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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
1109.
Врз основа на член 30 став 1, алинеја 2 од Законот за
трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09, 48/09, 99/09,
105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11, 148/13, 164/13, 97/15,
129/15, 53/16 и 120/18), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата одржана на 16 март 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ
НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ВО ТРГОВИЈАТА НА
МАЛО
Член 1
Со оваа одлука се определуваат највисоки цени во
трговијата на мало на: леб, сол, зејтин, млеко и млечни
производи, јајца, брашно, месо, тестенини, лекови и дезифекциони средства.
Највисоките цени на производите од ставот 1 на
овој член се утврдуваат на нивото на цените на истите
кои се применувале на 11 март 2020 година, кога од
страна на Светската здравствена организација е прогласена пандемија на Коронавирусот COVID-19.
Член 2
Највисоките цени на производите од член 1 на оваа
одлука ќе се применуваат до 30 април 2020 година.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 44-2288/1
16 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО
ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
1110.
Врз основа на член 26 став (3) од Законот за Централен регистар на население („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 98/19 и 275/19), министерот за информатичко општество и администрација донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ УВИД ОД СТРАНА
НА ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА ВО СВОИТЕ ЛИЧНИ
ПОДАТОЦИ СОДРЖАНИ ВО ЦЕНТРАЛНИОТ
РЕГИСТАР НА НАСЕЛЕНИЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот за вршење увид од страна на физичките лица во своите лични
податоци содржани во Централниот регистар на население (во натамошниот текст: Регистарот), електронски, автоматски или преку полномошник.
Член 2
Вршењето на увид од страна на физичките лица во
своите лични податоци содржани во Регистарот преку
Националниот портал за електронски услуги (во ната-

мошниот текст: Порталот) со издавање на потврда за
содржани лични податоци во Регистарот за субјектот
на личните податоци, се обезбедува на средно ниво на
сигурност.
Член 3
Увидот од страна на физичките лица во своите лични
податоци содржани во Регистарот, се обезбедува преку
поднесување на барање за издавање на потврда за содржани лични податоци во Регистарот за субјектот на личните податоци (во натамошниот текст: потврдата).
Потврдата се издава од страна на Министерството
за информатичко општество и администрација или се
обезбедува од страна на посредникот во Една точка на
услуги.
Потврдата се издава во форма и се доставува на начин согласно поднесеното барање од субјектот на лични податоци.
Содржината на потврдата е дадена во Прилог бр. 1,
кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Физичко лице може да изврши увид во своите лични податоци содржани во Регистарот преку сопствениот кориснички профил на Порталот со поднесување на
барање за издавање на потврда.
Потврдата на физичкото лице кое поднело барање
согласно ставот 1 на овој член, му се доставува автоматски на неговиот профил на Порталот или електронски на
неговата електронска адреса наведна во барањето.
Физичко лице може да изврши увид во своите лични податоци содржани во Регистарот и преку посредник со лично присуство во административна канцеларија - Една точка за услуги, ако:
- потпише договор за обезбедување на административната услуга по електронски пат во хартиена форма,
согласно член 42 став (2) од Законот за електронско управување и електронски услуги;
- приложи важечки документ за лична идентификација и
- потпише образец на барање за издавање на потврда во хартиена форма, кој е даден во Прилог бр. 2 и е
составен дел на овој правилник.
Ако физичкото лице врши увид во своите лични податоци содржани во Регистарот преку полномошник,
покрај документите од ставот 3 на овој член, потребно
е полномошникот да приложи полномошно издадено
од физичкото лице на адвокат или полномошно заверено на нотар.
Ако физичкото лице поднело барање согласно ставовите 3 и 4 на овој член, потврдата, покрај во хартиена
форма, се доставува и до неговиот кориснички профил, а
на негово барање и на неговата електронска адреса.
За издадената потврда од став 2 на овој член, на
субјектот на личните податоци може да му биде издаден репродуциран примерок во хартиена форма, кој
претставува копија на оригиналната потврда, кој овозможува да се пристапи до оригиналот во електронска
форма.
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 08/1-1374/2
16 март 2020 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.
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1111.
Врз основа на член 34 став (8) од Законот за Централен регистар на население („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19 и 275/19), министерот за информатичко општество и администрација дoнесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЗАПИСНИКОТ И НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на записникот за извршен надзор и на прекршочниот платен налог.
Член 2
Записникот за извршен надзор се пополнува на образец кој се печати на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на записникот за извршен надзор од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр.
1, кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Прекршочниот платен налог за правно лице- друг субјект се издава на образец кој се печати на хартија со
бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2,
кој е составен дел на овој правилник.
Член 4
Прекршочниот платен налог за раководното лице на надлежниот орган или друг субјект се издава на образец кој се печати на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 3,
кој е составен дел на овој правилник.
Член 5
Прекршочниот платен налог за овластеното лице на надлежниот орган или на друг субјект се издава на образец кој се печати на хартија со бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 4,
кој е составен дел на овој правилник.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 08/1-1374/3
16 март 2020 година
Скопје

Министер за информатичко
општество и администрација,
Дамјан Манчевски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
1112.
Врз основа на член 107-е став (2) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15,
61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 и 245/18 и „Служ бен
весник на Република Северна Македонија“ бр. 180/19, 275/19 и 31/20), министерот за труд и социјална политика, донесе
ПРАВ ИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОСИГУРЕНИКОТ КОЈ БИЛ ВО РАБОТЕН ОДНОС, ОДНОСНО НА РАБОТА
ВРЗ ОСНОВА НА КОЈА БИЛ ПРИЈАВЕН ВО ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ, А ОД
СТРАНА НА ОБВРЗНИКОТ ЗА ПРЕСМЕТКА И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС НЕ Е ПЛАТЕН ПРИДОНЕСОТ
ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за плаќање на придонес за пензиско
и инвалидско осигурување од осигуреник кој бил во работен однос, односно на работа врз основа на која бил
пријавен во задолжително социјално осигурување, а од страна на обврзникот за пресметка и плаќање на придонес не е платен придонесот за пензиско и инвалидско осигурување.
Член 2
Барањето од член 1 на овој правилник, се поднесува на образец БПП/ПИО/1 -Барање за плаќање на придонес за пензиско и инвалидско осигурување, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.
Барањето од став 1 на овој член се печати на хартија во бела боја со А-4 формат.
Образецот БПП/ПИО/1 од став 1 на овој член содржи податоци за: назив на субјектот до кој се поднесува
барањето, штембил со број и датум на барањето, наслов на барањето, податоци за подносителот на барањето,
податоци за обврзникот кај којшто осигуреникот бил пријавен во задолжително социјално осигурување, податоци за периодот за неплатениот придонес за пензиско и инвалидско осигурување, датум на поднесување на
барањето, место за потпис на барателот и место за печат.
Член 3
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 09-1628/4

Заменик Министер за труд

13 март 2020 година

и социјална политика,

Скопје

Ѓонул Бајрактар, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ
1113.
Врз основа на член 202 и член 145 став (4) точка 3)
и став (5) од Законот за супервизија на осигурување
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2002,
79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014,
112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 82/2018 и
198/2018) и („Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.101/2019 и 31/2020), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување
постапувајќи по службена должност на седница одржана на ден 27.2.2020 година донесе

4. Ова решение е конечно и влегува во сила со денот на донесувањето.
Бр. УП 18-1-131
27 февруари 2020 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Крсте Шајноски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО
1114.
Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член
81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ
НА ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ
1. Дозволата за вршење на осигурително брокерски
работи на Акционерското друштво за вршење осигурително брокерски работи САФЕ ИНВЕСТ МАКЕДОНИЈА АД Скопје со седиште на ул. Дебарца бр. 25 А003/1, Скопје, издадена со Решение за издавање на доз-

РЕШЕНИЕ
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО
ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ
НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА
ПОЛСКА

вола за вршење осигурително брокерски работи бр. УП
07-1-365 од 11.7.2013 година донесено од Советот на
експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување
ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ.
2. Дозволата за вршење на осигурително брокерски работи на Акционерското друштво за вршење
осигурително брокерски работи САФЕ ИНВЕСТ
МАКЕДОНИЈА АД Скопје запишано во Централниот регистар на Република Северна Македонија со
ЕМБС 6161570 и ЕДБ 4030006612009, престанува да
важи поради отварање стечајна постапка над должникот Акционерското друштво за вршење осигурително брокерски работи САФЕ ИНВЕСТ МАКЕДОНИЈА АД Скопје со Решение 2СТ бр.242/19 од
24.1.2020 година

од Основниот граѓански суд

Скопје, согласно член 145 став (4) точка 3) од Законот за супервизија на осигурување.
3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник

Член 1
Во Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна
Македонија по потекло од Република Полска („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.
16/20, 21/20, 50/20 и 56/20), во членот 1 став (1) по
алинејата 1 се додаваат три нови алинеи 2, 3 и 4 кои
гласат:
“ - Згиерски/Zgierski,
- Конински/Koninski,
- Лодз/Lodz,“.
Член 2
Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.

на Република Северна Македонија“ и ќе се запише
во Регистарот на осигурително брокерски друштва
кој го води Агенцијата за супервизија на осигурување.

Бр. 02-310/6
13 март 2020 година
Скопје

Агенција за храна и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1115.
Врз основа на член 191, став (5), а во врска со член 241 став 2 од Законот за енергетика* („Службен весник
на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19), и член
10, ставови (6) и (8) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19), Регулаторната комисија за енергетика и
водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 март 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН
СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

1. Со ова решение важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител
на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08 - 257/12 („Службен весник на
Република Македонија“ бр.68/13, 48/15, 33/16, 154/17, 62/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 61/20), на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Кочани, се продолжува до 31 јули 2020 година согласно Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија со бр.12-2867/20 од 20.3.2012 година склучен помеѓу Владата на Република Македонија претставувана од Крешник Бектеши, Министер за економија со бр.126703/1 од 27.12.2019 година и Друштвото за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ЛУКС ДООЕЛ Кочани
со бр. 0302/19 од 30.12.2019 година со кој е продолжен рокот за започнување со комерцијална работа на објектот.
2. Ова решение да се достави до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна
средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на
пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот систем.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува 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. 08-257/12
16 март 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
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