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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

939. 

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за јавните 

патишта („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 

168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 

116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 163/16), Владата на Ре-

публика Северна Македонија, на седницата одржана на 

26 март 2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАТЕГО-

РИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНИТЕ ПАТИШТА 

 

Член 1 

Во Одлуката за категоризација на државните па-

тишта („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.133/11, 20/12, 41/12, 107/13, 17/14, 190/14 и 168/18), 

во членот 1 во табелата “Р1“ РЕГИОНАЛНИ ПА-

ТИШТА, точката 31 се менува и гласи: 

 

 

 

 

 

 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ 

 

Бр. 45-467/1 Заменик на претседателот 

26 март 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

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

  Стр. 

950. Решение за изменување на Реше-

нието за определување на 

инспекциски места за контрола 

на храна од неживотинско потек-

ло од увоз......................................  12 

 Огласен дел....................................... 1-52 

 

 

 

940. 

Врз основа на член 18 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 и 21/18), Владата на Република 

Северна Македонија, на седницата одржана на  26 март 

2019 година, донесе 

 

О Д Л У КА 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕ-

ЊЕ  НА  НЕДВИЖНА СТВАР  НА МИНИСТЕРСТВОТО  

ЗА ОДБРАНА 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Музеј на 

Македонија му престанува користењето на дел од нед-

вижна ствар - зграда бр.1, влез 2, кат 1, намена на посе-

бен/заеднички дел од зграда, со површина од 383 м2, 

од вкупна површина од 1597 м2, која се наоѓа на улица 

„Јосиф Михајловиќ“ бр.7, на КП бр. 5795/1, КО Центар 

1, запишана во Имотен лист бр.9250, сопственост на 

Република Северна Македонија. 

 

Член 2 

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава 

на времено користење без надомест на Министерство-

то за одбрана, за потребите на Воениот музеј, за период 

од 10 години од денот на влегувањето во сила на оваа 

одлука. 

 

Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Музејот на Маке-

донија и Министерството за одбрана, во рок од 60 дена 

од денот на влегувањето  во сила на оваа одлука. 
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Член 4 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-1589/1 Заменик на претседателот 

26 март 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

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

__________ 

941. 

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 26 

март 2019 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА  НЕД-

ВИЖНА СТВАР НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВ-

НО  КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ  

-СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на ЈНУ Институт за духовно кул-

турно наследство на Албанците-Скопје  му се дава на 

трајно користење, без надомест, дел од недвижна ствар 

– објект 1, кој се наоѓа на бул. „Илинден“ бб Скопје, на 

КП бр.2026, КО Карпош, запишан во Имотен лист 

бр.52896, сопственост на Република Македонија, и тоа: 

- објект 1, намена на зграда и друг објект В1-5, влез 

1, кат – ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел 

од зграда П, со внатрешна површина од 225 м2 и 

- дел од приземје во објект 1, намена на зграда и 

друг објект В1-5, влез 1, кат – ПР, број 1, намена на по-

себен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна пов-

ршина од 432.51 м2. 

 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-2185/1 Заменик на претседателот 

26 март 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

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

__________ 

942. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“, бр.42/01, 

5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 26 март 2019 година,  донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-

ЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ 

„PLATINUM WOLF 19”, ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 

1. За учество во вежбовната активност „PLATINUM 

WOLF 19”, која ќе се одржи во Република Србија, во 

периодот од 3-18 јуни 2019 година, се испраќаат 15 

(петнаесет) припадници на Армијата на Република Се-

верна Македонија (во натамошниот текст: Армијата). 

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместу-

вање, исхрана и дневници за службено патување на  

припадниците на Армијата ги обезбедува Министер-

ството за одбрана.  

3. Подготовките и организацијата на припадниците 

на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-2432/1 Заменик на претседателот 

26 март 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

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

__________ 

943. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 

5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 26 март 2019 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-

ЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ЗА  УЧЕСТВО  ВО   ВЕЖБОВНАТА  АКТИВНОСТ  

„BEYOND HORIZONT 2019”, ВО РЕПУБЛИКА 

БУГАРИЈА 

 

1. За учество во вежбовната активност „BEYOND 

HORIZONT 2019”, која ќе се одржи во Република Буга-

рија, во периодот од 13-17 мај 2019 година, се испраќа-

ат 30 (триесет) припадници на Армијата на Република 

Северна Македонија (во натамошниот текст: Арми-

јата). 

2. Финансиските трошоци за сместување и исхрана 

на  припадниците на Армијата ги обезбедуваат Воору-

жените сили на Република Бугарија, а трошоците за 

транспорт и дневниците за службено патување ги обез-

бедува Министерството за одбрана.  

3. Подготовките и организацијата на припадниците 

на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-2448/1 Заменик на претседателот 

26 март 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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944. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“, бр.42/01, 

5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата одржана 

на 26 март 2019 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-

ЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ 

„IMMEDIATE  RESPONSE  19”,  ВО   РЕПУБЛИКА 

ХРВАТСКА И РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

 

1. За учество во вежбовната активност 

„IMMEDIATE RESPONSE 19”, која ќе се одржи во Ре-

публика Хрватска и Република Словенија, во периодот 

од 8 до 23 мај 2019 година, се испраќаат 55 (педесет и 

пет) припадници на Армијата на Република Северна 

Македонија (во натамошниот текст: Армијата). 

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување 

и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува 

Амбасадата на Соединетите Американски Држави во 

Република Северна Македонија, а дневниците за служ-

бено патување ги обезбедува Министерството за од-

брана.  

3. Подготовките и организацијата на припадниците 

на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-2464/1 Заменик на претседателот 

26 март 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

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

__________ 

945. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“, бр.42/01, 

5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на  26 март 2019 година,  донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-

ЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ 

„ANATOLIAN PHOENIX 19”, ВО РЕПУБЛИКА  

ТУРЦИЈА 

 

1. За учество во вежбовната активност 

„ANATOLIAN PHOENIX 19”, која ќе се одржи во Ре-

публика Турција, во периодот од 22-23 мај 2019 го-

дина, се испраќаат 2 (два) припадника на Армијата на 

Република Северна Македонија (во натамошниот 

текст: Армијата). 

2. Финансиските трошоци за сместување и исхрана 

на припадниците на Армијата ги обезбедуваат Воору-

жените сили на Република Турција, а транспортот и 

дневниците за службено патување ги обезбедува Ми-

нистерството за одбрана.  

3. Подготовките и организацијата на припадниците 

на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-2468/1 Заменик на претседателот 

26 март 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

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

__________ 

946. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 

5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на 

Република Северна Македонија, на седницата, одржана 

на 26 март 2019 година,  донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-

ЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ  

„ADRIATIC STRIKE 19”, ВО РЕПУБЛИКА 

СЛОВЕНИЈА 

 

1. За учество во вежбовната активност „ADRIATIC 

STRIKE 19”, која ќе се одржи во Република Словенија, 

во периодот од 30 мај до 8 јуни 2019 година, се испра-
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ќаат 15 (петнаесет) припадници на Армијата на Репуб-

лика Северна Македонија (во натамошниот текст: Ар-

мијата). 

2. Финансиските трошоци за транспорт, логистика, 

сместување, исхрана и дневници за службено патување 

на припадниците на Армијата ги обезбедува Министер-

ството за одбрана.  

3. Подготовките и организацијата на припадниците 

на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-2478/1 Заменик на претседателот 

26 март 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

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

__________ 

947. 

Врз основа на член 36 став 6 од Закoнот 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 член 2 став 1 од Одлуката за образување 

Национална комисија за мало и лесно оружје („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.58/07), Вла-

дата на Република Северна Македонија, на седницата 

одржана на 26 март 2019 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУ-

ВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, НАЦИОНАЛНО КОН-

ТАКТ ЛИЦЕ, ЧЛЕНОВИ И СЕКРЕТАР НА НАЦИО-

НАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА МАЛО И  ЛЕСНО ОРУЖЈЕ  

 

1. Во Решението за именување претседател, нацио-

нално контакт лице, членови и секретар на Национал-

ната комисија за мало и лесно оружје („Службен вес-

ник на Република Македонија“ бр. 190/17), во точка 1 

алинејата 22 се менува и гласи: 

„- Ивица Георгиевски од Министерство за финан-

сии – Царинска управа – член и“. 

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

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-

ка Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-1950/1 Заменик на претседателот 

26 март 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

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

__________ 

948. 

Врз основа на член 31-а став 1 од Законот за произ-

водство и промет на вооружување и воена опрема 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.54/02, 

84/07, 161/09, 145/10, 119/13, 164/13, 41/14, 192/15, 39/16 

и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на 

седницата одржана на 26 март 2019 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИ-

РАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА 

БАРАЊА ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ 

ИЗВОЗ-УВОЗ, ТРАНЗИТ, БРОКЕРСКИ УСЛУГИ И 

ОФСЕТ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА 

 

Член 1 

Во Решението за формирање на Комисија за разгле-

дување на барања за добивање дозвола за вршење из-

воз-увоз, транзит, брокерски услуги и офсет на воору-

жување и воена опрема („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 184/17), во членот 1 во точката 2 

алинејата 3 се менува и гласи: 

„- Рефет Хајдари, виш советник за ОН и човекови 

права при Министерство за надворешни работи,” 

Во точката 3 алинејата 3 се менува и гласи: 

„- Јасмин Хасановиќ, соработник во одделението за 

човекови права при Министерство за надворешни ра-

боти,” 

 

Член 2 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-

вање, а ќе се објави во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-2477/1 Заменик на претседателот 

26 март 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 

ОСИГУРУВАЊЕ 

949. 

Врз основа на член 158-s точка 1) а во врска со член 

18 став (10) и член 21-б од Законот за супервизија на 

осигурување (“Службен весник на Република Македо-

нија” бр. 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 

188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 

23/2016, 83/2018 и 198/2018), Советот на експерти на 

Агенцијата за супервизија на осигурување на седница 

одржана на ден 26.3.2019 година донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

И НАЧИНОТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ КВАЛИФИКУВА-

НО УЧЕСТВО ВО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ, 

ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО И 

ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ    

 

Член 1 

Во Правилникот за потребната документација и на-

чинот за стекнување квалификувано учество во друш-

тво за осигурување, осигурително брокерско друштво 

и друштво за застапување во осигурување (“Службен 

весник на Република Македонија” бр. 58/2013, 35/2017 

и 138/2017) во член 2 во став (3) по точката 3а. се дода-

ваат три нови точки  4, 5 и 6 кои гласат: 

“4. Податоци и документи за финансиската состојба 

на правното лице кое има намера да стекне квалифику-

вано учество во друштвото за осигурување; 

5. Потврда од Централен регистар односно друг ја-

вен регистар дека против правното лице нема изречена 

прекршочна санкција или казна забрана за вршење деј-

ност во областа на осигурувањето и финансиите; 

6. Потврда од Централен регистар односно друг ја-

вен регистар дека на правното лице не му е изречена 

споредна казна и тоа забрана за добивање дозвола за 

основање и работа на друштво за осигурување, одзема-

ње на дозвола за основање и работа на друштво за оси-

гурување, забрана за основање на нови правни лица и 

привремена или трајна забрана за вршење на работи на 

осигурување;” 

Точката 4 станува точка 7, а потточките 4.1 и 4.2 

стануваат потточки 7.1 и 7.2. 

Точката 5 станува точка 8 а потточките 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4, 5.5 и 5.6 стануваат потточки 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 и 

8.6. 

Во точката 6 која станува точка 9 зборовите: “и 

други приноси од казниво дело” се бришат. 

Точката 7 се брише. 

Точките 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 стануваат точки 10, 

11, 12, 13, 14, 15 и 16. 

Во став (5) по точката 3 се додаваат три нови точки  

4, 5 и 6 кои гласат: 

“4. Податоци и документи за финансиската состојба 

на физичкото лице кое има намера да стекне квалифи-

кувано учество во друштвото за осигурување; 

5. Доказ од Централен регистар или друг јавен ре-

гистар дека против лицето нема изречена прекршочна 

санкција или казна забрана за вршење професија, деј-

ност или должност, во областа на осигурувањето и фи-

нансиите; 

6. Потврда од казнена евиденција на надлежен суд 

дека лицето не е осудено со правосилна судска пресуда 

на безусловна казна затвор над шест месеци сè додека 

траат правните последици од пресудата, за кривичните 

дела против имотот, кривичните дела против јавните 

финансии, платниот промет и стопанството, кривични-

те дела против службената должност, како и кривични-

те дела фалсификување исправа, посебни случаи на 

фалсификување исправи, компјутерски фалсификат, 

употреба на исправа со невистинита содржина и надри-

писарство од Кривичниот законик;” 

 

Точката 4 која станува точка 7 се менува и гласи: 

“7. Изјава на физичкото лице, дека во последните 

три години не извршувало функција на лице со посеб-

ни права и одговорности во друштво за осигурување 

или друго правно лице во кое била воведена посебна 

управа или над кое е отворена стечајна или ликвидаци-

она постапка;” 

Точката 5 станува точка 8 а потточките 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4 и 5.5 стануваат потточки 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 и 8.5. 

Во точката 6 која станува точка 9 зборовите: “и 

други приноси од казниво дело” се бришат. 

Точката 7 се брише. 

 

Точките 8 и 9 стануваат точки 10 и 11. 

 

Во ставот (6) зборовите: “ставот (3) точка 4) пот-

точка 4.1, точка 5) потточки 5.3, 5.5 и 5.6, точки 10) и 

11) и ставот (5) точка 5) потточки 5.3, 5.4 и 5.5 од овој 

член” се заменуваат со зборовите: “ставот (3) точки 5) 

и 6), точка 7) потточка 7.1, точка 8) потточки 8.3, 8.5 и 

8.6 и точки 12) и 13) и ставот (5) точка 5) и точка 8) 

потточки 8.3, 8.4 и 8.5 од овој член”. 
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По ставот (6) се додава нов став (7) кој гласи: 

“(7) Потврдата од став (5) точка 6) од овој член, 

Агенцијата по службена должност ќе ја прибави од 

надлежен суд (доколку истата не е поднесена од бара-

телот). Доколку лицето е странско лице, должно е са-

мото да ги обезбеди ваквите известувања од надлежни-

те институции во странската земја.” 

Ставовите (7), (8) и (9) стануваат ставови (8), (9) и 

(10). 

Во ставот (8) кој станал став (9) зборовите: “од став 

(3), (4), (5), (6) и (7)” се заменуваат со зборовите: “од 

став (3), (4), (5), (6), (7) и (8)”. 

 

Член 2 

Во член 3 во став (3) по точката 3 се додаваат две 

нови точки  4 и 5 кои гласат: 

“4. Потврда од Централен регистар односно друг ја-

вен регистар дека против правното лице  нема изречена 

прекршочна санкција или казна забрана за вршење деј-

ност во областа на осигурувањето  и финансиите; 

5. Потврда од Централен регистар односно друг ја-

вен регистар дека на правното лице не му е изречена 

споредна казна и тоа забрана за добивање дозвола за 

основање и работа на друштво за осигурување, одзема-

ње на дозвола за основање и работа на друштво за оси-

гурување, забрана за основање на нови правни лица и 

привремена или трајна забрана за вршење на работи на 

осигурување;” 

Точката 4 станува точка 6, а потточките 4.1 и 4.2 

стануваат потточки 6.1 и 6.2. 

Точката 5 станува точка 7, а потточките 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4, 5.5 и 5.6 стануваат потточки 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 и 

7.6. 

Во точката 6 која станува станува точка 8 зборо-

вите: “и други приноси од казниво дело” се бришат. 

Точките 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 стануваат точки 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. 

Во став (4) по точката 3 се додаваат две нови точки 

4 и 5 кои гласат: 

“4. Потврда од Централен регистар или друг јавен 

регистар дека против лицето нема изречена прекршоч-

на санкција или казна забрана за вршење на професија, 

дејност или должност од областа на осигурувањето и 

финансиите; 

5. Потврда од казнена евиденција на надлежен суд 

дека лицето не е осудено со правосилна судска пресуда 

на безусловна казна затвор над шест месеци сè додека 

траат правните последици од пресудата, за кривичните 

дела против имотот, кривичните дела против јавните 

финансии, платниот промет и стопанството, кривични-

те дела против службената должност, како и кривични-

те дела фалсификување исправа, посебни случаи на 

фалсификување исправи, компјутерски фалсификат, 

употреба на исправа со невистинита содржина и надри-

писарство од Кривичниот законик;” 

Точката 4 која станува точка 6 се менува и гласи:  

“6. Изјава на физичкото лице, дека во последните 

три години не извршувало функција на лице со посеб-

ни права и одговорности во друштво за осигурување 

или друго правно лице во кое била воведена посебна 

управа или над кое е отворена стечајна или ликвидаци-

она постапка;” 

Точката 5 станува точка 7 а потточките 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4 и 5.5 стануваат потточки 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 и 7.5. 

Во точката 6 која станува точка 8 зборовите: “и 

други приноси од казниво дело” се бришат. 

Точките 7, 8 и 9 стануваат точки 9, 10 и 11. 

Во ставот (5) зборовите: “ставот (3) точка 4) пот-

точка 4.1, точка 5) потточки 5.3, 5.5 и 5.6, точки 10) и 

11) и ставот (4) точка 5) потточки 5.3, 5.4 и 5.5 од овој 

член” се заменуваат со зборовите: “ставот (3) точки 4) 

и 5), точка 6) потточка 6.1, точка 7) потточки 7.3, 7.5 и 

7.6, точки 12) и 13) и ставот (4) точка 4) и точка 7) пот-

точки 7.3, 7.4 и 7.5 од овој член”. 

По ставот (5) се додава нов став (6) кој гласи: 

“(6) Потврдата од став (4) точка 5) од овој член, 

Агенцијата по службена должност ќе ја прибави од 

надлежен суд (доколку истата не е поднесена од бара-

телот). Доколку лицето е странско лице, должно е са-

мото да ги обезбеди ваквите известувања од надлежни-

те институции во странската земја.” 

Ставовите (6), (7) и (8) стануваат ставови (7), (8) и 

(9). 

Во ставот (7) кој станал став (8) зборовите: “од ста-

вовите (3), (4), (5) и (6) од овој член” се заменуваат со 

зборовите: “од ставовите (3), (4), (5), (6) и (7) од овој 

член”. 

 

Член 3 

Прилозите 1 и 4 се заменуваат со  нови Прилози 1 и 

4 кои се дадени во прилог на овој правилник и се негов 

составен дел.  

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија”.  

 

Бр. 02-350/7                     Совет на експерти 

26 март 2019 година                          Претседател, 

Скопје                 Климе Попоски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

950. 

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 5, а во врска 

со член 90 став (1) точка 1) од Законот за безбедност на 

храната („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 

129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), директорот на Агенција-

та за храна и ветеринарство донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕ-

ДЕЛУВАЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКИ МЕСТА ЗА 

КОНТРОЛА  НА  ХРАНА  ОД   НЕЖИВОТИНСКО  

ПОТЕКЛО ОД УВОЗ 

 

Член 1 

Во Решението за определување на инспекциски 

места за контрола на  храна од неживотинско потекло 

од увоз („Службен весника на Република Северна Ма-

кедонија“ бр. 56/19) Прилогот се заменува со нов При-

лог кој е составен дел на ова решение. 

 

Член 2 

Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 02-1144/3 Агенција за храна 

28 март 2019 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог 

 

Инспекциски места-царински испостави во Република 

Северна Македонија за храна од неживотинско 

потекло 

 

1. Инспекциско место број 1 на ЦИ Скопје - 1013 

2. Инспекциско место број 2 на ЦИ Скопје - 1015 

3. Инспекциско место број 3 на ЦИ Аеродром - 

1050 

4. Инспекциско место број 4 на ЦИ Струмица - 

4050 

5. Инспекциско место број 5 на ЦИ Кавадарци - 

4040 

6. Инспекциско место број 6 на ЦИ Прилеп - 5030 

7. Инспекциско место број 7 на ЦИ Струга - 5060 

8. Инспекциско место број 8 на ЦИ Охрид - 5040 

9. Инспекциско место број 9 на ЦИ Битола - 5010 

10. Инспекциско место број 10 на ЦИ Велес - 3050 

11. Инспекциско место број 11 на ЦИ Штип - 3010 

12. Инспекциско место број 12 на ЦИ Тетово - 1080 

13. Инспекциско место број 13 на ЦИ Табановце - 

2030 

14. Инспекциско место број 14 на ЦИ Богородица - 

4020 

15. Инспекциско место број 15 на ЦИ Делчево - 

3030 

16. Инспекциско место број 16 на ЦИ Блаце - 1075 
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 Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје 
 бул. „Партизански одреди” бр. 29. Поштенски  фах 51. 
 Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски 
 телефон:  +389-2-55 12 400   
 телефакс: +389-2-55 12 401   
 
 Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.  
 „Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.  
 Рок за рекламации: 15 дена. 
 Жиро-сметка: 300000000188798.   
 Депонент на  Комерцијална банка, АД  – Скопје.  
 Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани. 
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