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4057. 

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 сопствености („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106, 

15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на сед-

ницата одржана на 28.9.2016 година, донесе 

 

О Д Л У К A 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-

РИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВ-

НИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Акционер-

ско друштво за изградба и стопанисување со станбен 

простор и со деловен простор од значење за Република-

та – Скопје, му престанува користењето на недвижната 

ствар – деловен простор на ул. „Кузман Јосифовски 

Питу“ бр.19/VII – Скопје, на КП бр. 315, КО кисела Во-

да 2, со површина од 256 м2, запишан во Имотен лист 

бр. 48678, сопственост на Република Македонија. 

  Стр. 
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Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава 
на трајно користење, без надомест, на Државниот 
инспекторат за транспорт. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Државниот 
инспекторат за транспорт и Акционерско друштво за 
изградба и стопанисување со станбен простор и со де-
ловен простор од значење за Републиката – Скопје, во 
рок од десет дена од денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 

Бр. 42-5610/1 Заменик на претседателот 

28 септември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 



4 октомври 2016  Бр. 183 - Стр. 3 

 
 

 

4058. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост и 
со стварите во општинска сопственост („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.78/2015, 106/2015 и 
153/2015), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  28.9.2016 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНИ  
СТВАРИ ВО ШТИП 

 
Член 1 

Со оваа одлука се даваат во закуп недвижни ствари 
кои се наоѓаат на улица „Борко Талев“ бр.40 во Штип, 
на КП бр.9415 КО Штип 4, запишани во Имотен лист 
бр.5763, сопственост на Република Македонија, корис-
ник Министерство за финансии и тоа:  

- стан, влез 1, кат К1, број 2, со внатрешна површи-
на од 51 м², 

- помошни простории, влез 1, кат К1, број 2, со 
внатрешна површина од 15 м² и 

- стан, влез 1, кат ПР, број 1, со внатрешна површи-
на од 27 м².  

 
Член 2 

Давањето во закуп на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јав-
но наддавање, преку електронски систем за јавно над-
давање со кој управува и оперира Министерството за 
финансии – Управа за имотно правни работи, со проце-
нета вредност утврдена согласно Процената од Бирото 
за судски вештачења број СВ V 25/15-3 од 28.1.2016 
година, во која е проценета вкупната вредност на нед-
вижните ствари во износ од 2.333.679,00 денари.   

Висината на почетната месечна закупнина изнесува 
0,5% од проценетата вкупна вредност на недвижните 
ствари од став 1 на овој член и истата изнесува 
11.668,00 денари. 

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 
Македонија“. 

 
Бр. 42-6660/1 Заменик на претседателот 

28 септември 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

4059. 
Врз основа на член 36 став (3) 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.78/2015, 
106/2015 и 153/2015), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28.9.2016 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНИ  
СТВАРИ ВО КИЧЕВО 

 
Член 1 

Со оваа одлука се даваат во закуп недвижни ствари 
кои се наоѓаат на улица „Град“ во Кичево, на КП бр. 
3088 КО Кичево 4, запишани во Имотен лист бр. 9784, 
сопственост на Република Македонија, корисник Ми-
нистерство за финансии - Компензационен фонд од 
друга странска помош Скопје и тоа:  

- стан, влез 1, кат 03, број 12, со внатрешна површи-
на од 58 м2 и 

- помошни простории, влез 1, кат ПО, број 12, со 
внатрешна површина од 4 м2. 

 
Член 2 

Давањето во закуп на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јав-
но наддавање, преку електронски систем за јавно над-
давање со кој управува и оперира Министерството за 
финансии – Управа за имотно правни работи, со проце-
нета вредност утврдена согласно Проценката од Биро-
то за судски вештачења СВ V 25/15-3 од 28.01.2016  го-
дина, во која е проценета вкупната вредност на нед-
вижните ствари на износ од 911.614,50 денари.   

Висината на почетната месечна закупнина изнесува 
0,5% од проценетата вкупна вредност на недвижните 
ствари од став 1 на овој член и истата изнесува 
4.558,00 денари. 

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 
Македонија“. 

 
Бр. 42-6660/2 Заменик на претседателот 

28 септември 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

4060. 
Врз основа на член 36 став (3) 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.78/2015, 
106/2015 и 153/2015), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 28.9.2016 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНИ  
СТВАРИ ВО ПРИЛЕП 

 
Член 1 

Со оваа одлука се даваат во закуп недвижни ствари 
кои се наоѓаат на улица „Мукос“ бр.47 во Прилеп, на 
КП бр.6810 КО Прилеп, запишани во Имотен лист бр. 
8362, сопственост на Република Македонија, корисник 
Министерство за финансии и тоа: 

- стан во семејна зграда, влез 1, кат 01, број 2, со 
внатрешна површина од 60 м², 

- стан во семејна зграда, влез 1, кат ПР, број 1, со 
внатрешна површина од 60 м², 

- помошни простории, влез 1, кат ХС, со внатрешна 
површина од 5 м² и  

- помошни згради, влез 1, кат ПР, со внатрешна 
површина од 20 м². 

 
Член 2 

Давањето во закуп на недвижните ствари од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јав-
но наддавање, преку електронски систем за јавно над-
давање со кој управува и оперира Министерството за 
финансии – Управа за имотно правни работи, со проце-
нета вредност утврдена согласно Процена СВ V 25/15-
3 од 28.1.2016  година и ја процени недвижноста на 
вкупен износ од 2.628.510,00 денари. 
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Висината на почетната месечна закупнина изнесува 
0,5% од проценетата вкупна вредност на недвижните 
ствари од став 1 на овој член и истата изнесува 
13.143,00 денари. 

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 
Македонија“. 

 
Бр. 42-6660/3 Заменик на претседателот 

28 септември 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

4061. 
Врз основа на член 36 став (3) од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост и 
со стварите во општинска сопственост („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.78/2015, 106/2015 и 

153/2015), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  28.9.2016 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНИ  

СТВАРИ ВО ОХРИД 

 
Член 1 

Со оваа одлука се даваат во закуп недвижни ствари 
кои се наоѓаат улица „Дупки“, на КП бр.1586/1 КО 
Рамне, запишани во Имотен лист бр.596, сопственост 
на Република Македонија – корисник Министерство за 
финансии-Компензационен фонд од странска помош 
Јапонија и тоа:  

- стан, влез 1, кат ПР, број 1, со внатрешна површи-

на од 47 м², 
- помошни простории, влез 1, кат ПР, број 1, со 

внатрешна површина од 24 м², 
- помошна просторија, влез 2, кат ПР, број 1, со 

внатрешна површина од 21 м², 
- стан, влез 3, кат К1, број 2, со внатрешна површи-

на од 60 м², 

- помошни простории, влез 3, кат К1, број 2, со 
внатрешна површина од 24 м², 

- стан, влез 4, кат СУ, број 1, со внатрешна површи-
на од 18 м² и 

- гаража, влез 1, кат ПР, број 1, со внатрешна пов-
ршина од 19 м². 

 

Член 2 
Давањето во закуп на недвижните ствари од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јав-
но наддавање, преку електронски систем за јавно над-
давање со кој управува и оперира Министерството за 
финансии – Управа за имотно правни работи, со проце-
нета вредност утврдена согласно Ре-Процена СВ 5 
25/15-2 од 06.10.2015 година на Бирото за судски веш-

тачења, во која е проценета вкупната вредност на нед-
вижните ствари во вкупен износ од 2.220.027,00 де-
нари.   

Висината на почетната месечна закупнина изнесува 
0,5% од проценетата вкупна вредност на недвижните 
ствари од став 1 на овој член и истата изнесува 
11.100,00 денари. 

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 
Македонија“. 

 
Бр. 42-6660/4 Заменик на претседателот 

28 септември 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

4062. 
Врз основа на член 36 став (3) 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 
и 153/15), Владата на Република Македонија на седни-
цата одржана на  28.9.2016 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР 
ВО С. МАНАСТИР 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава во закуп недвижна ствар, 
зграда број 1, со внатрешна површина од 93 м2, која се 
наоѓа на улица „Полиќ“ во с.Манастир, на КП бр.318 
КО Манастир, запишана во Имотен лист бр.131, соп-
ственост на Република Македонија, корисник Минис-
терство за финансии.  

 
Член 2 

Давањето во закуп на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јав-
но наддавање, преку електронски систем за јавно над-
давање со кој управува и оперира Министерството за 
финансии – Управа за имотно правни работи, со проце-
нета вредност утврдена согласно Процената од Бирото 
за судски вештачења бр. СВ 5 14/15-2 од 18.11.2015 го-
дина, во која е проценета вкупната вредност на нед-
вижноста на износ од 457.421,00 денари. 

Висината на почетната месечна закупнина изнесува 
0,5% од проценетата вкупна вредност на недвижната 
ствар од став 1 на овој член и истата изнесува 2.287,00 
денари. 

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 
Македонија“. 

 
Бр. 42-6660/5 Заменик на претседателот 

28 септември 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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4063. 
Врз основа на член 36 став (3) 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 
и 153/15), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 28.9.2016 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР 
ВО С.МАНАСТИР 

 
Член 1 

Со оваа одлука се дава во закуп недвижна ствар, зграда 
број 2, со внатрешна површина од 1.172 м2, која се наоѓа на 
улица „Полиќ“ во с.Манастир, на КП бр.318 КО Манастир, 
запишана во Имотен лист бр.131, сопственост на Републи-
ка Македонија, корисник Министерство за финансии.  

 
Член 2 

Давањето во закуп на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јав-
но наддавање, преку електронски систем за јавно над-
давање со кој управува и оперира Министерството за 
финансии – Управа за имотно правни работи, со проце-
нета вредност утврдена согласно Процената од Бирото 
за судски вештачења бр. СВ 5 14/15-2 од 18.11.2015 го-
дина, во која е проценета вкупната вредност на нед-
вижноста на износ од 5.575.869,00 денари. 

Висината на почетната месечна закупнина изнесува 
0,5% од проценетата вкупна вредност на недвижната ствар 
од став 1 на овој член и истата изнесува 27.880,00 денари.  

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 
Македонија“. 

 
Бр. 42-6660/6 Заменик на претседателот 

28 септември 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

4064. 
Врз основа на член 90 став 1 од Законот за социјалната 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
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 и 30/16), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 28.9.2016 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ 
НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА 
 
1. Владата на Република Македонија дава одобрение 

за основање на приватна установа за социјална заштита 
на стари лица на ул. Илија Алексов бб, Имотен лист бр. 
326, КП 4501/1, 4501/2, 4502/1, 4505/1, 4506/3 КО Радо-
виш, на ПЗУ Интермедика-ординација по општа медици-
на со биохемиска лабoраторија, со седиште на ул. Плачко-
вица бр. 181 - Радовиш ЕМБС 5260876. 

2. Установата од точка 1 од оваа одлука обезбедува 
опрема, простор, средства и кадри за социјална зашти-
та и згрижување на 16 корисници, согласно со Правил-
никот за нормативите и стандардите за простор, оп-
рема, стручни кадри и средства потребни за основање и 
започнување со работа на установа за социјална зашти-
та за стари лица („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 125/15). 

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

 
Бр. 42-6756/1 Заменик на претседателот 

28 септември 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
_________ 

4065. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите во државна сопственост 
и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 106/15 и 
153/15) Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 28.9.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА 
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА  ОПШТА  БОЛНИЦА  

– КУМАНОВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 
движната ствар: 

 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на 

трајно користење без надомест на Јавната здравствена 
установа Општа болница - Куманово. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Општа бол-
ница - Куманово, со кој се уредуваат правата и об-
врските 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 
Македонија”. 

 
Бр. 42-6780/1 Заменик на претседателот 

28 септември 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 
4066. 

Врз основа на член 215 став 1 од Законот за трговски-
те друштва („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 
24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013,  120/2013, 187/2013, 
38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 
30/2016 и 61/2016), Владата на Република Македонија на 
седницата одржана на 16 септември 2016 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА В.Д. УПРАВИТЕЛ НА ТРГОВСКО 
ДРУШТВО НАФТОВОД ДООЕЛ СКОПЈЕ 

 
1. За вршител на должноста управител на Трговско 

друштво НАФТОВОД ДООЕЛ Скопје, се избира Нико-
ла Котевски. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
Бр. 24-7475/1 Заменик на претседателот 

16 септември 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

  Никола Тодоров, с.р. 



 Стр. 6 - Бр. 183                                                                                    4 октомври 2016 
 

 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште (,,Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 
154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 28.9.2016 година, до-
несе 
 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДБА НА ГРАНИЧЕН ПРЕМИН ТАБАНОВЦЕ КО ТАБАНОВЦЕ ОПШТИНА КУМАНОВО 
 

Член 1 
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка 

на Државна урбанистичка планска документација за изградба на граничен премин Табановце КО Табановце, 
општина Куманово. 

 
Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 170796м2, 
ги има следните катастарски индикации: 

4067. 



4 октомври 2016  Бр. 183 - Стр. 7 

 
 

 



 Стр. 8 - Бр. 183                                                                                    4 октомври 2016 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 

             Бр. 42-7201/1 Заменик на претседателот 

  28 септември 2016 година на Владата на Република 

                 Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
 



 Стр. 10 - Бр. 183                                                                                    4 октомври 2016 
 

 

Врз основа на член 148 став 1 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.9.2016 година, донесе  

   
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОТРЕБИТЕ ОД СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ 
И СУПСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КАДРИ СОГЛАСНО СО МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ 

(2015 – 2018) 
 
1. Во Програмата за потребите од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно со мрежата на 

здравствени установи (2015 – 2018) („Службен весник на Република Македонија“ бр.69/15, 96/15 , 208/15, и 
229/15), во точката 1., делот II се менува  и гласи: 

 
„-II- 

ПРОГРАМА ЗА ПОТРЕБИТЕ ОД СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И СУПСПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ КАДРИ 
СОГЛАСНО СО МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ЗА 2016 ГОДИНА 

4068. 
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             Бр. 42-7094/1 Заменик на претседателот 

  28 септември 2016 година на Владата на Република 

                 Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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4069. 

Врз основа на член 9 и 10 од Законот за државни-

от испитен центар („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 142/2008, 148/2009, 41/2014, 

55/2016 и 142/2016), Владата на Република Македо-

нија на седницата одржана на 16 септември 2016 го-

дина, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР НА 

ДРЖАВНИОТ ИСПИТЕН ЦЕНТАР 

 

1. За заменик директор на Државниот испитен цен-

тар се именува Бети Кузмановска. 

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

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

ка Македонија“.   

 

Бр. 24-7465/1 Заменик на претседателот 

16 септември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

  Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

4070. 

Врз основа на член 30 од Законот за научно - ис-

тражувачката дејност („Службен весник на Републи-

ка Македонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 

80/2012, 24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015, 

154/2015, 30/2016 и 53/2016), Владата на Република 

Македонија на седницата одржана на 16 септември 

2016 година, донесе  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТ-

СТАВНИК ВО СОВЕТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА  

НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА – СКОПЈЕ 

 

1. д-р Виолета Ачкоска се разрешува од должноста 

претставник во Советот на Јавната научна установа 

Институт за национална историја – Скопје, на нејзино 

барање. 

2. За претставник во Советот на Јавната научна ус-

танова Институт за национална историја – Скопје, се 

определува Васко Дукмеџиев. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-7468/1 Заменик на претседателот 

16 септември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

  Никола Тодоров, с.р. 

4071. 

Врз основа на член 100 став 3 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 

15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 

44/2014, 116/2014, 180/2014, 33/2015, 72/2015, 

104/2015, 150/2015, 173/2015, 192/2015 и 30/2016) и 

член 36 став 6 од Законот за Владата на Република 

Македонија („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 

115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 

15/2013, 139/2014, 196/2015 и 142/2016), Владата на 

Република Македонија на седницата одржана на 16 

септември 2016 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈУ 

МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА  

РАБОТА ТЕТОВО 

 

1. Александар Велјановски се разрешува од долж-

носта член на Управниот одбор-претставник на основа-

чот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа 

Тетово, на негово барање. 

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

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24-7471/1 Заменик на претседателот 

16 септември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

  Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

4072. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на                  

16 септември 2016 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ  

КЛИНИЧКА БОЛНИЦА - ТЕТОВО 

 

1. Александар Велјановски се разрешува од долж-

носта член на Управниот одбор – претставник на осно-

вачот на ЈЗУ Клиничка болница - Тетово, на негово ба-

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

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24-7473/1 Заменик на претседателот 

16 септември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

  Никола Тодоров, с.р. 

__________ 

4073. 

Врз основа на член 34 од Законот за студентски-

от стандард („Службен весник на Република Маке-

донија“ бр. 15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014, 

146/2015 и 30/2016), Владата на Република Македо-

нија на седницата одржана на 28 септември 2016 го-

дина, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОС-

НОВАЧОТ НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ  

„СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ 

 

1. Дејан Трендевски се разрешува од должноста 

член на Управниот одбор - претставник на основачот 

на Државниот студентски дом „Скопје“ - Скопје. 

2. За член на Управниот одбор – претставник на ос-

новачот на Државниот студентски дом „Скопје“-

Скопје, се именува Дејан Трендевски. 

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

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

ка Македонија“. 

 

Бр. 24-7478/1 Заменик на претседателот 

28 септември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4074. 

Врз основа на член 22 став 1 од Законот за безбед-

ност на храната („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 157/2010, 53/2011, 1/2012, 164/2013, 

187/2013, 43/2014, 72/2015, 84/2015, 129/2015, 

213/2015 и 39/2016), Владата на Република Македони-

ја на седницата одржана на 28 септември 2016 година, 

донесе  

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК 

ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕ-

ТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

1. Абдулезел Догани се разрешува од должноста 

заменик директор на Агенцијата за храна и ветери-

нарство на Република Македонија, на негово ба-

рање. 

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

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

ка Македонија.“  

 

Бр. 24-7481/1 Заменик на претседателот 

28 септември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 

__________ 

4075. 

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 

43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 

154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), Владата на Ре-

публика Македонија на седницата одржана на                  

28 септември 2016 година, донесе 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОД-

БОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ  НА ЈЗУ  

ЗДРАВСТВЕН ДОМ - РАДОВИШ 

 

1. Баже Манев се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ 

Здравствен дом - Радовиш, на негово барање. 

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

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

ка Македонија“.  

 

Бр. 24-7511/1 Заменик на претседателот 

28 септември 2016 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

4076. 

Врз основа на член 8 ставовите 2 и 4  од Законот за 

нотаријатот („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 55/07. 86/08, 139/09 и 135/11), министерот за 

правда донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА БРОЈОТ 

И РАСПОРЕДОТ НА СЛУЖБЕНИТЕ СЕДИШТА НА 

НОТАРИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Правилникот за бројот и распоредот на службе-

ните седишта на нотарите во Република Македонија 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 1/08, 

148/08 и 91/13), во Прилог бр. 1 точка 9 во алинејата 1 

бројот „6“ се заменува со бројот „7“. 

Во точка 13 во алинејата 1 бројот „14„ се заменува 

со бројот „15“.  

Во точка 21 во алинејата 1 бројот „67„ се заменува 

со бројот „68“.  

Во точка 24 во алинејата 1 бројот „14„ се заменува 

со бројот „15“. 

 

Член 2 

Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.  01-3676/1  

30 септември  2016 година Министер за правда, 

Скопје Валдет Џафери, с.р. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 

НАУКА 

4077. 

Врз основа на член 34 став (9) од Законот за основ-

ното образование („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 

6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 

145/15, 30/16 и 127/16) и член 24-а став (9) од Законот 

за средното образование („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 

29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 

49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 

6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14,10/15, 98/15, 

145/15, 30/16 и 127/16), министерот за образование и 

наука во согласност со министерот за информатичко 

општество и администрација, дoнесе  

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА АКРЕДИ-

ТАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИЈА НА НАСТАВНИЦИ ЗА 

ОРГАНИЗИРАЊЕ НА НАТПРЕВАРИ НА УЧЕНИ-

ЦИТЕ ВО ОСНОВНИТЕ, ОДНОСНО СРЕДНИТЕ  

УЧИЛИШТА 

                                        

Член 1 

Со овој правилник се пропишува образецот на бара-

њето и потребната документација за издавање на акре-

дитација на здруженија на наставници за организирање 

на натпревари на учениците во основните, односно 

средните училишта.  

 

 

Член 2 

Образецот на барањето за акредитација на здруже-

нија на наставници за организирање на натпревари на 

учениците во основните, односно средните училишта е 

отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат и е да-

ден во Прилог број 1, кој е составен дел на овој правил-

ник. 

Образецот од став 1 на овој член содржи: 

- името од здружението на наставници за организи-

рање на натпревари на учениците во основните и сред-

ните училишта, име на наставниот предмет за кој се 

доставува барањето и одговорното лице и 

- податоци за здружението на наставници. 

  

 

Член 3 

Потребната документација е содржана во Прилог 

број 2, кој е составен дел на овој правилник. 

 

 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр.12/2-3514/2 

2 септември 2016 година 

Бр. 20-12264/1 

2 септември 2016 година 

Министер Министер 

за информатичко општество за образование 

и администрација, и наука, 

Марта Арсовска Томовска, с.р.                                            Пиштар Лутфиу, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 

4078. 

Врз основа на член 7-а од Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај 

(„Службен весник на Република Македонија„ бр. 92/07, 161/09, 17/11, 54/11, 13/13, 163/13, 38/14, 166/14, 

116/15, 193/15 и 31/16) министерот за транспорт и врски, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 

НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ 

ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ 

 

Член 1 

Во Правилникот за формата и содржината на образецот на одобрението за вршење на превоз на опасни ма-

терии во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/10 и 46/12), Прилогот се за-

менува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

              Бр. 01-12300/1 Министер 

  22 септември 2016 година за транспорт и врски, 

                   Скопје Владо Мисајловски, с.р. 
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4079. 
Врз основа на член 78-б став (10) од Законот за гра-

дење („Службен весник на Република Македонија“ 

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 и 132/16), министерот за транспорт 

и врски донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРОЕКТОТ ЗА 

ДИСЛОКАЦИЈА НА ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТ И НА 

РЕШЕНИЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА  

ДИСЛОКАЦИЈА НА ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на проектот за дислокација на енергетски об-

јект и на решението за одобрување на проектот за дис-

локација на енергетски објект.  

 

Член 2 

(1)Проектот за дислокација на енергетски објекти 

(во понатамошниот текст: проектот) се печати на хар-

тија во бела боја, со нумерирани страници, во А-4 фор-

мат. 

(2)Проектот се состои од два дела и тоа: општ дел и 

проектен дел. 

 

Член 3 

(1)Општиот дел на проектот содржи основни пода-

тоци и програмски дел. 

(2)Основни податоци се:  

-назив на проектот и намена на проектот; 

-назив на градбата, стационажи, делници и сл.; 

-назив на инвеститор и негово седиште; 

-назив, седиште и адреса на правното лице кое го 

изработува проектот; 

-лиценца за проектирање на градби од соодветна 

категорија, за правното лице кое го изработува проек-

тот; 

-решение за именување на проектант и соработни-

ци за сите делови од проектот, со број на овластување 

за проектирање; 

-овластување за проектирање на градби од соодвет-

на категорија, за проектантот кој го изработува проек-

тот, за сите делови на проектот; 

-изјава дадена под полна материјална и кривична 

одговорност со која инвеститорот потврдува дека енер-

гетскиот објект е негова сопственост и негово основно 

средство и 

-технички број, место и датум на изработка на про-

ектот. 

(3)Проектот  содржи заверка со печат и потпис од 

субјектите кои учествувале во неговата изработка и ре-

визија, на начин утврден со Правилникот за содржина-

та на проектите, означувањето на проектот, начинот на 

зaверка на проектот од страна на одговорните лица и 

начинот на користење на електронските записи. 

(4)Програмскиот дел содржи проектна програма во 

која инвеститорот ги дефинира неговите потреби и ба-

рања на објектот што се дислоцира. 

 

Член 4 

Проектниот дел содржи податоци за постојната сос-

тојба на објектот и новата состојба која се предвидува 

со дислокацијата и истиот содржи: 

1.содржина со список на сите прилози и цртежи; 

2.технички опис со нумерички параметри; 

3.цртежи со геометриски проекции, димензии и 

спецификација на сите архитектонски, градежни и тех-

ничко-технолошки елементи од кои се состои градбата; 

4.предмер и опис на вградените градежни материја-

ли и опрема и  

5.проекти (архитектонски, градежен и проект за 

електрична инсталација и опрема). 

 

Член 5 

(1) Решението за одобрување на проектот за дисло-

кација на енергетски објект се издава во А-4 формат, 

на хартија во бела боја. 

(2) Формата и содржината на решението од став (1) 

на овој член, се дадени во Прилогот кој е составен дел 

на овој правилник.  

 

Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 01-12416/1 Министер 

26 септември 2016 година за транспорт и врски, 

Скопје Владо Мисајловски, с.р. 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

4080. 
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 и 6/16) и член 8 од Законот за вршење на 

услуги брз трансфер на пари („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 77/03, 54/07, 48/10, 67/10, 

17/11, 135/11, 187/13, 154/15 и 23/16), Советот на На-

родната банка на Република Македонија донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА И СОГЛАСНОСТ ЗА 

ВРШЕЊЕ УСЛУГА БРЗ ТРАНСФЕР НА ПАРИ 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

1. Со оваа одлука се пропишуваат условите за 

вршење услуга брз трансфер на пари, содржината на 

актите за начинот на работење и програмата за спречу-

вање перење пари и финансирање тероризам на тргов-

ските друштва коишто доставуваат барање за вршење 

на услугата брз трансфер на пари, освен банките,  ви-

дот и начинот на доставување на потребната докумен-

тација, информации и податоци за добивање дозвола и 

согласност за вршење услуга брз трансфер на пари, по-

стапката за нивно оценување и контрола од страна на 

Народната банка на Република Македонија (во ната-

мошниот текст: Народната банка) и условите за склу-

чување договор за вршење услуга брз трансфер на пари 

помеѓу давател на услугата брз трансфер на пари и су-

багент. 

 

II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИСПОЛНУ-

ВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА И 

СОГЛАСНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГА БРЗ  

ТРАНСФЕР НА ПАРИ 

 

2. Трговското друштво за да добие дозвола за врше-

ње услуга брз трансфер на пари и банката за да добие 

согласност да врши услуга брз трансфер на пари доста-

вуваат комплетно барање до Народната банка. 

 

А. ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГА 

БРЗ ТРАНСФЕР НА ПАРИ 

 

3. Трговското друштво го докажува исполувањето 

на условите за вршење услуга брз трансфер на пари со 

доставување на потребната документација: 

3.1 Барање за добивање дозвола за вршење услуга 

брз трансфер на пари – образец 1; 

3.2. Извод од регистарот на трговски друштва не 

постар од 3 (три) месеци како доказ дека трговското 

друштво е регистрирано за вршење дејност помошни 

активности во финансиското посредување; 

3.3. Документи за соодветен деловен простор, тех-

ничка опременост и информативен систем: 

а) доказ за сопственост или договор за закуп за 

просторијата во која ќе се  врши услугата брз трансфер 

на пари; 

б) решение од Државниот санитарен и здравствен 

испекторат при Министерството за здравство за испол-

нување на условите за вршење на дејноста;  

в) пријава до Државниот испекторат за труд при 

Министерството за труд и социјална политика за ис-

полнување на мерките, нормативите и стандардите за 

заштита при работа за вршење на дејноста; 

г) писмено известување за обезбедена одделна 

просторија за вршење услуга брз трансфер на пари, ако 

трговското друштво се занимава и со друга дејност; 

д) писмено известување за компјутерска опреме-

ност за вршење на услугата брз  трансфер на пари со 

можност за поврзување со Народната банка; 
3.4. Документи за заштита и обезбедување на па-

ричните средства, имотот и вработените: 
а) полиса за осигурување од можна штета (кражба, 

пожар и сл.) на просторијата во која се врши услугата 
брз трансфер на пари; 

б) полиса за осигурување на паричните средства од 
штета што може да настане врз основа на фалсифику-
вани банкноти; 

в) писмено известување за монтиран заграден пулт 
и алармен систем или заграден пулт со непробојно 
стакло;  

г) писмено известување за обезбедена каса за без-
бедно чување на готовината којашто ќе се користи ис-
клучиво за потребите за вршење услуга брз трансфер 
на пари; 

3.5. Политика за сигурност на информативниот сис-
тем, којашто треба да содржи најмалку: 

а) одредби за противпожарен, противпровален и 
систем за превенција од поплава во системска сала; 

б)  стратегија за заштита на податоците согласно со 
законските обврски; 

в) одредби за неоткривање информации во догово-
рите помеѓу давателот на услуга и субагентите; 

г) одредби за начинот на вршење контрола на ква-
литетот на техничката опременост на субагентите од 
страна на давателот на услугата брз трансфер на пари и 
начинот на користење на опремата којашто се наоѓа на 
страната на субагентот; 

3.6. Политики и процедури за прием и дистрибуци-
ја на готовината во односите со банките и субагентите 
коишто треба да содржат одредби најмалку за: 

а) начинот и условите за прием, подигање и внесу-
вање на готовината од и на посебните сметки за уплати 
и исплати врз основа на брз трансфер на пари отворени 
кај овластени банки за платен промет со странство ка-
ко од страна на давателот на услуга брз трансфер на 
пари, така и од страна на субагентите; 

б) овластени лица кои ќе можат да располагаат со 
средствата од посебните сметки како за давателот на 
услуга брз трансфер на пари, така и за субагентите; 

в) начинот на известување и порамнување помеѓу 
давателот на услуга брз трансфер на пари и субагенти-
те за примената, подигнатата односно внесената    гото-
вина од и на посебните сметки врз основа на извршени 
трансакции брз трансфер на пари; 

г) начинот на порамнување на готовината помеѓу 

давателот на услуга брз трансфер на пари и субагенти-

те за извршените трансакции брз трансфер на пари, до-

колку субагент е банка којашто од Народната банка до-

била дозвола за вршење платен промет со странство; 
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3.7. Писмени докази дека одговорното лице во тр-

говското друштво има високо образование и најмалку 

три години работно искуство во областа на финансис-

кото работење; 

3.8. Доказ од Централниот регистар на Република 

Македонија дека против одговорното лице во трговско-

то друштво и вработените кои ќе ја извршуваат услуга-

та брз трансфер на пари не е изречена прекршочна сан-

кција, односно казна забрана за вршење професија, деј-

ност или должност; 

3.9. Доказ од надлежен суд дека против одговорно-

то лице во трговското друштво и вработените кои ќе ја 

извршуваат услугата брз трансфер на пари не е изрече-

на правосилна судска пресуда за кривично дело од об-

ласта на финансиите; 

3.10. Писмен доказ дека вработените во трговското 

друштво коишто ќе ја вршат услугата брз трансфер на 

пари имаат најмалку средно образование; 

3.11. Податоци (име и презиме, место и датум на 

раѓање, адреса на живеење, матичен број и број на лич-

на карта) преземени од личната карта на одговорното 

лице во трговското друштво и на вработените кои ќе ја 

извршуваат услугата брз трансфер на пари наведени во 

барањето. Во прилог кон податоците за лицето презе-

мени од личната карта се доставува изјава од лицето 

дека се тоа негови и точни податоци, заверена од ов-

ластено лице (нотар). Доколку одговорното лице во тр-

говското друштво или лицето кое ќе ја врши услугата 

брз трансфер на пари е странско физичко лице, се дос-

тавува копија од пасошот. Заедно со податоците за 

идентитетот, се доставува и кратка биографија за обра-

зованието и искуството на одговорното лице во тргов-

ското друштво и на вработените кои ќе ја извршуваат 

услугата брз трансфер на пари наведени во барањето; 

3.12. Потврда за престој и дозвола за работа во Ре-

публика Македонија издадени од надлежни органи, за 

странски физички лица кои ќе бидат одговорни лица во 

трговското друштво и/или ќе ја извршуваат услугата 

брз трансфер на пари; 

3.13. Писмен доказ од овластена банка за вршење 

платен промет со странство дека трговското друштво 

на девизната трансакциска сметка има депозит од нај-

малку 20.000,00 евра или писмен доказ дека на денар-

ската трансакциска сметка има денарски депозит во 

противвредност од најмалку 20.000,00 евра; 

3.14. Доказ од Централниот регистар на Република 

Македонија дека спрема трговското друштво не е отво-

рена стечајна постапка или не е воведена ликвидациска 

постапка; 

3.15. Договор за овластување за вршење услуга брз 

трансфер на пари склучен со овластен глобален систем 

за електронски трансфер на пари; 

3.16. Доказ од Централниот регистар на Република 

Македонија дека на трговското друштво не му е изре-

чена споредна казна: 

- забрана за добивање дозвола за вршење услуга брз 

трансфер на пари; 

- одземање дозвола за вршење услуга брз трансфер 

на пари; 

- забрана за основање нови правни лица; 

- привремена или трајна забрана за вршење услуга 

брз трансфер на пари. 

3.17. Правилник за работа на трговското друштво 

којшто задолжително треба да ја содржи организацис-

ката поставеност на друштвото, пишана процедура и 

образложение на кој начин ќе се извршува услугата брз 

трансфер на пари, начинот на контролирање на ризици-

те во работењето, начинот на воспоставување системи 

за внатрешна контрола, постоењето на организациски, 

технички и безбедносни стандарди за успешно и сигур-

но извршување на услугата брз трансфер на пари; 

3.18. Програма за спречување перење пари и фи-

нансирање тероризам којашто треба да биде одобрена 

од Управата за финансиско разузнавање; 

3.19. Потврда од Управата за јавни приходи дека 

нема ненамирени обврски врз основа на јавните да-

вачки; 

3.20. Извештај за биланс на состојба и биланс на ус-

пех од Централниот регистар на Република Македо-

нија, за трговските друштва коишто работат подолго 

од 12 (дванаесет) месеци; 

3.21. Примерок од ревизорските извештаи, за по-

следните две години за овластениот глобален систем за 

електронски трансфер на пари изработен од меѓуна-

родно призната ревизорска куќа; 

3.22. Доказ од надлежен орган на соодветната земја 

дека глобалниот систем е правен субјект којшто врши 

електронски трансфер на пари согласно со прописите 

во земјата во која е регистриран и доказ дека е функци-

онален во најмалку дваесет земји од кои најмалку десет 

се членки на Организацијата за економска соработка и 

развој. 

4. По комплетирањето на целокупната документа-

ција, Народната банка одржува интервју со одговорно-

то лице во трговското друштво на кое се оценува него-

вото познавање на прописите поврзани со брзиот тран-

сфер на пари. 

5. Народната банка врши надзор на работењето на 

давателите на услуга брз трансфер на пари и по потре-

ба на субагентите. 

За извршениот надзор се изготвува записник. 

Записникот од извршениот надзор претставува кла-

сифицирана информација на Народната банка и давате-

лот на услугата, односно субагентот се должни да ја 

чуваат. Давателот на услугата, односно субагентот мо-

жат да ја цитираат или на друг начин да ја наведат сод-

ржината на записникот на трети лица само по добива-

њето писмена согласност од Народната банка. 

 

Б. ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ  

УСЛУГА БРЗ ТРАНСФЕР НА ПАРИ 

 

6. Банката со дозвола за основање и работење од 

Народната банка, за да добие согласност за вршење ус-

луга брз трансфер на пари, доставува до Народната 

банка: 

6.1. Барање за издавање согласност за вршење услу-

га брз трансфер на пари – образец 2; 

6.2. Договор со овластен глобален систем за елек-

тронски трансфер на пари; 



 Стр. 38 - Бр. 183                                                                                    4 октомври 2016 
 

 

6.3. Доказ од надлежен орган на соодветната земја 

дека глобалниот систем е правен субјект којшто врши 

електронски трансфер на пари согласно со прописите 

во земјата во која е регистриран и доказ дека е функци-

онален во најмалку дваесет земји од кои најмалку десет 

се членки на Организацијата за економска соработка и 

развој. 

6.4. Примерок од ревизорските извештаи, за по-

следните две години за овластениот глобален систем за 

електронски трансфер на пари изработен од меѓуна-

родно призната ревизорска куќа; 

6.5. Политики и процедури за прием и дистрибуци-

ја на готовината во односите со субагентите коишто 

треба да содржат одредби најмалку за: 

- начинот на снабдување со готовина на субагенти-

те од страна на банката како давател на услугата брз 

трансфер на пари; 

- начинот на враќање на готовината од страна на су-

багентите кај банката како давател на услугата брз 

трансфер на пари; 

- начинот на порамнување на готовината помеѓу 

банката како давател на услуга брз трансфер на пари и 

субагентите за извршените трансакции брз трансфер на 

пари; 

- овластени лица на субагентите кои ќе можат да ја 

подигаат и да ја враќаат готовината од односно во бан-

ката како давател на услуга брз трансфер на пари; 

6.6. Адреса на просториите во кои ќе се врши услу-

гата брз трансфер на пари. 

6.7. Податоци и документи за добивање согласност 

за отпочнување со вршење на финансиската активност 

брз трансфер на пари, согласно со Одлуката за издава-

ње согласности. 

 

III. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ/ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И ПОСТАПКА ЗА   

НЕЈЗИНА ОЦЕНКА 

 

7. Народната банка разгледува комплетно барање за 

издавање дозвола од точка 3 и за издавање согласност 

од точка 6 од оваа одлука. 

Под комплетно барање се подразбира барање кон 

кое е приложена документацијата согласно со оваа од-

лука и Одлуката за издавање согласности, дополнител-

ната документација којашто ќе ја побара Народната 

банка, како и документацијата којашто Народната бан-

ка ја обезбедува по службена должност. 

8. Народната банка ги обезбедува доказите и пода-

тоците од точка 3 потточки 3.2, 3.8, 3.9, 3.12, 3.14, 3.16, 

3.19 и 3.20 од оваа одлука, по службена должност од 

надлежните јавни органи и субјекти кои водат службе-

на евиденција. 

Народната банка ќе ги прифати доказите и подато-

ците од став (1) на оваа точка и доколку се доставени 

заедно со барањето за издавање дозвола за вршење ус-

луга брз трансфер на пари, односно ако трговското 

друштво коешто го поднесува барањето самото ги 

обезбедило од надлежните органи и субјекти. 

Одговорното лице во трговското друштво и врабо-

тените кои ќе ја извршуваат услугата брз трансфер на 

пари, а кои се странски физички лица, се должни да ги 

обезбедат доказите од потточките 3.8 и 3.9 од оваа од-

лука од надлежните институции во странската земја. 

Народната банка го наплатува надоместокот за из-

дадениот доказ и податок во име и за сметка на јавниот 

орган или субјектот од кој е прибавен доказот и пода-

токот по службена должност, во висина утврдена со та-

рифник пропишан согласно со закон. 

Народната банка го известува трговското друштво 

коешто го поднесува барањето за издавање дозвола за 

вршење услуга брз трансфер на пари, за износот кој-

што треба да се уплати како реален трошок за добива-

ње на податоците и доказите за кои се води службена 

евиденција, а којшто потоа Народната банка ќе го уп-

лати на сметка на јавниот орган или субјект од кој се 

бараат тие податоци и докази. 

9. Документацијата кон барањето треба да биде 

доставена во оригинал или заверена фотокопија од 

страна на овластено лице (нотар), а доколку не е напи-

шана на македонски јазик, треба да биде доставена во 

превод извршен од страна на овластен судски преведу-

вач. 

10. По добивањето на комплетното барање, Народ-

ната банка врши оценка на доставената документација 

и податоците од точките 3 и 6 од оваа одлука и врши 

непосреден увид за утврдување на исполнувањето на 

условите од член 6 став 1 точки 2, 3 и 4 од Законот за 

вршење на услуги брз трансфер на пари. 

11. Народната банка може да побара допрецизира-

ње на веќе доставената документација или доставување 

дополнителна документација. 

12. Давателот на услугата брз трансфер на пари е 

должен да поднесе барање за добивање претходна сог-

ласност за секоја промена во документацијата, инфор-

мациите и податоците од точката 3, освен документа-

цијата предвидена во потточките 3.19, 3.20 и 3.21 и за 

промена на документацијата, информациите и подато-

ците од потточките 6.2, 6.3, 6.5 и 6.6 на оваа одлука. 

Секое решение со кое се издава претходна соглас-

ност за промена на податоците за називот, седиштето, 

одговорното лице во трговското друштво или банката 

давател на услуга брз трансфер на пари и за промена на 

адресите на просториите во кои се извршува услугата 

брз трансфер на пари, се смета за составен дел на доз-

волата, односно согласноста за вршење услуга брз 

трансфер на пари. 

 

IV. ДРУГИ ОБВРСКИ ЗА ДАВАТЕЛОТ НА УСЛУГАТА 

БРЗ ТРАНСФЕР НА ПАРИ ПОВРЗАНИ СО ОТПОЧ-

НУВАЊЕТО СО РАБОТА 

 

13. Со добивањето на дозволата, односно соглас-

носта за вршење услуга брз трансфер на пари, давате-

лот на услуга брз трансфер на пари добива и писмен 

белег ‒ налепница, за секоја просторија во која ќе се 

врши услугата брз трансфер на пари со натпис „испол-

нети услови за вршење на услуги брз трансфер на 

пари“. 
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Давателот на услугата брз трансфер на пари е дол-

жен писмениот белег ‒ налепницата да го истакне на 

видно место во просторијата за вршење услуга брз 

трансфер на пари и да стави натпис „брз трансфер на 

пари“ на македонски јазик и на еден од светските ја-

зици. 

14. По добивањето на дозволата, давателот на услу-

га брз трансфер на пари, освен банките коишто од На-

родната банка добиле согласност за вршење платен 

промет со странство, е должен да отвори посебни смет-

ки кај домашни банки овластени за платен промет со 

странство преку кои ќе се вршат уплатите и исплатите 

врз основа на брз трансфер на пари и на нив да депони-

ра износ од најмалку 20.000,00 евра. 

Доколку депозитот на давателот на услуга брз тран-

сфер на пари е во денари, овластената банка на денот 

на отворање на посебната сметка од став 1 на оваа точ-

ка ќе му обезбеди девизи со купување на девизниот па-

зар. 

Давателот на услугата брз трансфер на пари е дол-

жен да достави известување до Народната банка за на-

зивот и седиштето на банките во кои се отворени по-

себните сметки и да достави доказ за износот на депо-

нираните средства во рок од 5 (пет) работни дена од 

денот на отворањето на сметката.  

15. За секоја уплата и исплата на ефективни стран-

ски пари задолжително се издава писмен документ ‒ 

потврда, согласно со стандардите на секој глобален 

систем за електронски трансфер на пари. 

Давателот на услугата брз трансфер на пари треба 

да добие согласност на формата и содржината на пот-

врдата од став 1 на оваа точка од Народната банка. 

Основни елементи коишто задолжително треба да 

ги содржи писмениот документ ‒ потврдата се сле-

дниве: 

- вид на валута и износ; 

- податоци за примачот (име и презиме, адреса, 

единствен матичен број на граѓанинот, број на лична 

карта или пасош и др.); 

- податоци за испраќачот (име и презиме, адреса, 

единствен матичен број на граѓанинот, број на лична 

карта или пасош и др.); 

- контролен број; 

- дата на трансферот; 

- потпис на клиентот и давателот на услуга брз 

трансфер на пари; 

- износ на провизијата за услугата во денари. 

16. Давателот на услугата брз трансфер на пари, по 

добивањето на дозволата и согласноста за вршење ус-

луга брз трансфер на пари, писмениот белег од Народ-

ната банка и отворањето на сметката кај овластената 

банка, е должен да отпочне со работа во рок од 30 (три-

есет) дена. 

17. Давателот на услугата брз трансфер на пари е 

должен документацијата врз основа на извршената ус-

луга брз трансфер на пари од последните 3 (три) месе-

ци да ја чува во просториите каде што се врши услуга-

та брз трансфер на пари. 

Одредбите на оваа точка не се однесуваат на банки-

те коишто добиле претходна согласност од Народната 

банка за вршење услуга брз трансфер на пари. 

V. УСЛОВИ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОР  

СО СУБАГЕНТ 

 
18. Давателот на услугата брз трансфер на пари, за 

да склучи договор со трговско друштво, освен со 
банка, за вршење услуга брз трансфер на пари како су-
багент, задолжително треба да изврши непосредна и 
посредна контрола во врска со исполнувањето на од-
редбите од член 12 од Законот за вршење на услуги брз 
трансфер на пари и да ја побара соодветната докумен-
тација, акти и податоци предвидени во точка 3 потточ-
ка 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.9., 3.10, 3.11, 3.12, 3.14, 3.17, 3.18, 
3.19 и 3.20 од оваа одлука. 

Трговското друштво, освен банка, за да склучи до-
говор со давателот на услуга брз трансфер на пари, тре-
ба да има овластување од давателот на услуга брз тран-
сфер на пари за работа со посебната сметка преку која 
ќе се вршат уплатите и исплатите врз основа на брз 
трансфер на пари.  

Давателот на услугата брз трансфер на пари треба 
да има одобрување од глобалниот систем за секоја ад-
реса на која ќе се врши услугата брз трансфер на пари 
кај субагентот.  

Договорот којшто го склучува давателот на услуга 
брз трансфер на пари со субагентот задолжително тре-
ба да содржи податоци за седиштето на трговското 
друштво односно банката, матичен, даночен број и ад-
реса на просторијата каде што ќе се врши услугата брз 
трансфер на пари, податоците од точка 3 потточка 3.2, 
3.11, 3.19 и 3.20 од оваа одлука и податокот за овласту-
вањето од став 2 на оваа точка. 

Договорот којшто го склучува давателот на услуга-
та брз трансфер на пари со субагентот задолжително 
треба да содржи и одредба со која субагентот се об-
врзува да користи писмен документ ‒ потврда за секоја 
уплата и исплата на ефективни странски пари за која 
давателот на услугата брз трансфер на пари добил сог-
ласност од Народната банка. 

19. Субагентот е должен веднаш да го извести дава-
телот на услуга брз трансфер на пари за секоја промена 
на условите и документите од точка 18 на оваа одлука. 

20. Давателот на услугата брз трансфер на пари е 
должен веднаш да го раскине договорот со субагентот 
кој престанал да ги исполнува условите или направил 
промени во однос на задолжителните податоци сод-
ржани во договорот од точка 18 на оваа одлука. 

21. Давателот на услугата брз трансфер на пари е 
должен да ја извести Народната банка за секое склучу-
вање или раскинување на договорот за вршење услуга 
брз трансфер на пари со поединечни субагенти, како и 
за сите промени кај субагентот на податоците од точка 
18 на оваа одлука во рок од 5 (пет) работни дена од де-
нот кога се случила промената. За промените кај суба-
гентот, давателот и субагентот склучуваат договор за 
измена на договорот за вршење услуга брз трансфер на 
пари. 

Кон известувањето задолжително се приложува и 

примерок од договорот и податоци за идентитетот на 

одговорното лице на субагентот и лицата кои ќе ја вр-

шат услугата брз трансфер на пари, доколку промените 

се однесуваат на нив. Податоците за идентитетот се 

доставуваат на начинот определен во потточка 3.11 од 

оваа одлука.  
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22. Народната банка писмено го известува давате-

лот на услуга брз трансфер на пари дека договорот 

склучен со субагентот, односно договорот за измена на 

договорот, е евидентиран, односно не е евидентиран во 

Регистарот на даватели на услуга брз трансфер на пари 

во рок од 30 (триесет) дена од денот на комплетирање 

на документацијата за доставениот договор до Народ-

ната банка. При промени кај овластените лица за врше-

ње услуга брз трансфер на пари кај давателот или суба-

гентот, Народната банка испраќа соодветно писмено 

известување до давателот за нивно евидентирање во 

Регистарот на даватели на услуга брз трансфер на пари. 

23. Давателот на услуга брз трансфер на пари доби-

ва писмен белег ‒ налепница со натпис „исполнети ус-

лови за вршење на услуги брз трансфер на пари“, за се-

кој субагент, за секоја просторија во која ќе се врши 

услугата брз трансфер на пари, откако договорот ќе се 

евидентира во Регистарот на даватели на услугата брз 

трансфер на пари. 

Субагентот е должен писмениот белег ‒ налепни-

цата, да го истакне на видно место во просторијата за 

вршење услуга брз трансфер на пари и да стави натпис 

„брз трансфер на пари“ на македонски јазик и на еден 

од светските јазици. 

Субагентот е должен да започне со работа во рок од 

15 (петнаесет) дена од денот на запишување во Регис-

тарот на даватели на услуга брз трансфер на пари. 

24. Субагентот е должен да ги чува примерокот од 

договорот склучен со давателот на услуга брз трансфер 

на пари и документацијата потребна за склучување на 

тој договор, во секое време, во просторијата за вршење 

услуга брз трансфер на пари. 

Во просторијата за вршење услуга брз трансфер на 

пари субагентот е должен да ја чува и документацијата 

врз основа на извршени услуги брз трансфер на пари 

од последните 3 (три) месеци. 

Одредбите од оваа точка не се однесуваат на суба-

гентите банки со дозвола за работа од Народната 

банка.  

 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

25. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

26. Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за издавање дозвола и соглас-

ност за вршење на услуги брз трансфер на пари и усло-

ви за склучување на договор помеѓу давател на услуга 

брз трансфер на пари и субагент („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 79/07, 61/10, 103/10 и 

127/12). 

 

О.бр.02-15/XI-2/2016 Гувернер и претседавач 

29 септември 2016 година на Советот на Народната банка 

Скопје на Република Македонија, 

 Димитар Богов, с.р. 

Образец 1 

 

До 

Народната банка на Република Македонија  

 

БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ 

УСЛУГА БРЗ ТРАНСФЕР НА ПАРИ 

(за трговско друштво) 

 

Податоци за подносителот на барањето: 

 

1. Назив на Друштвото: 

2. Седиште на Друштвото: 

3. Матичен број на Друштвото: 

4. Даночен број на Друштвото: 

5. Одговорно лице на Друштвото: 

6. Вработени лица кои ќе ги вршат услугите брз тран-

сфер на пари: 

7. Адреса на просториите во кои ќе се врши услугата 

брз трансфер на пари:  

8. Број на телефон/телефакс: 

9. Eлектронско сандаче (е-адреса): 

10. Овластено лице за контакт со Народната банка на 

Република Македонија: 

 

Кон барањето се доставуваат следниве документи: 

 

1. Извод од регистарот на трговски друштва не по-

стар од 3 (три) месеци како доказ дека трговското 

друштво е регистрирано за вршење дејност помошни 

активности во финансиското посредување. 

2. Доказ за сопственост или договор за закуп за 

просторијата во која ќе се врши услугата брз трансфер 

на пари. 

3. Решение од Државниот санитарен и здравствен 

испекторат при Министерството за здравство за испол-

нување на условите за вршење на дејноста. 

4. Пријава до Државниот испекторат за труд при 

Министерството за труд и социјална политика за ис-

полнување на мерките, нормативите и стандардите за 

заштита при работа за вршење на дејноста. 

5. Писмено известување за обезбедена одделна 

просторија за вршење услуга брз трансфер на пари, ако 

трговското друштво се занимава и со друга дејност. 

6. Писмено известување за компјутерска опреме-

ност за вршење на услугата брз трансфер на пари со 

можност за поврзување со Народната банка на Репуб-

лика Македонија. 

7. Полиса за осигурување од можна штета (кражба, 

пожар и сл.) на просторијата во која се врши услугата 

брз трансфер на пари. 

8. Полиса за осигурување на паричните средства од 

штета што може да настане врз основа на фалсифику-

вани банкноти. 

9. Писмено известување за монтиран заграден пулт 

и алармен систем или заграден пулт со непробојно 

стакло. 

10. Писмено известување за обезбедена каса за без-

бедно чување на готовината којашто ќе се користи ис-

клучиво за потребите за вршење услуга брз трансфер 

на пари. 
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11. Политика за сигурност на информативниот сис-

тем на Друштвото. 

12. Политики и процедури за прием и дистрибуција 

на готовината во односите со банките и субагентите. 

13. Писмени докази дека одговорното лице на тр-

говското друштво има високо образование и најмалку 

три години работно искуство во областа на финансис-

кото работење. 

14. Доказ од Централниот регистар на Република 

Македонија дека против одговорното лице во трговско-

то друштво и вработените кои ќе ја извршуваат услуга-

та брз трансфер на пари не е изречена прекршочна сан-

кција, односно казна забрана за вршење професија, деј-

ност или должност. 

15. Доказ од надлежен суд дека против одговорното 

лице во трговското друштво и вработените кои ќе ја из-

вршуваат услугата брз трансфер на пари не е изречена 

правосилна судска пресуда за кривично дело од облас-

та на финансиите. 

16. Писмен доказ дека вработените во трговското 

друштво коишто ќе ја вршат услугата брз трансфер на 

пари имаат најмалку средно образование. 

17. Податоци (име и презиме, место и датум на ра-

ѓање, адреса на живеење, матичен број и број на лична 

карта) преземени од личната карта на одговорното ли-

це во трговското друштво и на вработените кои ќе ја 

извршуваат услугата брз трансфер на пари наведени во 

барањето. Во прилог кон податоците за лицето презе-

мени од личната карта се доставува изјава од лицето 

дека се тоа негови и точни податоци, заверена од ов-

ластено лице (нотар). Доколку одговорното лице во тр-

говското друштво или лицето кое ќе ја врши услугата 

брз трансфер на пари е странско физичко лице, се дос-

тавува копија од пасошот.  

18. Кратка биографија за образованието и искуство-

то на одговорното лице во трговското друштво и на 

вработените кои ќе ја извршуваат услугата брз тран-

сфер на пари наведени во барањето. 

19. Потврда за престој и дозвола за работа во Ре-

публика Македонија издадени од надлежни органи, за 

странски физички лица кои ќе бидат одговорни лица во 

трговското друштво и/или ќе ја извршуваат услугата 

брз трансфер на пари. 

20. Писмен доказ од овластена банка за вршење 

платен промет со странство дека трговското друштво 

на девизната трансакциска сметка има депозит од нај-

малку 20.000,00 евра или писмен доказ дека на денар-

ската трансакциска сметка има денарски депозит во 

противвредност од најмалку 20.000,00 евра. 

21. Доказ од Централниот регистар на Република 

Македонија дека спрема трговското друштво не е отво-

рена стечајна постапка или не е воведена ликвидациска 

постапка. 

22. Договор за овластување за вршење услуга брз 

трансфер на пари склучен со овластен глобален систем 

за електронски трансфер на пари. 

23. Доказ од Централниот регистар на Република 

Македонија дека на трговското друштво не му е изре-

чена споредна казна: 

- забрана за добивање дозвола за вршење услуга брз 

трансфер на пари; 

- одземање дозвола за вршење услуга брз трансфер 

на пари; 

- забрана за основање нови правни лица; 

- привремена или трајна забрана за вршење услуга 

брз трансфер на пари. 

24. Правилник за работа на трговското друштво. 

25. Програма за спречување перење пари и финан-

сирање тероризам којашто треба да биде одобрена од 

Управата за финансиско разузнавање.  

26. Потврда од Управата за јавни приходи дека не-

ма ненамирени обврски врз основа на јавните давачки. 

27. Извештај за биланс на состојба и биланс на ус-

пех од Централниот регистар на Република Македо-

нија, за трговските друштва коишто работат подолго 

од 12 (дванаесет) месеци. 

28. Примерок од ревизорските извештаи, за послед-

ните две години за овластениот глобален систем за 

електронски трансфер на пари изработен од меѓуна-

родно призната ревизорска куќа. 

29. Доказ од надлежен орган на соодветната земја 

дека глобалниот систем е правен субјект којшто врши 

електронски трансфер на пари согласно со прописите 

во земјата во која е регистриран и доказ дека е функци-

онален во најмалку дваесет земји од кои најмалку десет 

се членки на Организацијата за економска соработка и 

развој. 

30. Доказ за платена тарифа за разгледување на ба-

рањето согласно со Одлуката за единствената тарифа 

на надоместоците за услугите што ги врши Народната 

банка на Република Македонија. 

Забелешка: Документацијата којашто се доставува 

треба да биде во оригинал или копија заверена кај ов-

ластено лице (нотар). Доколку документацијата што 

треба да се достави е на друг јазик, заедно со оригина-

лот се доставува и превод на македонски јазик, заверен 

од овластен судски преведувач. 

  

                       Потпис на подносителот на барањето                                                                                                       

                       ______________________________ 

 

_______________________________________________ 

* Народната банка на Република Македонија ги приба-

вува доказите од точките 1, 14, 15, 19, 21, 23, 26 и 27 по 

службена должност од надлежните јавни органи и суб-

јекти коишто водат службена евиденција, врз основа на 

претходна согласност од подносителот личните пода-

тоци да бидат употребени во постапката за издавање 

дозвола и врз основа на доставен доказ за уплата на со-

одветен надоместок во висина утврдена во тарифник 

на органот/субјектот, од која се прибавува доказот. На-

родната банка ќе ги прифати доказите од наведените 

точки и доколку подносителот самиот ги обезбедил и 

ги доставил. 
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 Образец 2 
 
До Народната банка на Република Македонија 
 
БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА 

ВРШЕЊЕ УСЛУГА БРЗ ТРАНСФЕР НА ПАРИ 
(за банка) 

 
Податоци за Банката: 
 

Назив на Банката:  
Седиште на Банката: 
Aдреса на просториите во кои ќе се врши услугата брз 
трансфер на пари:   
Одговорно лице на Банката:  
Овластено лице за контакт со Народната банка на Ре-
публика Македонија:  

 
Кон барањето се доставуваат следниве податоци и 

документи: 
 
1. Договор склучен помеѓу Банката и овластен гло-

бален систем за електронски трансфер на пари. 
2. Доказ од надлежен орган на соодветната земја 

дека глобалниот систем е правен субјект којшто врши 
електронски трансфер на пари согласно со прописите 
во земјата во која е регистриран и доказ дека е функци-
онален во најмалку дваесет земји од кои најмалку десет 
се членки на Организацијата за економска соработка и 
развој. 

3. Примерок од ревизорските извештаи, за послед-
ните две години за овластениот глобален систем за 
електронски трансфер на пари изработен од меѓуна-
родно призната ревизорска куќа. 

4. Политики и процедури за прием и дистрибуција 
на готовината во односите со субагентите. 

5. Елаборат за оправданоста за отпочнување со 
вршење нова финансиска активност. 

6. Назив на организацискиот дел којшто ќе биде но-
сител на новата финансиска активност и неговата по-
ставеност во рамките на организациската структура на 
банката. 

7. Податоци за бројот и образованието на лицата 
кои ќе бидат вклучени во извршувањето на новата фи-
нансиска активност, како и идентитетот, образованието 
и искуството на лицата со посебни права и одговор-
ности, во чија надлежност ќе биде вршењето на новата 
финансиска активност - образец 5 од Одлуката за изда-
вање согласности. 

8. Податоци за информативниот систем и техничка-
та опременост на Банката коишто ќе се користат при 
вршењето на новата финансиска активност. 

9. Предлог-политики и интерни акти за вршење на 
новата финансиска активност, како и процедури за сис-
темот на внатрешна контрола, активностите на внат-
решната ревизија во рамките на организацискиот дел 
којшто ќе ја врши новата финансиска активност и про-
цедури за соодветно вклучување на новата финансиска 
активност во процесот на спречување перење пари и 
финансирање на тероризмот. 

10. Проекција на приходите и расходите поврзани 
со вршењето на новата финансиска активност, за на-
редните три години.  

11. Доказ за платена тарифа за разгледување на ба-
рањето согласно со Одлуката за единствената тарифа 
на надоместоците за услугите што ги врши Народната 
банка на Република Македонија. 

Забелешка: Документацијата којашто се доставува 
треба да биде во оригинал или копија заверена кај ов-
ластено лице (нотар). Доколку документацијата што 
треба да се достави е на друг јазик, заедно со оригина-
лот се доставува и превод на македонски јазик, заверен 
од овластен судски преведувач. 

 
               Потпис на одговорно/и лице/а на Банката 
 
                         
               ____________________________________ 
 

 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА 

НЕДВИЖНОСТИ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

4081. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 
153/2015, 192/2015 и 61/2016), директорот на Агенција-
та за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ  

ПЛАНОВИ 
 
На ден 19.7.2016 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Петровец-Вон-град, која е во над-
лежност на одржување на  Центар за катастар на нед-
вижности  Скопје. 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Петровец-Вон-град престануваат да ва-
жат аналогните катастарски планови за катастарската 
општина Петровец-Вон-град. 

 Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-14349/1  

19 јули 2016 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

_________ 

4082. 
Врз основа на член  83 став 6 од Законот за  катас-

тар на недвижности (,,Службен весник на Република 
Македонија“ број 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 
153/2015, 192/2015 и 61/2016), директорот на Агенција-
та за катастар на недвижности  донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПО-
ДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ 

ПЛАНОВИ 
 
На ден 19.7.2016 година се става во примена базата 

на податоци од дигиталните катастарски планови за ка-
тастарската општина Петровец, која е во надлежност 
на одржување на  Центар за катастар на недвижности  
Скопје. 



4 октомври 2016  Бр. 183 - Стр. 43 

 
 

 

Со денот на ставање во примена на базата на пода-
тоци од дигиталните катастарски планови за катастар-
ската општина Петровец престануваат да важат аналог-
ните катастарски планови за катастарската општина  
Петровец. 

Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вање, а ќе се објави во ,,Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 0916-14350/1  

19 јули 2016 година Директор, 
Скопје Славче Трпески, с.р. 

 
 

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4083. 
Советот на Јавните обвинители на Република Маке-

донија - Скопје, согласно член 9 алинеја 3 член 43 и 
член 47 од  Законот за Советот  на јавните обвинители 
на Република Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.150/07), на одржаната втора седница на ден 
29.9.2016 година ја  донесе следната  

 
О Д Л У К А 

 
I 

На Катица Соколопвска Гигова родена на 30.9.1950 
година, избрана на 14.4.2009 година за јавен обвинител 
во Вишото јавно обвинителство Скопје, без ограничу-
вање на траење на мандатот со Одлука СОИ бр. 1/09 на 
Советот на јавните обвинители на Република Македо-
нија, и се утврди престанок на функцијата јавен обви-
нител поради исполнување на условите за старосна 
пензија. 

 
II 

Функцијата јавен обвинител и работниот однос и 
престанува заклучно со 30.9.2016 година. 

  
III 

Оваа одлука влегува во сила на ден 30.9.2016 го-
дина, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
 

 Совет на јавните обвинители 
СОР бр. 9/16 на Република Македонија 

29 септември 2016 година Претседател, 
Скопје Петар Аневски, с.р. 

__________ 

4084. 
Советот на Јавните обвинители на Република Маке-

донија - Скопје согласно  член 9 алинеја 3 член 43 и 
член 47 од  Законот за Советот  на јавните обвинители 
на Република Македонија („Службен  весник на РМ“ 
бр.150/07), на одржаната втора седница на ден 
29.9.2016 година ја  донесе следната  

 
О Д Л У К А 

 
I 

На Неџат Елези роден на 21.11.1950 година, избран  
на 12.11.2009 година за јавен обвинител во Јавното об-
винителство на Република Македонија, без ограничу-
вање на траење на мандатот со Одлука СОИ бр. 12/09 
на Советот на јавните обвинители на Република Маке-
донија, му се утврди престанок  на функцијата јавен 
обвинител  поради исполнување на условите за старос-
на пензија. 

II 
Функцијата јавен обвинител и работниот однос му  

престанува заклучно со 31.12.2016 година. 
  

III 
Оваа одлука влегува во сила на ден 31.12.2016 го-

дина, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
 Совет на јавните обвинители 

СОР бр. 10/16 на Република Македонија 
29 септември 2016 година Претседател, 

Скопје Петар Аневски, с.р. 
__________ 

4085. 
Советот на Јавните обвинители на Република Маке-

донија - Скопје согласно член 9 алинеја 3 член 43 и 
член 47 од  Законот за Советот  на јавните обвинители 
на Република Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр. 150/07), на одржаната втора седница на ден 
29.9.2016 година ја  донесе следната  

 
О Д Л У К А 

 
I 

На Мимоза Илиќ родена на 3.12.1951 година, избра-
на на 14.4.2009 година за јавен обвинител во Вишото 
јавно обвинителство Скопје, без ограничување на трае-
ње на мандатот со Одлука СОИ бр. 1/09 на Советот на 
јавните обвинители на Република Македонија, и се ут-
врди престанок  на функцијата јавен обвинител  поради 
исполнување на условите за старосна пензија. 

 
II 

Функцијата јавен обвинител и работниот однос и 
престанува заклучно со 31.12.2016 година. 

  
III 

Оваа одлука влегува во сила на ден 31.12.2016 го-
дина, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
 Совет на јавните обвинители 

СОР бр. 11/16 на Република Македонија 
29 септември 2016 година Претседател, 

Скопје Петар Аневски, с.р. 
__________ 

4086. 
Советот на јавните обвинители на Република Македо-

нија, согласно  член 10 член 49 од Законот за Советот на 
јавните обвинители на Република Македонија и член 65 
т.4 член 66 ст.1 т.5 и ст.2  од Закон за јавното обвинител-
ство („Службен весник на РМ“ бр.150/07), Советот на јав-
ните обвинители на Република Македонија, на третата 
седница одржана на 29.9.2016 година, ја донесе следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЈАВЕН  
ОБВИНИТЕЛ 

 
I 

На Ненад Савески, јавен обвинител во Основното 
јавно обвинителство Скопје, му се утврди престанок на 
функцијата јавен обвинител поради именување на дру-
га функција. 

II 
Оваа одлука влегува во сила на ден 12.9.2016 го-

дина, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
 Совет на јавните обвинители 

СОР бр. 12/16 на Република Македонија 
29 септември 2016 година Претседател, 

Скопје Петар Аневски, с.р. 
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4087. 
Врз основа на  член  40 ст.2 од Законот за јавното об-

винителство („Службен весник на РМ“ бр.150/07),  член 
9, член 38 став1 и член 39 став 1 и став 2 од Законот за 
Советот на јавните обвинители на Република Македонија 
(„Службен весник на РМ“ бр.150/07), Советот на јавните 
обвинители на Република Македонија, нa третата седница 
одржана на 29.9.2016 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ВИШ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ  НА ВИ-
ШОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО СКОПЈЕ И 
ОСНОВЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО 

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО СВЕТИ НИКОЛЕ 
 

I 
За  Виш јавен обвинител на Вишото  јавно обвини-

телство Скопје се избира:  
1. Ханефи Амети. 
 

II 
За Основен јавен обвинител на Основното јавно об-

винителство Свети Николе се избира:  

1. Стево Митевски. 

 

III 

Оваа одлука влегува во сила на ден 1.10.2016 го-

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

Македонија“.  

      

 Совет на јавните обвинители 

СОИ бр. 10/16 на Република Македонија 

29 септември 2016 година Претседател, 

Скопје Петар Аневски, с.р. 
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