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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 

1955. 

Врз основа на член 13-в, став (11) од Законот за 

финансиската инспекција во јавниот сектор („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр.82/13, 

43/14, 153/15 и 164/18), министерот за финансии до-

несе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА 

ФИНАНСИСКИ ИНСПЕКТОР, КАКО И ФОРМАТА 

И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ПОЛАГАЊЕ 

НА ИСПИТ И НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ФИНАНСИСКИ  

ИНСПЕКТОР 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на пола-

гање на испитот за финансиски инспектор, како и фор-

мата и содржината на барањето за полагање на испит и 

на лиценцата за финансиски инспектор. 

 

Член 2 

(1) За полагање на испитот за финансиски 

инспектор заинтересираните кандидати доставуваат 

Барање за полагање испит за финансиски инспектор 

(во натамошниот текст - барање), до Комисија за 

составување испитни прашања и полагање на испит 

за добивање лиценца за финансиски инспектор (во 

понатамошен текст: Комисија) во Министерството 

за финансии, врз основа на оглас за пријавување 

кандидати за полагање испит за финансиски инспек-

тор објавен на веб страната на Министерството за 

финансии. 

(2) Барањето е отпечатено на хартија во бела боја 

во А4 формат. 

(3) Формата и содржината на барањето се дадени 

во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правил-

ник. 

 

Член 3 

(1) Доставените барања од член 2 став (1) од овој 

правилник, ги проверува Комисијата во рок од десет 

дена од истекот на рокот за доставување на барањата и 

изготвува листа на кандидати кои ги исполниле усло-

вите за полагање на испитот. 

(2) Кандидатите кои ги исполнуваат условите за 

полагање на испитот се објавуваат на веб страницата 

на Министерството за финансии и се известуваат по 

електронски пат за можноста за полагање на испитот. 

На овие кандидати им се доставува идентификационен 

број под кој ќе го полагаат испитот и ќе им бидат сооп-

штени резултатите од испитот. 

 

Член 4 

(1) Испитот се состои од два дела: 

- општ дел кој содржи прашања од областа на 

општата управна постапка и прекршочната поста-

пка и  

- посебен дел кој содржи прашања од областа на 

надлежност на финансиската инспекција во јавниот 

сектор. 

(2) Испитот од став (1) на овој член се полага со од-

говарање на испитен тест кој содржи 50 прашања кои 

носат вкупно 100 бодови и тоа: 

- општиот дел од испитот содржи 20 прашања, кои 

носат вкупно 40 бодови, односно секое прашање носи 

по 2 бодови и  

- посебниот дел од испитот содржи 30 прашања, 

кои носат вкупно 60 бодови, односно секое прашање 

носи по 2 бодови.  
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(3) Кандидатите при полагање на испитот ги внесу-

ваат одговорите на прашањата на картичка за внесува-

ње на одговори.  

(4) Испитот се полага така што кандидатот заокру-

жува еден точен одговор во картичката за внесување на 

одговори, од понудените одговори за секое прашање и 

истиот се смета за положен доколку кандидатот освоил 

најмалку 70 бодови од вкупно 100 бодови. 

(5) Испитот се полага писмено и трае најмногу 120 

минути. 

 

Член 5 

(1) Пред почетокот на испитот, од страна на Коми-

сијата се врши увид во личните карти и се утврдува 

идентитетот на кандидатите кои ќе го полагаат испи-

тот.  

(2) На секој од кандидатите му се врачува испитен 

тест, картичка за внесување на одговори и празнo 

плико. 

(3) Испитот започнува откако од страна на Комиси-

јата ќе биде констатирано дека се исполнети условите 

за полагање. 

(4) Кандидатите го внесуваат својот идентификаци-

онен број во обележаниот простор на картичката за 

внесување на одговори. 

(5) Ако некој од присутните кандидати го нарушува 

редот и дисциплината, истиот ќе биде отстранет. 

(6) По истекот на времето за полагање на испитот 

од член 4 став (5) од овој правиник, сите кандидати 

треба да престанат со пополнување на картичката за 

внесување на одговори и истата заедно со испитниот 

тест ги ставаат во празното плико кое затворено го пре-

даваат на Комисијата. 

Член 6 

(1) По завршување на испитот, се составува Запис-

ник за спроведениот испит, кој содржи податоци за ис-

питот, кандидатите, текот на испитот и случувања пов-

рзани со истиот, како и листа на кандидатите со вкупен 

број на освоени бодови. 

(2) Идентификационите броеви на кандидатите 

кои го полагале испитот и освоените бодови се обја-

вуваат на веб страната на Министерството за финан-

сии. 

 

Член 7 

(1) На кандидатите кои успешно го положиле испи-

тот, им се издава Лиценца за финансиски инспектор 

(во натамошниот текст: Лиценца).  

(2) Лиценцата се издава на хартија во бела боја во 

А4 формат. 

(3) Формата и содржината на Лиценцата се дадени 

во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 8 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Северна Македонија“. 

 

Бр. 16-4476/4  

25 јуни 2019 година Министер за финансии, 

Скопје д-р Драган Тевдовски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 
НАУКА 

1956. 
Врз основа на член 58 став (9) од Законот за висо-

кото образование* („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 82/18), министерот за образование и 
наука донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ НА РАНГИРАЊЕ 
НА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат критериумите и 
начинот на рангирање на универзитетите и самостојни-
те научни установи (во натамошниот текст: устано-
вите). 

 
Член 2 

Установите се рангираат според следниве критери-
уми: 

- постигнувања во наставно-образовна дејност (нас-
тава и учење), 

- постигнувања во научно – истражувачка дејност 
(истражување) и 

- постигнувања во применувачка дејност (социјални 
услуги). 

 
Член 3 

Рангирањето на установите се врши со соодветен 
вкупен удел по критериумите од член 2 од овој правил-
ник по однос на постигнувањата по дејности, и тоа: 

- 50% за наставно-образовна дејност (настава и 
учење), 

- 40% за научно-истражувачка дејност (истражу-
вања) и 

- 10% за применувачка дејнoст (социјални услуги). 
 

Член 4 
Од страна на министерството надлежно за работите 

на високото образование до правното лице кое го спро-
ведува рангирањето на установите се доставува список 
на сите установи и единиците во нивен состав, како 
вршители на високообразовна дејност, кои се предмет 
на рангирањето. 

  
Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“. 

   
Бр. 18-3486/4 Министер за образование 

26 јуни 2019 година и наука, 
Скопје д-р Арбер Адеми, с.р. 

 
СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
1957. 

Судскиот совет на Република Северна Македонија, 
постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Зако-
нот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/06, 
35/08, 150/10, 83/18 и 198/18 ) а в.в. со член  26 од Зако-
нот за изменување и дополнување на Законот за судо-
вите („Службен весник на РСМ“ бр. 96/2019) и член 54 
став 1 точка 3 од Законот за Судски совет на Република 
Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ 
бр.102/2019) на ден 01.07.2019  година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Се констатира престанок на судиската функција на 

Василка Василева, судија на Основниот суд Струмица, 

поради исполнување на услови за старосна пензија. 

Решението влегува во сила од 01.07.2019 година.  

 

Бр. 02-1037/2 Судски совет на Република 

2 јули 2019 година Северна Македонија 

Скопје Претседател, 

 Киро Здравев, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

1958. 

Врз основа на член 47став (3) од Законот за ветери-

нарно-медицински препарати („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 42/10, 136/11, 149/15, 53/16 и 

241/18), директорот на Агенцијата за храна и ветери-

нарство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА РАСПОРЕДУВАЊЕ 

НА ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ 

ВО ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ И НАЧИНОТ НА ПРЕ-

ПИШУВАЊЕ  И ИЗДАВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНО- 

МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на распоредување на 

ветеринарно медицинските препарати во одделени ка-

тегории и начинот на препишување и издавање на ве-

теринарно медицински препарати („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 70/12) во член 3, став (2), 

точка 1) по зборот „продавници“ се додаваат зборо-

вите: „-малопродажни објекти за храна за животни и 

продавници за домашни миленици“. 

 

Член 2 

Во членот 3 став (2), точката 3) се брише. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“. 

 

Бр. 02-1372/5 Агенција за храна 

27 јуни 2019 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
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