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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

3185. 

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 

215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 24 септември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА  ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО  ЗЕМЈИШТЕ  

СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА 

 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосре-

дна спогодба со Индивидуалниот земјоделец АГРО-КА Благој Александар Серафимов, с.Мородвис, Зрновци 

за земјоделско земјиште со површина од 20000м2, кое се наоѓа на КПбр.1013-дел, место викано Ташлик, ка-

тастарска култура нива, катастарска класа 2, запишана во Имотен лист бр.242 за КО Мородвис. 

 

Член 2 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпи-

ше министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во 

сила на оваа одлука. 

 

Член 3 

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува 

во времетраење од пет години сметано од денот на влегувањето во сила на Договорот.  

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот  ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

        Бр. 45-3611/1                     Заменик на претседателот 

24 септември 2019 година           на Владата на Република 

             Скопје                             Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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3186. 

Врз основа на член 166-з од Законот за заштита на 

децата („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 

192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник 

на Република  Северна Македонија“ бр. 104/19 и  

146/19), Владата на Република Северна Македонија, на 

седницата одржана на 24 септември 2019 година, доне-

се  

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОС НА ВРЕДНОСТ НА 

БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА 

ДАВАТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ УСЛУГИ И НА ДИРЕК-

ТОРОТ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТ-

СКО ОДМОРАЛИШТЕ „ИЛИНДЕН“ – ГОСТИВАР ЗА 

2019 ГОДИНА 

 

Член 1 

Износот на вредност на бодот за пресметување на 

платите на давателите на јавни услуги и на директорот 

на Јавната установа за деца - Детско одморалиште 

„Илинден“ – Гостивар, за периодот од 1.8.2019 година 

до 31.8.2019 година изнесува 77,24 денари, а за перио-

дот од 1.9.2019 година до 31.12.2019 година изнесува 

81,10 денари.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-6728/1 Заменик на претседателот 

24 септември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

3187. 

Врз основа на член 18 став (3) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата одржана 

на 24 септември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖ-

НА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терство за здравство, му престанува користењето на 

недвижна ствар – трафостаница, која се наоѓа на        

ул. „Гоце Делчев“ бб во Охрид, на КП бр. 2553, дел 1, 

КО Охрид 4, запишана во Имотен лист бр. 102694, соп-

ственост на Република Северна Македонија и тоа: 

- зграда бр.8, намена на зграда и друг објект - E13, 

влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел 

од зграда - TC1 со внатрешна површина од 38 м2. 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-6769/1 Заменик на претседателот 

24 септември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

3188. 

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 

153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр.101/19) Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 24 сеп-

тември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-

ВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И  

ВЕТЕРИНАРСТВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Агенцијата за храна и ветеринар-

ство се даваат на трајно користење без надоместок, 

недвижните ствари кои се наоѓаат на Бул. „1-ви Мај“ 

бб во Битола, на КП бр. 8964/1, КО Битола 3, влез 1, 

кат 3 и кат 4, намена на посебен/заеднички дел од 

зграда-ДП-деловен простор, дел од кат 3 со вкупна 

површина од 91, 70 м2,  од вкупно 198 м2 и дел од кат 

4 со вкупна површина од 44, 60 м2, од вкупно 202 м2, и 

тоа: 

- една просторија С1 со  површина од 14.35 м2,  КП 

бр. 8964/1, КО Битола 3, влез 1, кат 3, дел од зграда-

ДП-деловен простор, 

- една просторија С2 со  површина од 14.35 м2,  КП 

бр. 8964/1, КО Битола 3, влез 1, кат 3, дел од зграда-

ДП-деловен простор, 

- една просторија С6 со  површина од 35 м2,  КП 

бр. 8964/1, КО Битола 3, влез 1, кат 3, дел од зграда-

ДП-деловен простор, 

- една просторија С7 со  површина од 14 м2,  КП 

бр. 8964/1, КО Битола 3, влез 1, кат 3, дел од зграда-

ДП-деловен простор, 

- една просторија С8 со  површина од 14 м2,  КП 

бр. 8964/1, КО Битола 3, влез 1, кат 3, дел од зграда-

ДП-деловен простор, 

- една просторија С2 со  површина од 15.12 м2,  КП 

бр. 8964/1, КО Битола 3, влез 1, кат 4, дел од зграда-

ДП-деловен простор, 

- една просторија С3 со  површина од 15.12 м2,  КП 

бр. 8964/1, КО Битола 3, влез 1, кат 4, дел од зграда-

ДП-деловен простор, 

- една просторија С4 со  површина од 14.96 м2,  КП 

бр. 8964/1, КО Битола 3, влез 1, кат 4, дел од зграда-

ДП-деловен простор, 

запишани во Имотен лист бр. 33509, сопственост на 

Република Северна Македонија. 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-6795/1 Заменик на претседателот 

24 септември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

3189. 

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16, 21/18  и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 24 септември 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНИОТ 

СОВЕТ НА ИНВАЛИДСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА  

МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Основен 

граѓански суд Скопје му престанува користењето на 

движна ствар – лифт, и тоа: лифт во делови, сериски 

број на кабина 125253, сериски број на контролер 

117061, единечна мерка – парче, количина 1 (еден), 

број на нарачка 714546, вредност 1.073.784,00 денари.  

 

Член 2 

Движната ствар од член 1 од ова одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Националниот совет 

на инвалидски организации на Македонија.  

 

Член 3 

Претседателот на Основниот граѓански суд Скопје 

склучува договор со претседателот на Националниот 

совет на инвалидски организации на Македонија, со 

кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар 

од член 1 од оваа одлука.  

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-6799/1 Заменик на претседателот 

24 септември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

3190. 

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 

6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 

35/19), Владата на Република Северна Македонија, на 

седницата одржана на 24 септември 2019 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

УТВРДУВАЊЕ НА ВИШОКОТ НА СРЕДСТВА НА 

ДЕЛ ОД АКУМУЛИРАНАТА ДОБИВКА НА ЈАВ-

НОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, Ц.О.СКОПЈЕ 

И УПЛАТА ВО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА 

 

1. Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на вишокот на средства на дел од акумули-

раната добивка на Јавното претпријатие Службен вес-

ник на Република Северна Македонија, ц.о. Скопје и 

уплата во Буџетот на Република Северна Македонија, 

бр.02-1812/1 од 30.8.2019 година, донесена од Управ-

ниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, 

одржана на 30.8.2019 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

                                                                               

Бр. 45-6809/1 Заменик на претседателот 

24 септември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

3191. 

Врз основа на член 93 став 3 од Законот за надво-

решни работи („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), 

Владата на Република Северна Македонија, на седни-

цата одржана на 24 септември 2019 година, донесe 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 

НА АНЕТА АНТОВА ПЕШЕВА ЗА ПОЧЕСЕН 

КОНЗУЛ НА КАНАДА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  

МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Се дава согласноcт за именување на Анета Антова 

Пешева за почесен конзул на Канада во Република Се-

верна Македонија, со седиште во Скопје.  

  

Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-

ти да ја спроведе оваа одлука. 
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Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-7110/1 Заменик на претседателот 

24 септември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

3192. 

Врз  основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-

лика 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, 142/16 

и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Ма-

кедонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна 

Македонија, на седницата одржана на 24 септември 

2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ ЗА ИН-

ФОРМАЦИСКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ  

 

Член 1 

Со оваа одлука се формира Национален совет за ин-

формациски и комуникациски технологии (во ната-

мошниот текст: Советот), заради изготвување и следе-

ње на имплементација на Национална долгорочна ИКТ 

стратегија и на други стратешки документи поврзани 

со овaa област, како и давање на мислења по технички 

спецификации на тендерските документации на инсти-

туциите од јавниот сектор, каде што како предмет на 

набавка е ИКТ опрема и/или софтвер, чијашто вред-

ност е поголема од 20.000 евра во денарска про-

тиввредност. 

 

Член 2 

Советот го сочинуваат претседател, заменик - прет-

седател, 13 членови и заменици на членовите на Сове-

тот. 

 

Член 3 

Советот е составен од:  

1. Претседател на Советот  

- советник на претседателот на Владата на Републи-

ка Северна Македонија за ИКТ технологија. 

2. Заменик на претседателот на Советот: 

- министерот за информатичко општество и адми-

нистрација. 

3. Членови на Советот: 

- заменикот на претседателот на Владата на Репуб-

лика Северна Македонија, задолжен за европски пра-

шања, 

- министерот за внатрешни работи, 

- министерот за одбрана, 

- министерот за труд и социјална политика,  

- министерот за здравство, 

- министерот за финансии,  

- министерот за правда, 

- министерот за образование и наука,  

- министерот за локална самоуправа,  

- министерот за земјоделство, шумарство и водос-

топанство,  

- генералниот секретар на Владата на Република 

Северна Македонија,  

- претседателот на Заедницата на единиците на ло-

кална самоуправа и  

- директорот на Агенцијата за електронски комуни-

кации.  

4. Заменици на членовите на Советот: 

- овластено лице од заменикот на претседателот на 

Владата на Република Северна Македонија задолжен за 

европски прашања, 

- заменикот на министерот за внатрешни работи, 

- заменикот на министерот за одбрана, 

- заменикот на министерот за труд и социјална по-

литика, 

- заменикот на министерот за здравство, 

- заменикот на министерот за финансии, 

- заменикот на министерот за правда, 

- заменикот на министерот за образование и наука, 

- заменикот на министерот за локална самоуправа, 

- заменикот на министерот за земјоделство, шумар-

ство и водостопанство, 

- заменикот на генералниот секретар на Владата на 

Република Северна Македонија, 

- овластено лице од претседателот на Заедницата на 

единиците на локална самоуправа и 

- овластено лице од директорот на Агенцијата за 

електронски комуникации.  

Во случај на спреченост или отсуство на членовите 

на Советот, истите ги заменуваат нивните заменици. 
 

Член 4 

За вршење на стручно-административните работи 

на Советот, претседателот назначува секретар, кој е од 

редот на вработените од Генералниот секретаријат на 

Владата на Република Северна Македонија. 
 

Член 5 

По потреба на состаноците на Советот може да 

присуствуваат и други министри, заменици на минис-

трите и административни службеници на предлог на 

министерствата, како и други стручни лица по одделни 

прашања, на предлог на претседателот, заменикот на 

претседателот или членовите на Советот. 

 

Член 6 

Делокруг на работа на Советот е: 

- изготвување и следење на имплементација на на-

ционална долгорочна ИКТ стратегија и на други стра-

тешки документи поврзани со областа, 



 Стр. 6 - Бр. 200                                                                             1 октомври 2019 
 

- предлагање информации и други материјали пов-

рзани со ИКТ до Владата на Република Северна Маке-

донија, 

- давање на мислења по технички спецификации на 

тендерските документации на институциите од јавниот 

сектор, каде што како предмет на набавка е ИКТ опре-

ма и/или софтвер, чија што вредност е поголема од 

20.000 евра во денарска противвредност и 

- во соработка со засегнати субјекти давање пред-

лози, мислења и препораки во врска со ИКТ областа. 
 

Член 7 

Стручно-оперативна и логистичка поддршка на Со-

ветот дава оперативно тело составено од вработени од 

институциите претставени во Советот. 

 

Член 8 

Советот се состанува најмалку еднаш месечно, а по 

потреба и почесто. 
 

Член 9 

За својата работа Советот донесува деловник за ра-

бота. 
 

Член 10 

Советот доставува годишен извештај за својата ра-

бота до Владата на Република Северна Македонија нај-

доцна до 31 март во тековната година за претходната 

година, заради нејзино информирање.  

 

Член 11 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 

престанува да важи Одлуката за формирање на Нацио-

нален совет за информациски и комуникациски техно-

логии  и сајбер безбедност  („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.5/2019). 

 

Член 12 

Оваa одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.  

 

Бр. 45-7236/1 Заменик на претседателот 

24 септември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

3193. 

Врз основа на член 16 ставови (2) и  (3) од Законот 

за здравствената заштита („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр.43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 

39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 

192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр. 101/19, 153/19 и 

180/19), Владата на Република Северна Македонија, на 

седницата одржана на 24 септември 2019 година, доне-

се  

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЕЗ-

БЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА БОЛНИЧКО ЛЕКУ-

ВАЊЕ БЕЗ НАПЛАТА НА УЧЕСТВО (ПАРТИЦИ-

ПАЦИЈА) ЗА ПЕНЗИОНЕРИ И ЗА ОБЕЗБЕДУВА-

ЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-

КОНСУЛТАТИВНИ И БОЛНИЧКИ ЗДРАВСТВЕ-

НИ УСЛУГИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВОТО 

НА СОЦИЈАЛНА ПАРИЧНА ПОМОШ, КАКО И 

НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ ДОМАЌИНСТВА 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА 

 

1. Во Програмата за обезбедување средства за бол-

ничко лекување без наплата на учество (партиципа-

ција) за пензионери и за обезбедување на средства за 

специјалистичко-консултативни и болнички здравстве-

ни услуги за корисниците на правото на социјална па-

рична помош, како и на членовите на нивните дома-

ќинства во Република Македонија за 2019 година 

(„Службен весник на Република  Македонија“ бр. 

4/19), во насловот и низ целиот текст зборовите „Ре-

публика Македонија“ се заменуваат со зборовите „Ре-

публика Северна Македонија“. 

Во делот 3. „ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРА-

МАТА“износот „123.000.000,00“ се заменува со изно-

сот „104.400.000,00“, а износот „93.000.000,00“ се заме-

нува со износот „74.400.000,00“.  

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија”. 

 

Бр. 45-6813/1 Заменик на претседателот 

24 септември 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ 

РАБОТИ 

3194. 

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 

44/02, 82/08, 167/10 и 51/11 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр.96/19 и 110/19), ми-

нистерот за внатрешни работи донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА  ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕTO НА ПРАВИЛ-

НИКОТ ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕ-

ЛУВАЊЕ НА РЕАЛНО НАПРАВЕНИТЕ ТРОШОЦИ 

ВО ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА ПРЕД ПРЕКР-

ШОЧНИТЕ КОМИСИИ  ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА  

ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за висината и начинот на определување на реално 

направените трошоци во прекршочната постапка пред 
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прекршочните комисии во Министерството за внат-

решни работи („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.222/15). 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“.  

 

Бр. 13.1.1- 74280/1 Министер 

24 септември 2019 година за внатрешни работи, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

3195. 

Врз основа на член 55 став (1) од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 

44/02, 82/08, 167/10 и 51/11 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр.96/19 и 110/19), ми-

нистерот за внатрешни работи донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛНИ-

КОТ ЗА ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ, КА-

КО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА 

ФИЗИЧКИ ЛИЦА ПРОТИВ КОИ Е ПОДНЕСЕНО 

БАРАЊЕ ЗА ПОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕКРШОЧНА 

ПОСТАПКА И ЕВИДЕНЦИЈА НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА  

НА КОИ ИМ Е ИЗРЕЧЕНА ОПОМЕНА 

 

Член 1 

Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за форма и содржина на образецот, како и начинот 

на водење на евиденција на физички лица против кои е 

поднесено барање за поведување на прекршочна поста-

пка и евиденција на физички лица на кои им е изречена 

опомена („Службен весник на Република Македонија“ 

број 101/16). 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 13.1.1-74596/1 Министер 

25 септември 2019 година за внатрешни работи, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

__________ 

3196. 

Врз основа на член 55 став (1) од Законот за орга-

низација и работа на органите на државната управа 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 

44/02, 82/08, 167/10 и 51/11 и „Службен весник на Ре-

публика Северна Македонија“ бр.96/19 и 110/19), ми-

нистерот за внатрешни работи донесе 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛ-

НИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕ-

ЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СТОРИТЕЛИТЕ 

НА ПРЕКРШОК И ЗА ИЗРЕЧЕНИТЕ ГЛОБИ ЗА 

СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК ОД СТРАНА НА ПРЕКР-

ШОЧНИТЕ КОМИСИИ  ВО МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

 

Член 1 

Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за содржината и начинот на водењето на евиденци-

јата за сторителите на прекршок и за изречените глоби 

за сторениот прекршок од страна на прекршочните ко-

мисии во Министерството за внатрешни работи 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

65/16). 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 13.1.1-74597 Министер 

25 септември 2019 година за внатрешни работи, 

Скопје Оливер Спасовски, с.р. 

 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

3197. 

Судскиот совет на Република Северна Македонија 

врз основа на член 47 став 5 од Законот за судовите  

(„Службен весник на РМ“ бр.58/2006, 35/08, 150/10, 

83/18 и 198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/19) и 

член 46 од Законот за Судскиот совет на Република Се-

верна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр. 

102/2019), објавува 

 

О Г Л А С 

 

- За избор на претседател на Основен суд Радовиш, 

- За избор на претседател на Основен суд Струга, 

- За избор на претседател на Основен суд  Струми-

ца и 

- За избор на  3 (тројца) судии на Врховниот суд на 

Република Северна Македонија - 1 (еден) судија за гра-

ѓанска област и 2 (двајца) судии за кривична област. 

Кандидатите за избор на претседател на суд треба 

да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 и 

член 47 од Законот за судовите („Службен весник на 

РМ“ бр.58/2006, 35/08, 150/10, 83/18 и 198/18 и „Служ-

бен весник на РСМ“ бр. 96/19). 

Кандидатите за избор на судија на Врховниот суд 

на Република Северна Македонија треба да ги испол-

нуваат условите предвидени во член 45 и член  46  став 
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1 точка 5   од Законот за судовите („Службен весник на 

РМ“ бр.58/2006, 35/08, 150/10, 83/18 и 198/18 и „Служ-

бен весник на РСМ“ бр.96/19). 

Заинтересираните кандидати кон пријавата да под-

несат документи во оригинал или заверена фотокопија 

на нотар до Судскиот совет на Република Северна Ма-

кедонија, ул. „Македонија“ бр.5, во рок од 15 дена од 

денот на објавувањето во „Службен весник на РСМ“. 

Образецот за пријава може да се подигне во електрон-

ска форма    на  WEB      страната на      Судскиот совет 

на Република  Северна Mакедонија на следната адреса: 

http://sud.mk/wps/portal/ssrm/sud/izvestai/ostanati-dokumenti.  

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. 

Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат 

психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16 

од Законот за изменување и дополнување на Законот за 

судовите („Сл. весник на РМ“ бр.150/10). Од страна на 

Судскиот совет на Република Северна Македонија ќе 

бидат спроведени психолошки тест и тест за интегри-

тет за кандидатите кои ги немаат положено тестовите, 

како и проверка на знаење на практична работа со ком-

пјутери.  

По однос на термините за полагање на тестовите и 

проверката на знаење на практична работа со компјуте-

ри  кандидатите ќе бидат дополнително известени од 

страна на Судскиот совет  на Република Северна Маке-

донија. Трошоците за полагање на психолошкиoт тест 

и тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите. 

 

Бр. 08-1548/2 и 08-1549/2 Судски совет 

27 септември 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Киро Здравев, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 

КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

3198. 

Врз основа на член 58-а став (3), 60 став (8), а во 

врска со став (6) од овој член, член 64а став (4) и член 

66 став (5) и член 66а став (2) од Законот за задолжи-

телно капитално финансирано пензиско осигурување 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 

48/2009,  50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 

44/2014, 192/2015, 30/2016, 21/2018, 245/2018 и „Служ-

бен весник на Република Северна Македонија“ бр. 

180/2019) и член 2 од Законот за дополнување на Зако-

нот за задолжително капитално финансирано пензиско 

осигурување („Службен весник на Република Северна 

Македонија“ бр. 180/2019) Советот на експерти на 

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано 

пензиско осигурување на седницата одржана на 

25.9.2019 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕНОС НА СРЕДСТВАТА ВО 

ФОНДОТ НА ПИОСМ 

 

I .Општи одредби 

 

Член 1 

Со овој правилник поблиску се пропишуваат:  

а) начинот и постапката за пренесување на сред-

ствата кога член ќе стекне право на инвалидска пен-

зија, во случај на смрт на член чии членови на семеј-

ството имаат право на семејна пензија и кога починати-

от член нема членови на семејството кои имаат право 

на семејна пензија, 

б) начинот на пренесување на средствата на оси-

гуреник кој е погрешно распределен во задолжите-

лен пензиски фонд од страна на Фондот на пензис-

кото и инвалидското осигурување на Северна Маке-

донија (во понатамошниот текст: Фондот на ПИ-

ОСМ), 

в) начинот и постапката за пренесување на сред-

ствата на членот на задолжителен пензиски фонд на кој 

му престанало членството поради промена на основот 

на осигурување согласно член 118 став (4) од Законот 

за пензиското и инвалидското осигурување,   

г) начинот и постапката за пренесување на сред-

ствата на членот на задолжителен пензиски фонд на 

кој му престанало членството поради  навршување 

стаж на осигурување кој овозможува намалување на 

старосната граница за остварување право на старосна 

пензија за најмалку една година согласно со членот 

118 став (3) од Законот за пензиското и инвалидското 

осигурување,   

д) начинот на враќање во Фондот на ПИОСМ на 

погрешно пренесен придонес во задолжителен пензис-

ки фонд и  

ѓ) начинот и постапката за пренесување на сред-

ствата на членот на задолжителен пензиски фонд кој 

до денот на отпочнување на примена на Законот за 

дополнување на законот за задолжително капитално 

финансирано пензиско осигурување („Службен вес-

ник на Република Северна Македонија“ бр. 

180/2019) има навршено стаж на осигурување со зго-

лемено траење кој овозможува намалување на ста-

росната граница за остварување право на старосна 

пензија за најмалку една година согласно со членот 

118 став (3) од Законот за пензиското и инвалидско-

то осигурување и не дал писмена изјава за продол-

жување на членството во задолжителен пензиски 

фонд. 
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II. Начин и постапка за пренос на средствата кога член 

стекнува право на инвалидска пензија и во случај на 

смрт на член чии  членови на семејството имаат право  

на семејна пензија 

 

Член 2 

(1) Друштвото за управување со задолжителни пен-

зиски фондови или друштвото за управување со задол-

жителни и доброволни пензиски фондови (во поната-

мошниот текст: друштвото), веднаш по приемот на из-

вестувањето од Фондот на ПИОСМ дека член на задол-

жителниот пензиски фонд со кој управува остварил 

право на инвалидска пензија или починал, а членовите 

на неговото семејство имаат право на семејна пензија, 

проверува дали личните податоци на членот наведени 

во известувањето се усогласени со податоците од еви-

денцијата на индивидуалните сметки на членовите на 

задолжителниот пензиски фонд која ја води друштвото 

(во натамошниот текст: евиденција).  

(2)  Доколку податоците од известувањето од став 

(1) на овој член не се усогласени со податоците од еви-

денцијата, друштвото веднаш за тоа го известува Фон-

дот на ПИОСМ. 

(3) Фондот на ПИОСМ доставува известување ко-

регирано во согласност со евиденцијата најдоцна во 

рок од една недела по добивање на известувањето од 

став (2) на овој член. 

 

Член 3 

(1) По добивање на точното известување од член 2 

на овој правилник, друштвото, следниот работен ден 

по добивањето на известувањето, му доставува на Фон-

дот на ПИОСМ податоци за вкупната вредност на 

средствата на индивидуалната сметка и за личните по-

датоци за членот на задолжителниот пензиски фонд. 

(2) Вредноста на средствата на индивидуалната 

сметка на членот од став (1) на овој член се пресметува 

според вредноста на сметководствената единица на да-

тумот на проценка  кој претходи на датумот на праќа-

ње на податоците до Фондот на ПИОСМ. 

 

Член 4 

(1) На првиот нареден датум на пренос што следи 

по датумот на прием на точното известување од член 2 

на овој правилник, друштвото дава налог на чуварот на 

имот за пренос на вкупната вредност на средствата на 

индивидуалната сметка на членот, пресметана согласно 

член 3 став (2) од овој правилник. 

(2) Чуварот на имот врши пренос на средствата од 

сметката на задолжителниот пензиски фонд на сметка-

та на Фондот на ПИОСМ по добивање на налогот од 

друштвото за износот на средствата кои треба да се 

пренесат. 

(3) Друштвото ја затвора индивидуалната сметка 

веднаш по извршувањето на преносот на средствата во 

Фондот на ПИОСМ. 

III. Начин и постапка за пренос на средствата во случај 

на смрт на член кој нема членови на семејството кои  

имаат право на семејна пензија 

 

Член 5 

Во случај на смрт на член на задолжителен пензис-

ки фонд, кој нема членови на семејството со право на 

семејна пензија согласно Законот за пензиско и инва-

лидско осигурување, средствата од неговата индивиду-

ална сметка стануваат дел од оставинската маса на ос-

тавителот и се исплаќаат на лицето прогласено за негов 

наследник согласно закон.  

 

Член 6 

(1) Доколку врз основа на решение од надлежен ор-

ган лице прогласено за наследник на член на задолжи-

телниот пензиски фонд (во натамошниот текст: наслед-

ник) има право на наследство на сите средства на инди-

видуалната сметка на починатиот член,  на наследни-

кот му се исплаќа вкупниот износ на средствата на ин-

дивидуалната сметка. 

(2) Доколку наследникот има право на наследство 

само на дел од средствата на индивидуалната сметка на 

починатиот член, на наследникот му се исплаќа само 

соодветниот дел од средствата на индивидуалната 

сметка, пресметан од вкупниот број  сметководствени 

единици на сметката на починатиот член на задолжи-

телниот пензиски фонд. 

(3) Друштвото ја затвора индивидуалната сметка 

веднаш по исплата на средства од индивидуална смет-

ка на наследник/наследници. 

 

Член 7 

(1) Заради исплата односно пренос на средствата, 

наследникот му доставува на друштвото барање за ис-

плата на средства, информации за трансакциската 

сметка на која наследникот сака да се префрлат сред-

ствата, решение од надлежен орган со кое е прогласен 

за наследник и документ за лична идентификација. 

(2) Друштвото доставува до Агенцијата за суперви-

зија на капитално финансирано пензиско осигурување 

(во понатамошниот текст: Агенцијата)  известување за 

поднесено барање за исплата на средства на наследник 

од индивидуална сметка на починат член и решение од 

надлежен орган со кое е прогласен наследник. 

 

Член 8 

(1) По добивање на известувањето од член 7 став 

(2) од овој правилник, Агенцијата доставува барање до 

Фондот на ПИОСМ заради проверка дали починатиот 

член има членови на семејството со право на семејна 

пензија согласно Законот за пензиско и инвалидско 

осигурување. 

(2) Фондот на ПИОСМ доставува известување до 

Агенцијата, во рок од три работни дена од приемот на 

барањето од став (1) на овој член, дали починатиот 
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член има членови на семејството со право на семејна 

пензија согласно Законот за пензиско и инвалидско 

осигурување. 

(3) Агенцијата до друштвото доставува известување 

дека може да се изврши исплата на средства на почина-

тиот член, доколку Фондот на ПИОСМ известил дека 

починатиот член нема членови на семејството со право 

на семејна пензија согласно  Законот за пензиското и 

инвалидското осигурување. 

(4) Износот на средствата, кои треба да се исплатат, 

се пресметува врз основа на вредноста на сметковод-

ствената единица на датумот на проценка на средства-

та што претходи на датумот на известувањето до друш-

твото од став (3) од овој член. 

 

Член 9 

(1) Друштвото доставува налог за исплата на сред-

ствата до чуварот на имот кој содржи податоци за нас-

ледникот, износот кој треба да се исплати во денари и 

податоци за трансакционата сметка на која треба да се 

префрлат средствата, наредниот работен ден од добие-

ното известување од Агенцијата од член 8 став (3) од 

овој правилник. 

(2) Чуварот на имот, на денот на приемот на нало-

гот од друштвото или наредниот работен ден, врши ис-

плата односно пренос на средства од сметката на за-

должителниот пензиски фонд на трансакционата смет-

ка на наследникот, наведена во налогот од друштвото. 

(3) Друштвото ја известува Агенцијата за секоја из-

вршена исплата односно пренос на средства на тран-

сакционата сметка на наследник. 

 

Член 10 

По преносот на вкупниот износ на средствата од 

индивидуалната сметка на починатиот член на задол-

жителниот пензиски фонд на банкарската сметка на 

наследник, друштвото ја затвора индивидуалната смет-

ка на починатиот член и го известува наследникот. 

 

IV.Начин на пренесување на средствата на погрешно  

распределен осигуреник 

 

Член 11 

(1) Доколку МАПАС, врз основа на информација 

од Фондот на ПИОСМ, утврди дека определено лице е 

погрешно распределено во задолжителен пензиски 

фонд го брише од Регистарот на членови и доставува 

податоци до друштвото. 

(2) Врз основа на податоците од ставот (1) на овој 

член друштвото изготвува листа на индивидуални 

сметки од кои треба да бидат пренесени средства со 

податоците поврзани со нив, бројот на сметководстве-

ни единици на секоја индивидуална сметка, податоците 

за вредноста на средствата на секоја индивидуална 

сметка и податоците за вкупната вредност на сите ин-

дивидуални сметки.   

(3) Вредноста на средствата на секоја индивидуална 

сметка се пресметува и претвора во денари врз основа 

на вредноста на сметководствената единица на датумот 

на проценка што претходи на датумот на доставување 

на листата од став (2) на овој член до Фондот на ПИ-

ОСМ. 

(4) Друштвото ја известува Агенцијата за вкупната 

вредност на средствата на сите индивидуални сметки 

од листата од став (2) на овој член, по извршениот пре-

нос на средства најдоцна до петти во месецот за прет-

ходниот месец. 

 

Член 12 

(1) На првиот нареден датум на пренос што следи 

по датумот на изготвување на листата од член 11 став 

(2) од овој правилник, друштвото дава налог на чува-

рот на имот за пренос на вкупната вредност на сите ин-

дивидуални сметки на членовите од листата во Фондот 

на ПИОСМ. 

(2) Чуварот на имот врши пренос на средствата од 

сметката на задолжителниот пензиски фонд на сметка-

та на Фондот на ПИОСМ по добивање на налогот од 

друштвото.  

(3) Друштвото ја затвора индивидуалната сметка 

веднаш по извршувањето на преносот на средствата во 

Фондот на ПИОСМ. 

 

V. Начин на пренесување на средствата поради проме-

на на основот на осигурување на член на задолжителен  

пензиски фонд 

 

Член 13 

(1) Преносот на средствата на членот на задолжите-

лен пензиски фонд на кој му престанало членството 

поради промена на основот на осигурување согласно 

член 118 став (4) од Законот за пензиското и инвалид-

ското осигурување се врши во постапка утврдена во 

членовите 11 и 12 на овој правилник.  

(2) Преносот на средствата на членот од ставот (1) 

на овој член од задолжителниот пензиски фонд во 

Фондот на ПИОСМ се врши по истекот на 90 дена од 

денот на промената на основот на осигурување. 

 

VI. Начин на пренесување на средствата поради нав-

ршување стаж на осигурување кој овозможува намалу-

вање на старосната граница за остварување право на 

старосна пензија на член на задолжителен пензиски фонд 

 

Член 14 

(1) За членот на задолжителен пензиски фонд за кој 

Фондот на ПИОСМ утврдил дека навршил стаж на 

осигурување кој овозможува намалување на старосната 

граница за остварување право на старосна пензија за 

најмалку една година согласно со членот 118 став (3) 

од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, 

го известува МАПАС и доставува податоци. 
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(2) По истекот на рокот од три месеци од датумот 

на утврдување на стажот од став (1) од овој член, МА-

ПАС го брише членот од Регистарот на членови и за 

тоа го известува друштвото. 

(3) Врз основа на податоците од ставот (1) на овој 

член друштвото изготвува листа на индивидуални 

сметки од кои треба да бидат пренесени средства со 

податоците поврзани со нив, бројот на сметководстве-

ни единици на секоја индивидуална сметка, податоците 

за вредноста на средствата на секоја индивидуална 

сметка и податоците за вкупната вредност на сите ин-

дивидуални сметки.   

(4) Преносот на средствата на членот од ставот (1) 

на овој член од задолжителниот пензиски фонд во 

Фондот на ПИОСМ се врши на првиот нареден датум 

на пренос по истекот на рокот од став (2) од овој член. 

(5) Друштвото ја известува Агенцијата за вкупната 

вредност на средствата на сите индивидуални сметки 

од листата од став (3) на овој член, по извршениот пре-

нос на средства најдоцна до петти во месецот за прет-

ходниот месец. 

 

VII.Начин на пренесување на погрешно уплатен придонес 

  

Член 15 

(1) Фондот на ПИОСМ ги пренесува придонесите 

на членовите на задолжителните пензиски фондови на 

сметките на избраните задолжителни пензиски фондо-

ви веднаш, а најдоцна во рок од пет работни дена од 

приемот на придонесите, под услов во истиот рок да 

биле примени и соодветни податоци согласно со закон, 

кои му овозможуваат на Фондот на ПИОСМ да ја из-

врши таа обврска. 

(2) Доколку Фондот на ПИОСМ погрешно пренесе 

придонес за пензиско и инвалидско осигурување во за-

должителен пензиски фонд го известува друштвото и 

му доставува податоци за членот и придонесот. 

(3) Друштвото го пренесува погрешно пренесениот 

придонес во Фондот на ПИОСМ, на првиот нареден да-

тум на пренос по денот на приемот на известувањето 

од став (2) на овој член.   

(4) Доколку постои негативна разлика помеѓу вред-

носта на придонесот на денот на кој е погрешно прене-

сен и вредноста на овој придонес на денот на известу-

вањето од став (2) на овој член друштвото од сопстве-

ните средства ја надоместува разликата, во Фондот на 

ПИОСМ, на првиот нареден датум на пренос кој следи 

по датумот на известување од Фондот на ПИОСМ. 

(5) Доколку разликата од став (4) на овој член е по-

зитивна, средствата остануваат во пензискиот фонд. 

 

Член 16 

Сите информации што се однесуваат на средствата 

од индивидуалната сметка на задолжителниот пензис-

ки фонд, друштвото и Фондот на ПИОСМ ги размену-

ваат и доставуваат до Агенцијата преку информациски-

от систем на Агенцијата во вид и форма определени во 

стручно-техничкото упатство што Агенцијата го изра-

ботува согласно Законот за задолжително капитално 

финансирано пензиско осигурување. Во случај на виша 

сила или на други оправдани технички причини, друш-

твото ги доставува информациите до Агенцијата на 

надворешен медиум. 

  

Член 17 

Одредбите од овој правилник се применува и во 

случај на времено распределен осигуреник кој има 

индивидуална потсметка во задолжителен пензиски 

фонд. 

 

Член 18 

Преносот на средства од задолжителниот пензиски 

фонд во Фондот на ПИОСМ во случаите утврдени во 

глава II, IV и V од овој правилник, се врши секој 15-ти 

ден во месецот или наредниот работен ден доколку 15-

тиот ден во месецот е неработен ден. 

 

VIII. Преодни и завршни одредби 

 

Член 19 

(1) На член на задолжителен пензиски фонд кој 

до денот на отпочнување на примена на Законот за 

дополнување на законот за задолжително капитално 

финансирано пензиско осигурување („Службен вес-

ник на Република Северна Македонија“ бр. 

180/2019), има навршено стаж на осигурување со 

зголемено траење кој овозможува намалување на 

старосната граница за остварување право на старос-

на пензија за најмалку една година согласно со чле-

нот 118 став (3) од Законот за пензиското и инвалид-

ското осигурување, и не дал писмена изјава за про-

должување на членството во задолжителен пензиски 

фонд, му престанува членството во задолжителен 

пензиски фонд на 1.12.2019 година.  

 (2) Со престанување на членството во задолжите-

лен пензиски фонд друштвото ја затвора индивидуал-

ната сметка на членот на задолжителниот пензиски 

фонд од став (1) на овој член и вкупниот износ на 

средствата од индивидуалната сметка се пренесува во 

Фондот на ПИОСМ на првиот нареден датум на пре-

нос. 

 

Член 20 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 01-1363/3               Совет на експерти 

26 септември 2019 година                 Претседател, 

Скопје               Максуд Али, с.р. 
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