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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

769. 

Врз основа на членот 13 од Законот за воздухоплов-

ство („Службен весник на Република Македонија“ број 

14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 

42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), Собранието 

на Република Северна Македонија, на седницата од-

ржана на 28 февруари 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ НА 

ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ 

НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВ-

СТВО ЗА 2019 ГОДИНА 

 

Член 1 

Собранието на Република Македонија дава соглас-

ност на Предлогот на годишната програма за работа и 

развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 

2019 година. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-1483/1 Претседател на Собранието 

28 февруари 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 

  Стр. 
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770. 

Врз основа на членот 13 од Законот за воздухоплов-

ство („Службен весник на  Република Македонија“ 

брoj 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/10, 24/12, 80/12, 

155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), Соб-

ранието на Република Северна Македонија на седни-

цата, одржана на 28 февруари 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ НА 

ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИ-

ЈАТА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО ЗА 2019 

ГОДИНА 

 

Член 1 

Собранието на Република Македонија дава соглас-

ност на Предлог на Годишниот финансиски план на 

Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2019 го-

дина. 

 

Член 2 

Оваа oдлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

Бр. 08-1484/1 Претседател на Собранието 

28 февруари 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје м-р Талат Џафери, с.р. 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

771. 
Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задол-

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11, 
84/12, 43/14 и 83/18), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 
2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА 
И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МАКЕДОНСКИ  

ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа oдлука од задолжителните резерви на наф-

та и нафтени деривати се отстапуваат на Македонски 
железници Транспорт АД – Скопје, без надомест 
600.000 литри Еуродизел БС гориво и тоа со следната 
динамика: 

- за февруари 2019 година  се отстапуваат 200.000 
литри Еуродизел БС гориво 

- за март 2019 година  се отстапуваат 200.000 литри 
Еуродизел БС гориво 

- за април 2019 година се отстапуваат 200.000 литри 
Еуродизел БС гориво 

Нафтените деривати, од став 1 на овој член, се от-
стапуваат на Македонски железници Транспорт АД-
Скопје за извршување на работите од нивната дејност –  
превоз на патници и стока со железницата.  

 
Член 2 

Трошоците за испорака односно транспортните и 
манипулативните трошоци за преземање на нафтените 
деривати, паѓаат на товар на Македонски железници 
Транспорт АД - Скопје. 
 

Член 3 
Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 

на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа oдлука. 
 

Член 4 
Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија”. 

 
Бр. 45-577/1 Претседател на Владата 

25 февруари 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
772. 

Врз основа на член 11 точка 6 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 25 февруари 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА 
НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ 
НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО  ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ  

ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА ЗА 2019 
ГОДИНА 

 
1. Co оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на висината на вредноста на бодот за 
пресметување на платите на вработените во Јавното 

претпријатие за стопанисување со пасишта за 2019 го-
дина, бр.02-69/3 од 22.2.2019 година, донесена од 
Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седни-
цата, одржана на 22.2.2019 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето вo „Службен весник на Репуб-
лика Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-850/1 Претседател на Владата 

25 февруари 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
773. 

Врз основа на член 44 став (2) 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), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата одржана на 25 фев-
руари 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК  И  ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
УСТАНОВА ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ЛИЦА БАРА-
ТЕЛИ НА ПРАВО НА АЗИЛ „ПРИФАТЕН ЦЕНТАР  

ЗА БАРАТЕЛИ НА АЗИЛ“ - СКОПЈЕ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за труд и социјална политика му престанува 
користењето на движна ствар – патничкото моторно 
возило марка Цитроен Јампер, број на шасија 
VF7YATMPA12925663, тип на мотор 4H03, број на 
мотор 10TRJA0867055, година на производство 2015, 
сила на моторот 96 kw, работна зафатнина 2198 и боја 
на каросеријата Бела/01 со регистарска ознака SK-
5217-AЈ. 

 
Член 2 

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 
трајно користење без надомест на Јавната установа за 
сместување на лица баратели на право на азил „Прифа-
тен центар за баратели на азил“ - Скопје. 

 
Член 3 

Министерот за труд и социјална политика склучува 
договор со директорот на Јавната установа за сместува-
ње на лица баратели на право на азил „Прифатен цен-
тар за баратели на азил“ - Скопје, 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. 45-1012/1 Претседател на Владата 

25 февруари 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
774. 

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) Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата одржана на 25 февруари 
2019 година, донесе 



 Стр. 4 - Бр. 50                                                                                          5 март 2019 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНО-
ЛОШКИ  ИНДУСТРИСКИ   РАЗВОЈНИ ЗОНИ  

 
Член 1 

Со оваа одлука на Дирекцијата за технолошки ин-
дустриски развојни зони се даваат на трајно користење 
без надоместок недвижни ствари – инфраструктурни 
објекти - подземна водоводна инфраструктурна мрежа 
за ТИРЗ Штип, кои се наоѓаат во КО Чардаклија, КО 
Три Чешми вон град, КО Штип 1 и КО Штип 2, сите со 
вкупна должина од 5639,53 м, запишани во Имотен 
лист за инфраструктурни објекти број 1270,  сопстве-
ност на Република Северна Македонија и тоа:  

- Префикс ВИПВ1, идентификатор 314725 - 
TIRZSTV, име на објект Водоводна мрежа ТИРЗ Штип, 
единствен идентификатор ВИПВ1 - 314725 - TIRZSTV, 
должина 870,43 м,  

- Префикс ВИПВ1, идентификатор 314726 - 
TIRZSTV, име на објект Водоводна мрежа ТИРЗ Штип, 
единствен идентификатор ВИПВ1 – 314726 - 
TIRZSTV, должина 62,3 м 

- Префикс ВИПВ1, идентификатор 314727 - 
TIRZSTV, име на објект Водоводна мрежа ТИРЗ Штип, 
единствен идентификатор ВИПВ1 - 314727 - TIRZSTV, 
должина 374,55 м и 

- Префикс ВИПВ1, идентификатор 314728 - 
TIRZSTV, име на објект Водоводна мрежа ТИРЗ Штип, 
единствен идентификатор ВИПВ1 - 314728 - TIRZSTV, 
должина 4332,25 м. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-1080/1 Претседател на Владата 

25 февруари 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
775. 

Врз основа на член 14 став (1) од Законот за стоков-
ните резерви („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 84/08, 77/09, 24/11, 43/14 и 83/18), Владата на 
Република Северна Македонија, на седницата одржана 
на 25 февруари 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНА СТВАР 
 - МЕРКАНТИЛНА ПЧЕНИЦА 

 
Член 1 

Да се изврши продажба на 7.164 тони меркантилна 
пченица од стоковните резерви, заради обновување. 

 
Член 2 

Продажбата на движната ствар од член 1 од оваа од-
лука ќе се изврши по пат на електронско јавно надда-
вање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со 
кој управува и оперира Министерството за финансии - 
Управа за имотно - правни работи, со проценета вред-
ност утврдена согласно Процената од Бирото за судски 
вештачења бр. СВ V 11/19 од 22.1.2019 година, во која е 
проценета вредноста на движната ствар на износ од 
93.132.000,00 денари, односно 13,00 ден./кг. 

Почетната цена за електронското јавно наддавање 
претставува проценетата вредност и истата изнесува 
13,00 ден./кг. 

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на 
следната интернет страница:  

www.e-aukcii.finance.gov.mk. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
Бр. 45-1107/1 Претседател на Владата 

25 февруари 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 
776. 

Врз основа на член 44 став (2) 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“ број 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 
Северна Македонија, на седницата одржана на 25 фев-
руари 2019 година,  донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈП МАКЕДОНИЈАПАТ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник ЈП за 
државни патишта му престанува правото на користење 
на движни ствари – патнички моторни возила и тоа: 

1. Патничко моторно возило 
- Марка – HYUNDAI 
- Тип – ACCENT 
- Број на шасија – KMHCG51FP5U283295  
- Број на мотор – G4EA5779965 
- Регистарска ознака – SK – 769 - OV 
- Година на производство – 2005 
- Работна зафатнина на моторот – 1341 
- Сила на моторот – 62 KW(KS) 
- Боја на каросерија – 7F MET.SIVA 
2.  Патничко моторно возило 
- Марка – HYUNDAI  
- Тип –  ACCENT 
- Број на шасија – KMHCG51FP5U283293  
- Број на мотор – G4EA5780296 
- Регистарска ознака – SK – 768 - OV 
- Година на производство – 2005 
- Работна зафатнина на моторот – 1341 
- Сила на моторот – 62 KW(KS) 
- Боја на каросерија – 7F MET.SREBRENA. 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 на оваа oдлука се даваат 

на трајно користење, без надомест на ЈП Македонијапат. 
 

Член 3 
Директорот на Јавното претпријатие за државни па-

тишта склучува Договор со директорот на ЈП Македо-
нијапат, со кој се уредуваат правата и обврските за 
движните ствари од член 1 на оваа oдлука. 

 
Член 4 

Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
Бр. 45-1154/1 Претседател на Владата 

25 февруари 2019 година на Република Северна Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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777. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост  („Службен весник на Република  Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 25 февруари 
2019 година, донесе 

 
О Д Л У К A 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ  НА  ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА 
УСТАНОВА СПЕЦИЈАЛЕН ЗАВОД ДЕМИР КАПИЈА 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа - 
Неготино му престанува користењето на движните ствари, и тоа: 
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Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на  Јавната уста-

нова Специјален завод Демир Капија. 
  

Член 3 
Директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа - Неготино склучува договор 

со директорот на Јавната установа Специјален завод Демир Капија со кој се уредуваат правата и обврските за 
движните ствари од член 1 од оваа одлука.  

      
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
        Бр. 45-1159/1 Претседател на Владата 
25 февруари 2019 година на Република Северна Македонија, 
             Скопје Зоран Заев, с.р. 
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778. 
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост 

и со стварите во општинска сопственост (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 25 февруари 
2019 година, донесе 

 
ОДЛУКА 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО  
– ПОПРАВНАТА УСТАНОВА ЗАТВОР СКОПЈЕ - СКОПЈЕ 

 
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на 
движните ствари, и тоа: 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Казнено – 

поправната установа Затвор Скопје - Скопје. 
 

Член 3 
Министерот за здравство склучува договор со директорот на Казнено – поправната установа Затвор Скопје 

- Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 
 

      Бр. 45-1178/1 Претседател на Владата 
25 февруари 2019 година на Република Северна Македонија, 
             Скопје Зоран Заев, с.р. 
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779. 

Врз основа на член 65 став (2) 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), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 25 фев-

руари 2019 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕ-

ПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на улица„Јад-

ранска магистрала“ бр. 21 на КП 832 КО Злокуќани и 

тоа: 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 

Г2-6, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, 

намена на посебен дел/заеднички дел од зграда ДП, 

внатрешна површина 148м2, во корист на Република 

Северна Македонија во Катастарот на недвижности.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-1222/1 Претседател на Владата 

25 февруари 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

780. 

Врз основа на член 65 став (2) 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), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 25 фев-

руари 2019 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕ-

ПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на улица „Јад-

ранска магистрала“ бр. 13 на КП 843/1 КО Злокуќани и 

тоа:  

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 

Г2-6, влез 1, кат ПР, број на посебен дел од зграда 1, 

намена на посебен дел/заеднички дел од зграда ДП, 

внатрешна површина 148м2, во корист на Република 

Северна Македонија во Катастарот на недвижности.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-1222/2 Претседател на Владата 

25 февруари 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

781. 

Врз основа на член 65 став (2) 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), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 25 фев-

руари 2019 година, донесе 

  

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕ-

ПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижна ствар - објект кој се наоѓа на улица „Јад-

ранска магистрала“ бб на КП 841 КО Злокуќани и тоа: 

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект 

Г2-6, влез 1,кат ПР,број на посебен дел од зграда 3, на-

мена на посебен дел/заеднички дел од зграда П, внат-

решна површина 152м2, во корист на Република Север-

на Македонија во Катастарот на недвижности.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-1222/3 Претседател на Владата 

25 февруари 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

782. 

Врз основа на член 65 став (2) 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), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 25 фев-

руари 2019 година, донесе 
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О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КА-

ТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП.бр.8248 КО 

Драчево 1, ул. „Ратко Митровиќ“, бр.6А и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б1-5, влез 

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

зграда ДП, со внатрешна површина од 115 м2, 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б1-17, 

влез 1,кат ПР, број 4, намена на посебен /заеднички дел 

од зграда ДП, со внатрешна површина од 32 м2, 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б1-17, 

влез 1,кат ПР, број 5, намена на посебен /заеднички дел 

од зграда ДП, со внатрешна површина од 12 м2, 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б1-17, 

влез 1,кат ПР, број 6, намена на посебен /заеднички дел 

од зграда ДП, со внатрешна површина од 18 м2 и 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б1-17, 

влез 1,кат ПР, број 7, намена на посебен /заеднички дел 

од зграда ДП, со внатрешна површина од 35 м2, 

во корист на Република Северна Македонија во Ка-

тастарот на недвижности.  

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-1224/1 Претседател на Владата 

25 февруари 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

783. 

Врз основа на член 65 став (2) 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), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на 25 фев-

руари 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-

НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ 

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО  

КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ 

 

Член 1 

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП.бр.8412/1 КО 

Драчево 1, на ул. „Ратко Митровиќ“, бр.6Б и тоа: 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б1-1, влез 

1,кат ПР, број 2, намена на посебен /заеднички дел од 

зграда ДП, со внатрешна површина од 16 м2, 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б1-1, влез 

1,кат ПР, број 3, намена на посебен /заеднички дел од 

зграда ДП, со внатрешна површина од 16 м2, 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б1-1, влез 

1,кат ПР, број 5, намена на посебен /заеднички дел од 

зграда ДП, со внатрешна површина од 48 м2 и 

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б1-1, влез 

1,кат ПР, број 7, намена на посебен /заеднички дел од 

зграда ДП, со внатрешна површина од 110 м2,  

во корист на Република Северна Македонија во Ка-

тастарот на недвижности.  

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-1224/2 Претседател на Владата 

25 февруари 2019 година на Република Северна Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 

ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

784. 

Врз основа на член 33 став (8) од Законот за семен-

ски и саден материјал за земјоделски растенија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/06, 

89/08, 171/10, 53/11, 69/13, 187/13, 43/14, 129/15, 39/16, 

71/16 и 83/18), министерот за земјоделство, шумарство 

и водостопанство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ЗЕМАЊЕ НА МОСТРИ, ПО-

СТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСТКОНТРОЛА, ВИ-

СИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОСТКОН-

ТРОЛА И ОДРЕДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ НА 

МОСТРИТЕ КОЈ СЕ ВКЛУЧУВА ВО ПОСТКОН-

ТРОЛАТА ЗА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ  

РАСТЕНИЈА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на зема-

ње на мостри, постапката за вршење на постконтрола 

за утврдување на идентитетот, чистотата, видот и сор-

тата кај земјоделски растенија, висината на надоместо-

кот за постконтрола, како и определување на процен-

тот на земање мостри кој се вклучени во постконтрола 

на одделни видови земјоделски растенија. 
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Член 2 

Мострите за испитување на идентитетот и чистота-

та на сортата се земаат од партијата на семе која е ста-

вена во трговија. 

Мострите за испитување на идентитет и чистотата 

на сортата се земаат согласно методите утврдени со 

Правилникот за начинот на работа, просторна и тех-

ничка опременост на овластените лаборатории и мето-

дите на испитување на квалитетот на семенски матери-

јал кај земјоделски растенија. 

 

Член 3 

Постконтролата се врши согласно утврдените мето-

ди од општо важечките и меѓународно признати тех-

нички упатства на DUS-тест на UPOV, за начинот на 

испитување на сорти и хибриди во опитно поле или ла-

бораторија.  

 

Член 4 

Постконтролата се врши во време на сеидба или са-

дење, во истата календарска година, во зависност од 

биолошките особини на видот и сортата на земјодел-

ските растенија.  

 

Член 5 

Постконтролата за утврдување на идентитетот и 

чистотата на сортата се извршува со поставување и 

вршење на напоредна сеидба односно садење на автен-

тичен примерок, доставен од селекционерот или од-

ржувачот на сортата (категотија предосновно семе) и 

земената мостра за постконтрола. 

Постконтролата на идентитетот и чистотата на сор-

тата може да се врши на:  

1.  Семе – наведено во Прилог 1 кој е составен дел 

на овој правилник,  

2.  'Ртулец – наведено во Прилог 2 кој е составен 

дел на овој правилник и  

3.  Цело растение – наведено во Прилог 3 кој е сос-

тавен дел на овој правилник. 

 

Член 6 

По извршената постапка на постконтрола, за секоја 

мостра пооделно, овластеното правно лице за извршу-

вање на постконтрола поднесува извештај до Управата 

за семе и саден материјал за извршените испитувања и 

утврдените нетипични растенија, кој содржи податоци 

за: 

- вид; 

- сорта; 

- категорија; 

- година на производство и потекло на семето (семе 

од увоз); 

- број на сертификатот за извршена стручна контро-

ла на посевот; 

- број на партија на семе; 

- од каде е земена мострата; 

- маса на мострата; 

- број на мострата; 

- место и година на испитување и 

- резултати од испитувањето за идентичност и чис-

тота на сортата. 

 

Член 7 

Висината на надоместокот за вршење на посткон-

трола е дадена во Прилог 4, кој е составен дел на овој 

правилник.  

 

Член 8 

Процентот на мостри кои се определува да се земат 

од производителот при постконтрола во тековната го-

дина, се определува врз основа на резултатите од из-

вршените постконтроли од минатата година и тоа: 

- ако негативниот процент бил под 0,5%, тогаш 

постконтролите ќе се вршат на најмалку 5% на семето 

од сортата ставено во трговија од страна на производи-

телот во тековната година; 

- ако негативниот процент бил од 0,5% до 3,0%, то-

гаш постконтролите ќе се вршат на најмалку 10% на 

семето на сортата ставено во трговија од страна на про-

изводителот во тековната година и 

- ако негативниот процент бил над 3,0%, тогаш 

постконтролите ќе се вршат на најмалку 25% на семето 

од сортата ставено во трговија од страна на производи-

телот во тековната година. 

 

Член 9 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот на земање 

мостри и постапка за вршење постконтрола и одреду-

вање на процентот на мострите кој се вклучува во 

постконтролата на одделни видови и сорти на замјо-

делски растенија (Службен весник на Република Маке-

донија бр. 107/07). 

 

Член 10 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ 

 

Бр. 110-58/1 Министер за земјоделство, 

28 февруари 2019 година шумарство и водостопанство, 

Скопје Љупчо Николовски, с.р. 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

785. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за На-

родната банка на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 
153/15, 6/16 и 83/18) и член 23 став 2 од Законот за девиз-
ното работење („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 
188/13, 97/15, 153/15 и 23/16), Советот на Народната бан-
ка на Република Северна Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ 
РЕЗИДЕНТИТЕ КОИШТО НЕ СЕ ОВЛАСТЕНИ 
БАНКИ,  МОЖАТ  ДА  ОТВОРААТ  И  ДА ИМААТ  

СМЕТКИ ВО СТРАНСТВО 
 
1. Во Одлуката за начинот и условите под кои рези-

дентите коишто не се овластени банки, можат да отво-
раат и да имаат сметки во странство („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 42/16), во точката 2, по 
потточката 2.8 се додаваат четири нови потточки 2.9, 
2.10, 2.11 и 2.12, коишто гласат: 

„2.9 Резиденти коишто продале недвижен имот во 
странство, за наплата на побарувањата од продажбата 
на недвижниот имот. 

Стекнувањето на недвижниот имот во странство се 
потврдува со доказ за извршен упис во регистарот на 
вложувања во недвижности при Централниот регистар 
на Република Северна Македонија. Продажбата на нед-
вижниот имот се докажува со договор за продажба.   

Сметката кај странската банка врз оваа основа може 
да се отвори само во земјата каде што е стекнат нед-
вижниот имот што е предмет на договорот за продажба 
и може да се искористи само за трансфер на средства 
од странство до висината на износот од договорот за 
продажба. 

2.10  Резиденти коишто издаваат недвижен имот во 
странство, за наплата на побарувањата врз основа на 
закуп на недвижниот имот.   

Стекнувањето на недвижниот имот во странство се 
потврдува со доказ за извршен упис во регистарот на вло-
жувања во недвижности при Централниот регистар на Ре-
публика Северна Македонија. Издавањето на недвижниот 
имот под закуп се докажува со договор за закуп.   

Сметката кај странската банка врз оваа основа може 
да се отвори само во земјата каде што се наоѓа недвиж-
ниот имот што е предмет на договорот за закуп и може 
да се користи само за трансфер на средства од стран-
ство до висината на износот на закупнината утврдена 
со договорот за закуп. 

2.11 Резиденти коишто имаат стекнато недвижен 
имот во странство, за плаќање трошоци за недвижниот 
имот во странство. 

Стекнувањето на недвижниот имот во странство се 
потврдува со доказ за извршен упис во регистарот на вло-
жувања во недвижности при Централниот регистар на Ре-
публика Северна Македонија. Трошоците за недвижниот 
имот во странство се докажуваат со соодветен документ 
од кој произлегува обврската за нивно плаќање.   

Сметката кај странската банка врз оваа основа може 
да се отвори само во земјата каде што се наоѓа недвиж-
ниот имот и може да се користи само за трансфер на 
средства во странство до висината на износот на тро-
шоците. 

2.12 Резиденти коишто имаат во сопственост хар-
тии од вредност во странство, за наплата на побарува-
њата врз основа на продажба на хартии од вредност во 
странство, дивиденди, камати или други приноси врз 
основа на хартиите од вредност. 

Продажбата на хартиите од вредност се докажува 
со налог за продажба / извештај од продажба на хартии 
од вредност во странство, договор со кој се уредува од-
носот со овластениот учесник на пазарот на хартии од 
вредност или овластениот учесник на странска берза 
или организиран пазар на хартии од вредност или друг 
документ со кој може да се потврди трансакцијата. По-
барувањата врз основа на дивиденди, камати или други 
приноси врз основа на хартиите од вредност се докажу-
ваат со известување / документ за исплатена диви-
денда, камата или други приноси од хартии од вред-
ност, како и извод од сметка за хартии од вредност из-
даден од соодветен странски депозитар. 

Во налогот за пристигнатиот прилив, треба јасно да 
биде наведена основата на трансакцијата (продажба на 
хартии од вредност, исплата на дивиденда, камата или 
друг принос). 

Сметката кај странската банка врз оваа основа може 
да се користи само за трансфер на средства од стран-
ство до висината на износот на побарувањата врз осно-
ва на продажба на хартии од вредност во странство, ди-
виденди, камати или други приноси врз основа на хар-
тиите од вредност.“ 

2. Во точката 3 ставот 1 се менува и гласи: „Рези-
дентот може да ги пренесе средствата од сметката от-
ворена согласно со точка 2 од оваа одлука во Републи-
ка Северна Македонија и по истекот на важноста на 
документот врз основа на кој е отворена сметката.“ 

3. Во точката 5 став 2 алинеите 6, 7 и 8 се бришат, а 
алинеите 9 и 10 стануваат алинеи 6 и 7.  

4. Во точката 7 потточките 7.6, 7.7 и 7.8 се бришат, 
а потточките 7.9 и 7.10 стануваат потточки 7.6 и 7.7. 

5. Во точката 10 потточките 10.6, 10.7 и 10.8 се бришат, 
а потточките 10.9 и 10.10 стануваат потточки 10.6 и 10.7. 

6. Во целиот текст на Одлуката за начинот и условите 
под кои резидентите коишто не се овластени банки, мо-
жат да отвораат и да имаат сметки во странство („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 42/16) зборо-
вите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборо-
вите: „Република Северна Македонија“, со исклучок на 
точките 13, 14, 15 и 16 од Одлуката за начинот и условите 
под кои резидентите коишто не се овластени банки, мо-
жат да отвораат и да имаат сметки во странство („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 42/16). 

7. Одобренијата што ги издала Народната банка врз 
основа на Одлуката за начинот и условите под кои ре-
зидентите кои не се овластени банки, можат да отвора-
ат и да имаат сметки во странство („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 42/16) остануваат во важ-
ност до рокот за кој се издадени. 

8. На постапките започнати пред стапување во сила 
на оваа одлука ќе се применуваат одредбите од Одлу-
ката за начинот и условите под кои резидентите коиш-
то не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат 
сметки во странство („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 42/16). 

9. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/II-3/2019 на Народната банка на  
28 февруари 2019 година Република Северна Македонија, 

         Скопје    д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р. 
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786. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 
43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), член 17 став 5 и член 22 
став 2 од Законот за банките („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 
15/15, 153/15, 190/16 и 7/19) и член 56 од Законот за из-
менување и дополнување на Законот за банките 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
26/13), Советот на Народната банка на Република Се-
верна Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛИ 

 
1. Во Одлуката за издавање дозволи („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 72/13 и 24/18), збо-
ровите „Република Македонија“ се заменуваат со збо-
ровите „Република Северна Македонија“, освен во точ-
ките 41 и 43 од Одлуката за издавање дозволи. 

2. Во точката 2 потточка 2.6.2 став 1, точката во 
алинејата 6 се заменува со точка и запирка и се додава 
нова алинеја 7, којашто гласи: 

„- изјава дадена под целосна кривична и материјал-
на одговорност, дали заедно со друго физичко лице ди-
ректно или индиректно и/или преку договор, остварува 
контрола врз домашно или странско трговско друш-
тво.“. 

Ставот 2 се менува и гласи:  
„Народната банка, по службена должност, обезбе-

дува потврда за (не)осудуваност на лицето коешто има 
намера да основа банка, во смисла на членот 13 став 3 
од Законот за банките, од надлежен суд во Република 
Северна Македонија. Доколку физичкото лице кое има 
намера да основа банка има соработник во смисла на  
Законот за банките, Народната банка по службена 
должност обезбедува потврда за (не)осудуваност на со-
работникот од надлежниот суд. Доколку се работи за 
странски лица, ваквите потврди издадени од надлежни-
те институции во странската земја треба да бидат дос-
тавени кон барањето за издавање на дозволата за осно-
вање и работење на банка.“. 

3. Во точката 7 став 1, алинејата 7 се менува и 
гласи: 

„- оценка на квалификацијата, искуството, обуката 
и репутацијата на членовите на надзорниот и управни-
от одбор и оценка на репутацијата на лицата коишто 
имаат намера да основаат банка. Ќе се смета дека пред-
ложените членови на надзорниот и управниот одбор, 
како и лицата коишто имаат намера да основаат банка 
имаат соодветна репутација доколку се чесни, компе-
тентни, работливи и даваат сигурност дека со своето 
работење нема да ја загрозат стабилноста и сигурноста 
на банката и нема да го нарушат нејзиниот углед и до-
верба. Тоа подразбира дека за овие лица нема доказ за 
нивна претходна вклученост во работење или актив-
ности коишто значеле непочитување на прописите и 
деловните практики и процедури, непочитување на 
правилата за добро корпоративно управување, нарушу-
вање или загрозување на интересите на правното лице 
каде што работеле или работат и на интересите на не-
говите доверители, несоодветна соработка или одбива-
ње да соработуваат со надлежните органи, вклучувајќи 
ги и супервизорските органи, одбивање, одземање или 
повлекување согласност за акционер или за вршење од-
редена функција од страна на надлежен орган, вклучу-
вајќи и супервизорски орган. Соодветната репутација 

подразбира и доказ за неосудуваност на овие лица во 
смисла на членот 13 став 3 и членот 83 став 3 од Зако-
нот за банките, вклучувајќи и неосудуваност на сора-
ботникот на физичкото лице коешто има намера да ос-
нова банка или коешто е предложено за член на управ-
ниот одбор;“. 

4. Во образецот 2, точката 12 се менува и гласи:  
„12. Дали лицето коешто остварува контрола во 

правното лице било осудено со правосилна судска пре-
суда (доколку е физичко лице) на безусловна казна зат-
вор над шест месеци? Ако била изречена ваква пре-
суда, наведете ги сите детали.“. 

5. Во образецот 3, точката 5 се менува и гласи:  
„5. Дали сте биле осуден/а со правосилна судска 

пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци? 
Ако била изречена ваква пресуда, наведете ги сите де-
тали.“. 

По точката 5, се додава нова точка 5.1., којашто 
гласи: 

„5.1. Доколку имате соработник во смисла на Зако-
нот за банките, дали лицето било осудено со правосил-
на судска пресуда на безусловна казна затвор над шест 
месеци? Ако била изречена ваква пресуда, наведете ги 
сите детали.“. 

6. Во образецот 4, точката 5 се менува и гласи:  
„5. Дали сте биле осуден/а со правосилна судска 

пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци? 
Ако била изречена ваква пресуда, наведете ги сите де-
тали.“. 

7. На постапките започнати пред влегувањето во 
сила на Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за банките („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.7/19), ќе се применуваат одредбите од Од-
луката за издавање дозволи („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 72/13 и 24/18). 

8. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/II-4/2019 на Народната банка на  
28 февруари 2019 година Република Северна Македонија, 

         Скопје    д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р. 
__________ 

787. 
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за 

Народната банка на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 
43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), член 57 став 2 и став 3 и 
член 59 став 5 од Законот за банките („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 
26/13, 15/15, 153/15, 190/16 и 7/19), Советот на Народ-
ната банка на Република Северна Македонија донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТИ 
 
1. Во Одлуката за издавање согласности („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 72/13 и 
24/18) зборовите „Република Македонија“ се заменува-
ат со зборовите „Република Северна Македонија“, ос-
вен во точките 59 и 61 од Одлуката за издавање соглас-
ности. 

2.  Во точката 16 потточка 16.11. ставот 1 се менува 
и гласи: „Народната банка по службена должност обез-
бедува потврда за (не)осудуваност на предложениот 
член, во смисла на членот 83 став 3 од Законот за бан-
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ките, од надлежниот суд. Доколку лицето кое е предло-
жено за член на надзорен одбор е странско лице, долж-
но е самото да обезбеди ваква потврда од надлежните 
институции во странската земја.“.  

3. Во точката 19 став 3, точката во алинејата 4 се за-
менува со точка и запирка и се додава нова алинеја 5, 
којашто гласи: 

„- негова осудуваност во смисла на членот 83 став 3 
од Законот за банките.“. 

4. Во точката 21 потточка 21.12, точката 28 став 1 
алинеја 2 и точката 3.1 од образецот 2, зборовите „чле-
нот 83 став 6“ се заменуваат со зборовите „членот 83 
став 8“. 

5. Во точката 21, по потточката 21.14. се додава но-
ва потточка 21.15., којашто гласи: 

„21.15. Изјава од предложеното лице за член на уп-
равниот одбор, дадена под целосна кривична и матери-
јална одговорност, дали заедно со друго физичко лице 
директно или индиректно и/или преку договор, оства-
рува контрола врз домашно или странско трговско 
друштво.“ 

Во потточката 21.15. којашто станува потточка 
21.16., ставот 1 се менува и гласи: 

„Народната банка, по службена должност, обезбе-
дува потврда за (не)осудуваност на предложениот 
член, во смисла на членот 83 став 3 од Законот за бан-
ките, од надлежниот суд. Доколку предложениот член 
има соработник во смисла на Законот за банките, На-
родната банка по службена должност обезбедува пот-
врда за (не)осудуваност на соработникот од надлежни-
от суд. Доколку се работи за странски лица, ваквите 
потврди издадени од надлежните институции во стран-
ската земја треба да бидат доставени кон барањето за 
издавање на согласноста.“. 

Потточката 21.16. станува потточка 21.17. 
6. Во точката 23 став 1, по заградата по зборот: „су-

первизија“ се додава запирка, а зборовите; „и 21.15.“ се 
заменуваат со зборовите: „21.15. и 21.16“. 

7. Во точката 25 став 4, точката во алинејата 4 се за-
менува со точка и запирка и се додава нова алинеја 5, 
којашто гласи: 

„- негова осудуваност, вклучувајќи и осудуваност 
на соработникот доколку го има, во смисла на членот 
83 став 3 и став 4 од Законот за банките.“. 

8. Во точката 51 став 1 алинејата 4 се менува и 
гласи:  

„- репутацијата на лицето кое има намера да стекне 
акции во банката. За лицето кое има намера да стекне 
акции во банката ќе се смета дека има соодветна репу-
тација доколку е чесно, компетентно, работливо и дава 
сигурност дека со своето работење нема да ја загрози 
стабилноста и сигурноста на банката и нема да го нару-
ши нејзиниот углед и доверба. Тоа подразбира дека за 
ова лице нема доказ за негова претходна вклученост во 
деловно работење или активности коишто значеле 
непочитување на прописите и деловните практики и 
процедури, нарушување или загрозување на интереси-
те на правното лице каде што работело или работи и на 
интересите на неговите доверители, несоодветна сора-
ботка или одбивање да соработува со надлежни органи, 
вклучувајќи и супервизорски органи, одбивање, одзе-
мање или повлекување согласност за акционер од стра-
на на надлежен супервизорски орган. Соодветната ре-
путација подразбира и доказ за неосудуваност во смис-
ла на членот 13 став 3 од Законот за банките, вклучу-
вајќи и неосудуваност на соработникот на физичкото 
лице коешто има намера да стекне акции во банката;“. 

9. Во обрасците 1, 2, 3 и 5, точката 5 се менува и 
гласи:  

„5. Дали сте биле осуден/а со правосилна судска пре-
суда на безусловна казна затвор над шест месеци? Ако 
била изречена ваква пресуда, наведете ги сите детали.“. 

10. Во обрасците 2 и 3, по точката 5 се додава нова 
точка 5.1. којашто гласи: 

„5.1. Доколку имате соработник во смисла на Зако-
нот за банките, дали лицето било осудено со правосил-
на судска пресуда на безусловна казна затвор над шест 
месеци? Ако била изречена ваква пресуда, наведете ги 
сите детали.“. 

11. Во образецот 4, точката 12 се менува и гласи:  
„12. Дали лицето кое остварува контрола во прав-

ното лице било осудено со правосилна судска пресуда 
(доколку е физичко лице) на безусловна казна затвор 
над шест месеци? Ако била изречена ваква пресуда, на-
ведете ги сите детали.“. 

12. На постапките започнати пред влегувањето во 
сила на Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за банките („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.7/19), ќе се применуваат одредбите од Од-
луката за издавање согласности („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 72/13 и 24/18). 

13. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

 
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/II-5/2019 на Народната банка на  
28 февруари 2019 година Република Северна Македонија, 

         Скопје    д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р. 
__________ 

788. 
Врз основа на член 25 и 47 став 1 точка 20 од Зако-

нот за Народната банка на Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), Советот на 
Народната банка на Република Северна Македонија до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ КНИЖНИ ПАРИ ВО АПОЕН ОД 
500 ДЕНАРИ СО ИЗМЕНЕТИ БЕЛЕЗИ 

 
1. Со оваа одлука се издаваат книжни пари во апоен 

од 500 денари со изменети белези. 
2. Книжните пари во апоен од 500 денари ги имаат 

основните белези опишани во Одлуката за издавање 
апоенска структура и основни белези на книжни пари 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
45/96) и Одлуката за издавање и печатење банкноти во 
апоени од 500 и 1000 денари со изменети белези 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
46/03), со следниве измени: 

- Во Одлуката за издавање апоенска структура и ос-
новни белези на книжни пари („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 45/96) во точката 2, кратен-
ката:  „НБРМ“ се заменува со кратенката: „НБРСМ“. 

- Во точката 2 г) во ставовите 1 и 2 зборовите: „На-
родна банка на Република Македонија“, се заменуваат 
со зборовите: „Народна банка на Република Северна 
Македонија“.  

3. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Се-
верна Македонија“. 

  
 Гувернер 
 и претседавач на Советот 

О. бр. 02-15/II-6/2019 на Народната банка на  
28 февруари 2019 година Република Северна Македонија, 

         Скопје    д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р. 
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789. 

Врз основа на член 25 и 47 став 1 точка 20 од Законот за Народната банка на Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), Советот на На-

родната банка на Република Северна Македонија донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ КНИЖНИ ПАРИ ВО АПОЕН ОД 10 ДЕНАРИ СО ИЗМЕНЕТИ БЕЛЕЗИ 

 

1. Со оваа oдлука се издаваат книжни пари во апоен од 10 денари со изменети белези. 

2. Книжните пари во апоен од 10 денари ги имаат основните белези опишани во Одлуката за издавање и за 

основните белези на книжните пари во апоени од 10 и 50 денари („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 218/16) и Одлуката за изменување на Одлуката за издавање и за основните белези на книжните пари во 

апоени од 10 и 50 денари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/17), со следниве измени: 

- Во Одлуката за издавање и за основните белези на книжните пари во апоени од 10 и 50 денари („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 218/16) во потточка 3.1 став 3, кратенката: „НБРМ“ се заменува со 

кратенката: „НБРСМ“. 

- Во ставот 11 зборовите: „Народна банка на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Народ-

на банка на Република Северна Македонија“. 

- Во ставот 14 кратенката:  „НБРМ“ се заменува кратенката:  „НБРСМ“. 

- Во ставот 16 зборовите: „Народна банка на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Народ-

на банка на Република Северна Македонија“. 

- Во ставот 21 кратенката: „НБРМ“ се заменува со кратенката: „НБРСМ“.    

3. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

  

                                                 Гувернер 

                                                     и претседавач на Советот 

  О. бр. 02-15/II-7/2019                                                      на Народната банка на  

28 февруари 2019 година                                                           Република Северна Македонија, 

                 Скопје д-р Анита Ангеловска-Бежоска с.р. 
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