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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

892. 

Врз основа на  член 383 став (1) точка 1) и член 418 

од Законот за трговските друштва („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 

42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 

187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 

61/16, 64/18 и 120/18) и член 13 став (1) точка 1) од 

Статутот на АД за производство на електрична енер-

гија, Електрани на Македонија, во државна сопстве-

ност, Скопје („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.74/05, 100/08, 162/08 и 21/15), Владата на Ре-

публика Северна Македонија, во својство на Собрание 

на АД за производство на електрична енергија, Елек-

трани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, 

на седницата одржана на 19 март 2019 година, донесе 
 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТА-

ТУТОТ НА АД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДО-

НИЈА,  ВО  ДРЖАВНА  СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ 

 

Член 1 

Во Статутот на АД за производство на електрична 

енергија Електрани на Македонија, во државна соп-

ственост, Скопје („Службен весник на Република Ма-

кедонија“, бр.74/05, 100/08, 162/08 и 21/15), насловот 

се менува и гласи:  

„Статут на АД за производство на електрична енер-

гија Електрани на Северна Македонија, во државна 

сопственост, Скопје“. 

 

Член 2 

Во членот 1 по зборовите: „Електрани на“ се додава 

зборот „Северна“. 

 

Член 3 

Во членот 3 во ставовите (1) и (2), по зборовите: 

„Електрани на“ се додава зборот „Северна“. 

Ставот (3)  се менува и гласи:  

„Друштвото има скратено име „АД ЕСМ-Скопје“. 

 

Член 4 

Во членот 11, во ставот (1), по зборовите: „Владата 

на Република“ се додава зборот „Северна“.  

 

Член 5 

Во членот 14, во ставот (1), по зборовите: „Влада на 

Република“ се додава зборот „Северна“.  

 

Член 6 

Во членот 50, во ставот (1) по зборовите: „Службен 

весник на Република“ се додава зборот „Северна“. 

 

Член 7 

Се овластува Надзорниот одбор на АД за производ-

ство на електрична енергија Електрани на Северна Ма-

кедонија, во државна сопственост, Скопје да подготви 

пречистен текст на Статутот. 

Член 8 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.   

 

Бр. 45-1653/1 Заменик на претседателот 

19 март 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

__________ 

893. 

Врз основа на член 19 од Законот за земјоделство и 

рурален развој („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 

177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 

163/16, 74/17, 83/18 и 27/19), Владата на Република Се-

верна Македонија, на седницата одржана на 19 март 

2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-

КАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СОВЕТ ЗА ЗЕМЈО-

ДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ 

 

Член 1 

Во Oдлуката за формирање на Совет за земјодел-

ство и рурален развој („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 49/12), во членот 1, ставот 1 се менува 

и гласи:  

„- Никола Деребанов –претседател на Потсекторска 

постојана група за уредување на земјоделски пазари за 

овошје;  

- Драган Илиевски – претседател на Потсекторска 

постојана група за уредување на земјоделски пазари за 

млеко;  

- Томе Бабунски – претседател на Потсекторска по-

стојана група за уредување на земјоделски пазари за 

месо (говедско, свинско, овчо, козјо, живинско);  

- Иван Марковски – претседател на Потсекторска 

постојана група за несилки и јајца;  

- Стевче Јорданоски – претседател на Потсекторска 

постојана група за уредување на земјоделски пазари за 

жита;  

- Кире Неделковски - претседател на Потсекторска 

постојана група за уредување на земјоделски пазари на 

тутун и други индустриски култури;  

- Иван Вангелов – претседател на Потсекторска по-

стојана група за уредување на земјоделски пазари за 

вино и грозје;  

- Јасмина Луканова – претседател на Потсекторска 

постојана група за цвеќе и украсни дрва; 

- Бобан Димовски – претседател на Потсекторската 

постојана група за органско производство; 

- Ненад Стојанов – претседател на Потсекторската 

постојана група за уредување на земјоделски пазари со 

семе и саден материјал;  

- Мендо Трајковски– претседател на Потсекторска-

та постојана група за уредување на земјоделски пазари 

на мед;  

- Васка Мојсовска – Национална федерација на 

фармери;  
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- Сашо Ристески – претставник на Македонска асо-

цијација на преработувачи;  

- Маријана Лончар Велкова – претставник на Орга-

низација на потрошувачи на Македонија;  

- Васко Ристовски – Стопанска комора на Македо-

нија;  

- Арбен Халили – Стопанска комора на Северо-за-

падна Македонија; 

- Александар Зарков – Сојуз на стопански комори 

на Македонија;  

- Вјекослав Танасковиќ – претставник на Факултет 

за земјоделски науки и храна УКИМ Скопје;  

- проф. д-р Љупчо Михајлов – Земјоделски факул-

тет при Универзитет „Гоце Делчев“  во Штип;  

- проф. д-р Сашо Ќосев – Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј“ во Скопје, Економски факултет – Скопје;  

- д-р Катерина Хаџи Наумова-Михајловска – Еко-

номски институт Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ 

во Скопје;  

- Весела Ламбевска Домазетова – Мрежа за рурален 

развој;   

- Владо Србиновски – А.Б.А.Т. Балканија – Скопје 

Балканска асоцијација за алтернативен туризам; 

- проф. д-р Алирами Салији, Факултет за земјодел-

ство и биотехнологија при Универзитетот во Тетово.“. 

 

Член 2 

Oваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 45-1766/1 Заменик на претседателот 

19 март 2019 година на Владата на Република 

Скопје Северна Македонија, 

 д-р Кочо Анѓушев, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

894. 

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјал-

ната заштита („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 

164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 

72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 

51/18), министерот за труд и социјална политика до-

несе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА 

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 

ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА  

РАБОТА НА ГРАД СКОПЈЕ 

 

1. Се дава согласност на Статутарната Одлука за из-

менување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за 

социјална работа на град Скопје,  број 01-492/16, доне-

сен од Управниот одбор на Установата  на седницата 

одржана на ден 25.2.2019 година. 

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

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

ка Северна Македонија“. 

 

Бр. 10-2541/2 Министер за труд 

19 март 2019 година и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И 

ВРСКИ 

895. 

Врз основа на член 18 став (14) од Законот за прос-

торно и урбанистичко планирање („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 

163/16, 64/18 и 168/18), министерот за транспорт и 

врски донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-

ЧИНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ОДЗЕ-

МАЊЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ И ОВЛАСТУВАЊАТА, 

ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 

НА ЛИЦЕНЦИТЕ И ОВЛАСТУВАЊАТА, ВИСИ-

НАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ЛИЦЕНЦИТЕ И ОВЛАСТУВАЊАТА, КАКО И 

ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО 

НА РЕГИСТРИТЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот за издавање, обнову-

вање и одземање на лиценците и овластувањата, 

формата и содржината на образецот на лиценците и 

овластувањата, висината на надоместокот за издава-

ње на лиценците и овластувањата, како и формата, 

содржината и начинот на водењето на регистрите 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

107/16 и 142/16), Прилозите 1, 2, 3 и 4 се заменуваат 

со нови Прилози 1, 2, 3 и 4 кои се составен дел на 

овој правилник. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 01-2789/1 Министер 

21 март 2019 година за транспорт и врски, 

Скопје Горан Сугарески, с.р. 
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896. 

Врз основа на член 10 став (14) од Законот за дому-

вање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13, 42/14, 

199/14, 146/15, 31/16 и 64/18) министерот за транспорт 

и врски донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВА-

ЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА, ФОРМАТА 

И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ-

ТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА, КАКО И 

ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 

НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА УПРАВИТЕЛ ЗА ВРШЕЊЕ НА 

ДЕЈНОСТИТЕ  НА УПРАВУВАЊЕ  СО СТАНБЕНИ  

ЗГРАДИ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на изда-

вање, продолжување и одземање на лиценцата, форма-

та и содржината на образецот на барањето за издавање 

на лиценцата, како и формата и содржината на образе-

цот на лиценцата за управител за вршење на дејностите 

на управување со станбени згради. 

 

Член 2 

(1) Лиценцата за управител за вршење на дејности-

те на управување со станбени згради (во понатамошни-

от текст: лиценцата) се издава врз основа на писмено 

барање поднесено од страна на правно или физичко ли-

це до Регулаторна комисија за домување. 

(2) Образецот на барањето од ставот (1) на овој 

член се издава во А4 формат на хартија во бела боја.  

(3) Формата и содржината на образецот на барање-

то од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог 1 кој 

е составен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

(1) Лиценцата се издава по доставување на барање-

то од член 2 став (1) на овој правилник и по проверка 

на доставената документација. 

(2) Лиценцата се издава само доколку е доставена 

комплетна документација. Доколку приложената доку-

ментација кон барањето за издавање на лиценцата не е 

комплетна, барателот се известува во рок од три дена 

од денот на приемот на известувањето, да ја комплети-

ра документацијата.  

 

Член 4 

(1) Лиценцата се издава на образец во А4 формат на 

специјална хартија во сина боја. 

(2) Формата и содржината на образецот на лиценца-

та се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој пра-

вилник. 

Член 5 

(1) За продолжување на лиценцата, управителот 

поднесува писмено барање согласно член 2 од овој 

правилник. 

(2) Лиценцата се продолжува по доставено барање 

од став (1) на овој член и по проверка на доставената 

документација. 

(3) Лиценцата се продолжува само доколку е доста-

вена комплетна документација. Доколку приложената 

документација кон барањето за продолжување на ли-

ценцата не е комплетна, барателот се известува во рок 

од три дена од денот на приемот на известувањето, да 

ја комплетира документацијата.  

 

Член 6 

(1) Лиценцата се одзема со решение донесено од 

страна на Регулаторната комисија за домување, докол-

ку при вршење на периодични проверки врз управите-

лите се констатира дека настанале услови за одземање 

на лиценцата согласно член 10 став (9) од Законот за 

домување.  

(2) Лиценцата се одзема со решение по доставено 

известување и записник од страна на овластениот 

инспектор за домување, односно инспекторите при 

Државниот комунален инспекторат со кои се констати-

ра дека настанале услови за одземање на лиценцата 

согласно член 10 став (9) од Законот за домување.   

(3) Лиценцата која е одземена се враќа на Регула-

торната комисија за домување во рок од осум дена од 

денот на правосилноста на решението за одземањето 

на лиценцата.  

 

Член 7 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за начинот на изда-

вање, продолжување и одземање на лиценцата, форма-

та и содржината на образецот на барањето за издавање 

на лиценцата, како и формата и содржината на образе-

цот на лиценцата за управител за вршење на дејностите 

на управување со станбени згради. („Службен весник 

на Република Mакедонија“ бр.140/14) 

 

Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 01-2790/1 Министер 

21 март 2019 година за транспорт и врски, 

Скопје Горан Сугарески, с.р. 
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897. 

Врз основа на член 132-а став (3) и (10) од Зако-

нот за градење („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 

13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 

28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 

217/15,226/15, 30/16, 31/16,  39/16, 71/16, 132/16, 

35/18, 64/18 и 168/18), министерот за транспорт и 

врски донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 

ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВА-

ЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА 

ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА 

ЕДУКАЦИЈА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на поканата за едукација, начинот на спрове-

дување на едукацијата, како и начинот на водење на 

евиденција за спроведената едукација. 

 

Член 2 

За спроведување на едукацијата на лицето или 

правното лице државниот градежен инспектор, однос-

но овластениот градежен инспектор му врачува покана 

за спроведување на едукација, со која се повикува на 

едукација. 

 

Член 3 

Поканата за спроведување на едукација се печати 

на хартија во бела боја со формат А4. 

Формата и содржината на поканата на државниот 

градежен инспектор што се врачува за спроведување 

на едукација е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на 

овој правилник. 

Формата и содржината на поканата на овластениот 

градежен инспектор што се врачува за спроведување 

на едукација е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на 

овој правилник. 

Член 4 

Едукацијата се врши во просториите на Државни-

от инспекторат за урбанизам и градежништво, од-

носно во просториите на инспекциската служба на 

општината, општината во градот Скопје, односно 

градот Скопје.  

Едукацијата ја организираат и спроведуваат Држав-

ниот инспекторат за урбанизам и градежништво преку 

градежните инспектори, односно општината, општина-

та во градот Скопје, односно градот Скопје преку ов-

ластените градежни инспектори. 

 

Член 5 

Едукацијата се врши еднаш неделно, а по потреба и 

повеќе пати.  

 

Член 6 

Евиденцијата за спроведената едукација која сод-

ржи назив и седиште на правното лице, име и презиме 

на лицето на кое му е врачена поканата за спроведува-

ње на едукација и место и датум кога е извршена еду-

кацијата, Државниот инспекторат за градежништво и 

урбанизам односно општините, општините во градот 

Скопје, односно градот Скопје ја водат во електронска 

форма. 

 

Член 7 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за формата и содржи-

ната на поканата за едукација, начинот на спроведува-

ње на едукацијата, како и начинот на водење на еви-

денција за спроведената едукација („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.24/11). 

 

Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 01-2893/1 Министер 

25 март 2019 година за транспорт и врски, 

Скопје Горан Сугарески, с.р. 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

898. 
Судскиот совет на Република  Северна Македонија, 

постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот 
за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на За-
конот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Репуб-
лика Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) 
в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за Судски совет на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), на ден 25.3.2019  
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Амир Абдулаи, судија на Апелационен суд Скопје, по-
ради навршени 64 години. 

Решението влегува во сила од 26.3.2019 година.  
Решението ќе се објави во „Службен весник на 

РСМ“. 
 

Бр. 02-528/1 Судски совет 
26 март 2019 година на Република Северна Македонија 

Скопје Претседател, 
 Зоран Караџовски, с.р. 

 

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

899. 
Врз основа на член 69 став 1 од Изборниот законик, 

Државната изборна комисија, објавува 
 

УТВРДЕНА ЕДИНСТВЕНА ЛИСТА 
НА КАНДИДАТ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА  

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 
Согласно член 68 од Изборниот законик,  Државна-

та изборна комисија спроведе ждрепка за утврдување 
на редоследот на кандидатите на гласачкото ливче за 
избор на Претседател на Република Северна Македо-
нија 2019 година, одржана на 27-мата Седница на ден 
22.3.2019 година. 

Со извршената ждрепка е утврден следниот редо-
след на листите на кандидати во гласачкото ливче за 
избор на Претседател на Република Северна Македо-
нија 2019 година.  

1. Блерим Река; 
2. Гордана Сиљановска – Давкова; 
3. Стево Пендаровски. 
Согласно утврдениот редослед, Државната изборна 

комисија објавува утврдена единствена листа на канди-
дат за Претседател: 

1. Блерим Река – предложен од најмалку 10 000 из-
бирачи _________________________________ 

2. Гордана Сиљановска – Давкова – предложена од 
најмалку 10 000 избирачи_________________ 

3. Стево Пендаровски – предложен од најмалку 10 000 
избирачи_____________________________ 

 
Бр. 09-829/2 Државна изборна комисија 

25 март 2019 година Потпретседател,  
Скопје         Дитмире Шеху, с.р. 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 

ОСИГУРУВАЊЕ 

900. 

Врз основа на членовите 202 и 222 став (1) и (3) а 

во врска со членот 145 став (2) и член 146 став (2) од 

Законот за супервизија на осигурување („Службен вес-

ник 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, 83/2018 и 198/2018) и член 

2 став (3) од Правилникот за потребната документација 

за добивање на дозвола за вршење на осигурително 

брокерски работи („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.35/2017 и 37/2019), одлучувајќи по бара-

њето на лицето Александар Иванов за добивање дозво-

ла за вршење осигурително брокерски работи на Оси-

гурително брокерското друштво МАКОАС БРОКЕР 

АД, Струмица, Советот на експерти на Агенцијата за 

супервизија на осигурување на седница одржана на ден 

25.2.2019 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ  

ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ 

 

1. СЕ ДАВА ДОЗВОЛА за вршење на осигурително 

брокерски работи на Осигурително брокерското друш-

тво МАКОАС БРОКЕР АД, Струмица, со седиште на 

ул. Јанко Цветинов бр. 43, Струмица, при што како ос-

новач се јавува лицето Александар Иванов, со адреса 

на живеење на ул. Широк Дол бр.19, Струмица.  

2. Друштвото од точка 1 на ова решение произлегу-

ва од Акционерското друштво за застапување во осигу-

рување МАКО АС АД Струмица, кое врз основа на Од-

лука бр.35/18 од 6.12.2018 година за промена на нази-

вот и предметот на работење на друштвото донесена од 

страна Собранието на акционери на друштвото одржа-

но на ден 6.12.2018 година, ќе престане да врши работи 

на застапување во осигурување и ќе отпочне да врши 

осигурително брокерски работи, a новиот назив на 

друштвото ќе гласи “Осигурително брокерското друш-

тво МАКОАС БРОКЕР АД, Струмица”. 

3. Друштвото од точка 1 на ова решение има основ-

на главнина која изнесува 50.000 евра во денарска про-

тиввредност а единствен акционер е лицето Алексан-

дар Иванов, со живеалиште на адреса ул. Широк Дол 

бр.19, Струмица. 

 4. Друштвото од точка 1 на ова решение е должно 

да склучи договор за осигурување од професионална 

одговорност со коj ќе ги осигура своите обврски кон 

сопствениците на полиси во случај на прекршување на 

одредбите од договорот за посредување до еден осигу-

рен износ, кој во однос на поединечен случај не смее 

да биде помал од 250.000 ЕВРА (двесте и педесет илја-

ди евра) и/или во врска со сите осигурени случаи во ед-

на година не смее да биде помал од 500.000 ЕВРА (пет-

стотини илјади евра), веднаш по уписот на промените 

во Централниот Регистар на Република Македонија,  за 

што е должно да ја  извести Агенцијата за супервизија 

на осигурување во рок од 5 (пет) работни дена од  де-

нот на склучување на договорот за осигурување. 
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 5. Друштвото од точка 1 од ова решение, за вршење 
на осигурително брокерски работи е должно да вработи 
најмалку двајца осигурителни брокери, веднаш по уписот 
на промените во Централниот Регистар на Република Ма-
кедонија, за што е должно да ја извести Агенцијата за су-
первизија на осигурување во рок од 5 (пет) работни дена 
од денот на пријавување на работниците во Агенцијата за 

вработување на Република Македонија. 
6. Друштвото од точка 1 од ова решение е должно до 

Агенцијата за супервизија на осигурување да достави пот-
пишана и  заверена копија од Статутот и останатите акти 
на осигурителното брокерско друштво како и документа-
цијата врз основа на која може да се констатира дека оси-
гурителното брокерско друштво е кадровски, технички и 

организационо оспособено за вршење на работите пред-
видени со Статутот на Друштвото во рок од 5 (пет) дена 
од  денот на усвојување на истите.  

7. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија” и истото ќе се запише во ре-
гистарот на осигурителнo брокерски друштва што го 
води Агенцијата за супервизија на осигурување. 

8.  Ова решение влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се применува од денот на уписот на промените 
во Централниот регистар на Република Македонија. 

9. Со денот на уписот на промените во Централни-
от регистар на Република Македонија, престанува да 
важи Решението бр.07-1-390 од 19.7.2013 година изда-
дено од Агенцијата за супервизија на осигурување со 

кое се дава дозвола за вршење работи на застапување 
во осигурување на Акционерското друштвото за заста-
пување во осигурување  МАКО АС Струмица. 

Решено во Скопје на 25.2.2019 година под бр.УП 19-1-93. 
 

УП бр. 19-1-93 Совет на експерти 
25 февруари 2019 година Претседател, 

Скопје д-р Климе Попоски, с.р. 

__________ 

901. 
Врз основа на член 202 и член 222 став (3), а во 

врска со член 41 став (1) 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, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 

83/2018 и 198/2018) и член 3 од Правилникот за пот-
ребната документација која се доставува кон барањето 
за добивање на дозволи согласно Законот за супервизи-
ја на осигурување („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.103/2012, 35/2017 и 37/2019) постапувајќи 
по барањето за  издавање дозвола за воведување на но-
ва класа на осигурување во работењето на Акционер-

ското друштво за осигурување ГРАВЕ Скопје, Советот 
на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурува-
ње на седница одржана на ден 11.3.2019 година донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА 

НОВA КЛАСA НА ОСИГУРУВАЊЕ 

 
1. СЕ ДАВА ДОЗВОЛА за воведување на класата 

21 – Осигурување на живот во врска со удели во инвес-
тициони фондови од групата на животно осигурување, 
во работењето на Акционерското друштво за осигуру-
вање ГРАВЕ Скопје. 

2. Акционерското друштво за осигурување ГРАВЕ 

Скопје, е должно да започне со вршење на работи на 

осигурување во рамки на класата 21 – Осигурување на 

живот во врска со удели во инвестициони фондови, во 

рок од шест месеци од денот на донесување на  ова ре-

шение.   

3. Акционерското друштво за осигурување ГРАВЕ 

Скопје, е должно писмено да ја извести Агенцијата за 

супервизија на осигурување веднаш по започнувањето 

со работа во рамки на класата 21 – Осигурување на жи-

вот во врска со удели во инвестициони фондови. 

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

вањето. 

Решено во Скопје на 11.3.2019 година под број УП  

19-1-133.  

  

УП бр. 19-1-133 Совет на експерти 

11 март 2019 година Претседател, 

Скопје д-р Климе Попоски, с.р. 

__________ 

902. 

Врз основа на член 202 и член 222 став (3), а во 

врска со член 41 став (1) 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, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 

83/2018 и 198/2018) и член 3 од Правилникот за пот-

ребната документација која се доставува кон барањето 

за добивање на дозволи согласно Законот за супервизи-

ја на осигурување („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр.103/2012 и 35/2017) постапувајќи по бара-

њето за  издавање дозвола за воведување на нова класа 

на осигурување во работењето на САВА осигурување 

А.Д., Скопје, Советот на експерти на Агенцијата за су-

первизија на осигурување на седница одржана на ден 

31.1.2019 година донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА 

НОВA КЛАСA НА ОСИГУРУВАЊЕ 

 

1. СЕ ИДАВА ДОЗВОЛА за воведување на класата 

14 – Осигурување на кредити од групата на неживотно 

осигурување, во работењето на САВА осигурување 

А.Д., Скопје. 

2. САВА осигурување а.д., Скопје, е должно  да за-

почне со вршење на работи на осигурување во рамки 

на класата 14 – Осигурување на кредити, во рок од 

шест месеци од денот на донесување на  ова решение.   

3. САВА осигурување а.д., Скопје, е должно писме-

но да ја извести Агенцијата за супервизија на осигуру-

вање веднаш по започнувањето со работа во рамки на 

класата 14 – Осигурување на кредити. 

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

вањето. 

Решено во Скопје на 31.1.2019 година под број УП  

19-1-921.  

  

УП бр. 19-1-921 Совет на експерти 

31 јануари 2019 година Претседател, 

Скопје д-р Климе Попоски, с.р. 
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