување и дополнување на Колектив-
ниот договор на друштвата од друго монетарно посре-
дување и дејноста на посредување во работењето во 
хартии од вредност и стокови договори („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.97/11).

Член 2
Во Колективниот договор на друштвата од друго 

монетарно посредување и дејноста на посредување во 
работењето во хартии од вредност и стокови договори 
членот 35 се менува и гласи:

„Платата на работникот за работа со полно работно 
време и нормален учинок, утврдена врз основа на сло-
женоста на работните задачи не може да биде пониска 
од пресметковната вредност за единица коефициент за 
најнизок степен на сложеност согласно овој колекти-
вен договор". 

Член 3
Во членот 36 во ставот (1) зборовите "минималната 

плата" се заменуваат со зборовите "пресметковната 
вредност за единица коефициент за најнизок степен на 
сложеност ".

Ставот (2) се менува и гласи: 
„Пресметковната вредност за единица коефициент 

за најнизок степен на сложеност на работниците врабо-
тени со полно работно време и нормален учинок во ор-
ганизациите потписнички на овој колективен договор 
се утврдува во нето износ од 12.200,00 денари.“

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи: 
"Со колективен договор на ниво на работодавач мо-

же да се утврди повисока пресметковна вредност за 
единица коефициент за најнизок степен на сложеност 
од утврдената во ставот (2) од овој член.“

Член 4
Членот 37 се менува и гласи: 
“Пресметковната вредност за одделни степени на 

сложеност за полно работно време и нормален учинок 
на работникот се утврдува така што износот на пресмет-
ковната вредност за најнизок степен на сложеност за од-
редено работно место се множи со соодветниот коефи-
циент за одделен степен на сложеност предвиден за ра-
ботното место на кое работникот работи.

Пресметковната вредност за единица коефициент за 
најнизок степен на сложеност ја утврдуваат и објавува-
ат потписниците на колективниот договор најмалку ед-
наш годишно, надоцна до 31 Декември, за наредната го-
дина.”

 
Член 5

Оваа спогодба влегува во сила со денот на потпишу-
вањето и се објавува во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 0101-23 Бр. 0101-02
18 декември 2013 година 18 декември 2013 година

Скопје Скопје

Организација на работодавачите
на Македонија

Здружение на работодавачи
од финансиската дејност Синдикати на работниците

и дејности од осигурување, Од финансиските организации,

Претседател, Претседател,
Николина Миланова, с.р. Светлана Петровиќ, с.р.

Бр. 03-76
24 декември 2013 година

Скопје

Организација на работодавачи
на Македонија,
Претседател,

Ангел Димитров, с.р.
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4669.
Врз основа на член 204 став 1 точка 1 и член 216 од 

Законот за работните односи (Пречистен текст  „Служ-
бен  весник на Република Македонија“  бр. 54/2013) , 
член 64 и член 70 од Општиот колективен договор за 
приватниот сектор од областа на стопанството ( Пре-
чистен текст „Службен  весник на Република Македо-
нија“ бр. 150/2012), Сојузот на синдикатите на Македо-
нија и Организацијата на работодавачи на Македонија , 
на ден 24.12.2013 година, склучија 

С П О Г О Д Б А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОП-
ШТИОТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРИВАТНИ-
ОТ СЕКТОР ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 

Член 1
По членот 4 се додава нов член 4-а, кој гласи: 

„Член 4-а
„Забранет е кој било вид на вознемирување на ра-

ботното место. Работникот има право на заштита од 
вознемирување на работното место. Случаите на забра-
на на психичко вознемирување на работното место се 
утврдуваат согласно закон и колективен договор.„ 

Член 2
Во членот 8 став 1 во алинејата 4 точката и запирка-

та на крајот од реченицата се бришат и се додаваат збо-
ровите: „и кога е неопходно за отстранување или спре-
чување на последиците во случаите на природна непо-
года или друга несреќа;“ 

Алинејата 8 се брише. 

Член 3
Во членот 8 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Работникот е должен да врши и друга работа која 

не е предвидена со договорот за вработување, а е во 
рамките на неговата стручна подготовка, врз основа на 
писмен акт од страна на работодавачот се додека траат 
причините но не подолго од една година само во случај 
кога се работи за замена на отсутен работник кој е на 
подолготрајно боледување.“ 

Ставот 2 станува став 3.

Член 4
Во членот 12 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„Специфичностите на одредени работни места кои 

не се уредени со колективен договор на ниво на деј-
ност може да се доуредат со колективен договор на ни-
во на работодавач“. 

Член 5
Во членот 17 во ставовите 1,2,3 и 4 зборовите „нај-

низок степен“ се заменуваaт  со зборовите „најниска 
група“.

Член 6
Во членот 18 во ставовите 1 и 3 зборовите: „најни-

зок степен“ се заменуваат  со зборовите: „најниска 
група“, а во ставот 3 зборовите: „најнизок степен на 
сложеност“ се заменуваат со зборовите: „најниска гру-
па на сложеност“. 

Член 7
Во членот 19 зборот: „степен“ се менува со зборот: 

„коефициент“. 

Член 8
Членот 29 се брише. 

Член 9
Член 31 се менува и гласи :
,,За време на времена неспособност за работа до 15 

дена работникот има право на надомест на плата во ви-
сина од 70%, а над 15 дена почнувајќи од првиот ден 
на боледувањето за сите денови од 90% од основицата 
утврдена со закон ,како и надомест на плата во висина 
од 90% од основицата  во случаи утврдени со закон  ко-
га боледувањето над 30 дена  го плаќа работодавачот.,,

 
Член 10

Во членот 35 став 1 алинеја 1 по зборовите: „во ви-
сина од“ се додава зборот: „најмалку“, во алинеја 2 по 
зборот: „странство“ се додаваат зборовите: „согласно 
колективен договор на ниво на работодавач или акт на 
работодавач, но не помалку од“, зборот „согласно“ се 
брише. 

Алинеите 4 и 5 се спојуваат
Алинеа 6 станува Алинеа 5
Алинеа 7 станува Алинеа 6
Алинеја 8, станува алинеа 7 , се менува и гласи : 
„Регрес за годишен одмор во висина од најмалку 

40% од основицата, под услов работникот да работел 
најмалку 6 месеци во календарската година кај ист ра-
ботодавач. 

Со колективен договор на ниво на дејност или ко-
лективен договор на ниво на работодавач може да се ут-
врди регрес за годишен одмор во поголем износ од из-
носот утврден со овој колективен договор. 
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Регресот за годишен одмор се исплатува еднаш во 
текот на годината. Износот се утврдува според основи-
цата која важи на денот на донесувањето на Одлуката 
за исплата.“

Во Ставот 2 се брише реченицата   :" Покрај надо-
местоците од став 1 на овој член согласно колективен 
договор, се испатува надоместок  и :" 

Алинеа 1( од став 2 )  станува алинеја 8 ( на став 1 ) 
Алинеа 2 ( од став2 ) станува алинеа 9 ( на став 1) и 

се менува и гласи „ во случај на смрт на сопруг, соп-
руга, деца и родители кои живеат во иста семејна заед-
ница, на работникот му се исплатува надоместок во ви-
сина од две основици"; 

Алинеите 3 и 4( од став 2 ) се бришат
Алинеа 5(од став 2 )  станува алинеа 10 ( на став 1 )
Алинеа 6( од став 2 )  станува алинеа 11( на став 1 ) 
Ставовите 3,4 и 5 стануваат ставови 2,3 и 4. 

Член 11
По член 35 се додава нов наслов,, 5. Останати видо-

ви на надоместоци ,,и пет нови члена  35-а, 35-б, 35-в, 
35-г и 35-д, кои гласат: 

Член 35-а
Работникот има право на надомест по основ на при-

донес од иновации, рационализации и други видови 
творештва за потребите на работодавачот, кој се ут-
врдува со договор склучен меѓу работникот и работода-
вачот. 

Член 35-б
За непрекинато боледување подолго од 6 месеци по-

ради повреда на работа или професионално заболување 
согласно колективен договор на ниво на дејност или на 
ниво на работодавач се исплатува надоместок во виси-
на на основицата. 

Основицата за пресметување на надоместокот од 
став 1 на овој член преставува просечната месечна нето 
плата по работник во Република Македонија исплатена 
во последните три месеци. 

Член 35- в
Со колективен договор на ниво на дејност или на 

ниво на работодавач може да се утврди правото и виси-
ната на новогодишниот надоместок. 

Член 35-г
Работодавачот може на работникот да му исплати 

надоместок во случај на потешки последици од елемен-
тарни непогоди ,најмалку во висината на една осно-
вица. 

Основицата за пресметување на надоместокот од 
став 1 на овој член преставува просечната месечна нето 
плата по работник во Република Македонија исплатена 
во последните три месеци. 

Член 35-д
На работникот може да му се исплатуваат и други 

надоместоци согласно колективен договор на ниво на 
гранка односно оддел, односно на ниво на работодавач.

Член 12
По членот 52-а се додава нов член 52-б, кој гласи: 

„Член 52-б
На ниво на работодавач синдикатот избира или име-

нува претставник за информирање и консултирање.  
За избраниот или именуваниот претставник синди-

катот го информира работодавачот.“ 

Член 13
По главата XII се додава нова глава XII-а со нов 

член 53-а, кои гласат: 
„XII-а Претставник на работниците за безбедност и 

здравје при работа 

Член 53-а
Претставникот за безбедност и здравје при работа  

го избираат вработените од своите редови, на синдика-
лен собир на мнозинскиот синдикат, по предлог на син-
дикатот.“ 

Бројот на претставниците зависи од бројот на врабо-
тените во претпријатието, согласно Законот за безбед-
ност и здравје при работа.“

Член 14
Измените и дополнувањата и сите останати одред-

би на Општиот колективен договор за приватниот сек-
тор од областа на стопанството продолжуваат да важат 
2 години од денот на објавувањето на измените и до-
полнувањата во „Службен весник на РМ“. 

Измените и дополнувањата од оваа Спогодба влегу-
ваат во сила од 01.01.2014 година, а согласно одредби-
те од ЗРО ќе се објават во „Службен весник на РМ“.

Потписниците на спогодбата се договорија да биде 
изготвен пречистен текст на Општиот колективен дого-
вор за приватниот сектор од областа на стопанството и 
истиот да биде објавен во „Службен весник на РМ“.

Бр. 0101-24                         Бр. 0206-452/1
24 декември 2013 година         24 декември 2013 година

      Скопје                                 Скопје

Организација на работодавачите
на Македонија, Сојуз на синдикати на
Претседател, Македонија,

Ангел Димитров, с.р. д-р Живко Митревски, с.р.
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 „Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба. 
 Рок за рекламации: 15 дена.
 Жиро-сметка: 300000000188798.  
 Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје. 
 Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.
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