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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА 

668. 
Указ бр. 48 
11 февруари 2019 година 
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-
ликувања и признанија на Република Македонија 

 
СЕ ОДЛИКУВА 

 
ВИКТОР ФРИДМАН 

 
со 

 
МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 

 
за исклучителен придонес за афирмацијата и за по-

пуларизацијата на современиот македонски јазик, лите-
ратура и култура во Соединетите Американски 
Држави, како и за унапредување на пријателските од-
носи меѓу Република Македонија и Соединетите Аме-
рикански Држави. 

 
Бр. 08-189/1   Претседател 

11 февруари 2019 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

  Стр. 
694. Правилник за дополнување на Пра-

вилникот за проценка на средствата 

на задолжителните и доброволните 

пензиски фондови ................................  12 

695. Правилник за измена на Правилни-

кот за начинот и постапката на мар-

кетинг на пензиски фондови ..............  12 

696. Правилник за измена и дополнува-

ње на Правилникот за индивидуални 

сметки ...................................................  15 

697. Одлука за определување на највисо-

ки цени на одделни нафтени дерива-

ти утврдени согласно Методологи-

јата ........................................................  16 

698. Решение од Совет за унапредување 

и надзор на ревизијата на Република 

Македонија........................................... 17 

699. Решение од Совет за унапредување 

и надзор на ревизијата на Република 

Македонија ...........................................  18 

700. Решение од Совет за унапредување 

и развој на ревизијата на Република 

Македонија ...........................................  18 

701. Решение од Совет за унапредување 

и надзор на ревизијата на Република 

Македонија ...........................................  19 

702. Решение од Совет за унапредување 

и надзор на ревизијата на Република 

Македонија ...........................................  19 

703. Објава за движењето на индексот на 

цените на мало во Република Маке-

донија за месец јануари 2019 година .  19 

 Огласен дел .........................................  1-60 
 
 
 
 
 

 
669. 

Указ бр. 49 
11 февруари 2019 година 
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-
ликувања и признанија на Република Македонија 

 
СЕ ОДЛИКУВА 

 
КРИСТИНА КРАМЕР 

 
со 

 
МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 

 
за исклучителен придонес за афирмацијата и за по-

пуларизацијата на современиот македонски јазик, лите-
ратура и култура во Соединетите Американски Држави 
и Канада, како и за унапредување на пријателските од-
носи меѓу Република Македонија и Соединетите Аме-
рикански Држави и Канада. 

 
Бр. 08-190/1   Претседател 

11 февруари 2019 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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670. 

Указ бр. 50 

11 февруари 2019 година 

 

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-

ликувања и признанија на Република Македонија 

 

СЕ ОДЛИКУВА 

 

СТОЈАН ЛЕКОСКИ 

 

со 

 

МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 

 

за исклучителен придонес за афирмацијата и за по-

пуларизацијата на современиот македонски јазик, лите-

ратура и култура во Република Словачка, како и за 

унапредување на пријателските односи меѓу Република 

Македонија и Република Словачка. 

 

Бр. 08-192/1   Претседател 

11 февруари 2019 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 

671. 

Указ бр. 51 

11 февруари 2019 година 

 

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-

ликувања и признанија на Република Македонија 

 

СЕ ОДЛИКУВА 

 

ФЕЛИКС  УНГЕР 

 

со 

 

МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 

 

за исклучителната посветеност и ангажираност во 

своето работење и дејствување со што даде значаен 

придонес за промовирање на македонската наука и 

уметност во Европа, со личен ангажман како основач и 

претседател на Европската академија на науките и 

уметностите. 

 

Бр. 08-193/1   Претседател 

11 февруари 2019 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 

672. 

Указ бр. 52 

11 февруари 2019 година 

 

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-

ликувања и признанија на Република Македонија 

СЕ ОДЛИКУВА 
 

КАРЛ ФОН ХАБСБУРГ 
 

СО 
 

МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 
 
за исклучителната посветеност и ангажираност во 

своето работење и дејствување со што даде значаен 
придонес за европските интеграции на Република Ма-
кедонија, со личен ангажман како претседател на ав-
стриската Паневропска унија. 

 
Бр. 08-194/1   Претседател 

11 февруари 2019 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
673. 

Указ бр. 53 
11 февруари 2019 година 
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-
ликувања и признанија на Република Македонија 

 
СЕ ОДЛИКУВА 

 
ИСМАИЛ СЕРАГЕЛДИН 

 
СО 

 
МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 

 
за исклучителната посветеност и ангажираност во 

своето работење и дејствување со што даде значаен 
придонес за промовирање на меѓурелигискиот и меѓу-
цивилизацискиот дијалог и разбирање и македонскиот 
модел на соживот, со личен ангажман како основачки 
директор на новата Александриска Библиотека во 
Александрија. 

 
Бр. 08-195/1   Претседател 

11 февруари 2019 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

__________ 
674. 

УКАЗ бр. 54 
Од 11 февруари 2019 година 
 
Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-
ликувања и признанија на Република Македонија 

 
СЕ ОДЛИКУВА 

 
КОСТА ПЕЕВ 

 
со 
 

МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА 
 
за исклучителната посветеност и ангажираност во 

своето работење и дејствување со што даде значаен 
придонес за зачувувањето на дијалектите на македон-
скиот јазик и неговата поширока афирмација. 

 
Бр. 08-196/1   Претседател 

11 февруари 2019 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
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675. 

Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Ре-

публика Македонија и член 18 став 1 од Законот за од-

ликувања и признанија на Република Македонија ја до-

несувам следната 

О Д Л У К А 
 

I 
 

На организацијата „Македонија 2025“ 

 

се доделува признанието 

 

ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

за значаен придонес во економскиот развој и разво-

јот на капацитетите на институциите на Република Ма-

кедонија, унапредување на бизнис секторот и промови-

рање на Република Македонија во странство. 

II 

Оваа одлука стапува на сила со денот на донесува-

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

Македонија“. 

 

Бр. 08-188/1   Претседател 

11 февруари 2019 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

676. 

Врз основа на член 47 став (15) од Законот за мине-

рални суровини („Службен весник на Република Маке-

донија„ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 

192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на 

Република Македонија, на седницата, одржана на 

12.2.2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДА-

ВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА  ПРЕНОС НА КОНЦЕ-

СИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА-

ТА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА НА ЛОКА-

ЛИТЕТОТ „ГОРИЦА“ С.БЕЛЧИШТА, ОПШТИ-

НА ДЕБАРЦА ОД ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И 

УСЛУГИ ЕВРОПОРЦ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ С.ТРУ-

БАРЕВО СКОПЈЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗ-

ВОДСТВО, ТРГОВИЈА  И  УСЛУГИ ГОРИЧАНКА  

ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ 

 

1. Со оваа одлука се поништува постапката за дава-

ње согласност за  пренос на концесија за експлоатација 

на минералната суровина – минерална вода на локали-

тетот „Горица“ с.Белчишта, Општина Дебарца од 

Друштвото за трговија и услуги ЕВРОПОРЦ ДОО 

увоз-извоз с.Трубарево Скопје на Друштвото за произ-

водство, трговија и услуги ГОРИЧАНКА ДОО увоз-из-

воз Скопје.  

2. Постапката за давање согласност за  пренос на 

концесија за експлоатација на минерална суровина од 

точката 1 од оваа одлука се поништува со оглед дека 

имателот на концесијата за експлоатација по изврше-

ниот пренос на концесијата не го платил надоместокот 

во висина од седум проценти од проценетата вредност 

на концесијата за експлоатација на минерални сурови-

ни во износ од 1.549.409,82 денари. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за давање согласност за  

пренос на концесија за експлоатација на минералната 

суровина – минерална вода на локалитетот „Горица“ 

с.Белчишта, Општина Дебарца од Друштвото за трго-

вија и услуги ЕВРОПОРЦ ДОО увоз-извоз с.Трубарево 

Скопје на Друштвото за производство, трговија и услу-

ги ГОРИЧАНКА ДОО увоз-извоз Скопје бр. 44-9178/1 

од 16.10.2018 година („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.193/18). 

4. Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 45-264/1 Претседател на Владата 

12 февруари 2019 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

677. 

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

жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11, 

84/12, 43/14 и 83/18), Владата на Република Македо-

нија, на седницата, одржана на 12.2.2019 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 

ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ДРЖАВНИОТ СТУ-

ДЕНТСКИ ДОМ „НИКОЛА КАРЕВ“ – ОХРИД 

 

Член 1 

Со оваа одлука на Државниот студентски дом „Ни-

кола Карев“ – Охрид од задолжителнитe резерви на 

нафта и нафтени деривати се отстапуваат, без надомест 
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40.000 литри Екстра лесно масло за горење (ЕЛ-1) пот-

ребно за непречено остварување на работите на Држав-

ниот студентски дом „Никола Карев“ – Охрид.  

 

Член 2 

Трошоците за испорака, односно транспортните и 

манипулативните трошоци за преземање на отстапени-

те нафтени деривати од член 1 од оваа одлука, паѓаат 

на товар на Државниот студентски дом „Никола Ка-

рев“ – Охрид. 

 

Член 3 

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви 

на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-

лука. 

 

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 45-298/1 Претседател на Владата 

12 февруари 2019 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

678. 

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Влада-

та на Република Македонија („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 

115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 

142/16 и 140/18), Владата на Република Македонија, на 

седницата, одржана на 12.2.2019 година, донесе  

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДА-

ВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ  

СТВАРИ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА 

 

Член 1 

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за да-

вање на трајно користење на недвижни ствари на Оп-

штина Струмица бр. 44-3843/1 од 3.4.2018 година 

(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 

62/18). 

Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 45 - 532/1 Претседател на Владата 

12  февруари 2019 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

679. 

Врз основа на член 69 став 5 од Законот за здрав-

ственото осигурување („Службен весник на Република 

Македонија“, бр. 25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 

84/05, 37/06, 18/07, 36/07 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 

50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 

44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 

129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 

120/16, 142/16 и 171/17), Владата на Република Маке-

донија, на седницата, одржана на 12.2.2019 година, до-

несе 

 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ 

УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ ПРЕВЕНТИВНИ И ОД-

РЕДЕНИ РАБОТИ ОД ПРИМАРНА, СПЕЦИЈА-

ЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧКА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА КОИ ФОНДОТ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИ-

ЈА ОБЕЗБЕДУВА СРЕДСТВА ЗА НИВНО ЦЕЛОСНО 

ФУНКЦИОНИРАЊЕ ВО 2019 ГОДИНА 

 

Член 1 

Co оваа одлука се утврдуваат јавни здравствени ус-

танови кои вршат превентивни и одредени работи од 

примарната, специјалистичко - консултативна и бол-

ничка здравствена заштита за кои Фондот за здравстве-

но осигурување на Македонија обезбедува средства за 

нивно целосно функционирање во 2019 година и тоа: 
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Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 45-652/1 Претседател на Владата 

12 февруари 2019 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

680. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 

(„Службен весник на Република Македонија“, бр. 

42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Вла-

дата на Република Македонија, на седницата, одржана 

на 12.2.2019 година, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-

ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕС-

ТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „GEOEX 19“,  
ВО РЕПУБЛИКА ГРУЗИЈА 

 

1. За учество во вежбовната активност „GEOEX 19“ 

(во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе 

се одржи во Република Грузија во периодот од 25-29 

март 2019 година, се испраќаат 2 (два) припадника на 

Армијата на Република Македонија (во натамошниот 

текст: Армијата). 

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместу-

вање, исхрана и дневниците за службено патување на 

припадниците на Армијата ги обезбедува Министер-

ството за одбрана. 

3. Подготовките и организацијата на припадниците 

на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 45-657/1 Претседател на Владата 

12 февруари 2019 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

__________ 

681. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост (,,Служ-

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

106/15, 153/15, 190/16 и 21/2018), Владата на Републи-

ка Македонија, на седницата, одржана на 12.2.2019 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВ-

СТВЕНА  УСТАНОВА  КЛИНИЧКА  БОЛНИЦА ШТИП 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за здравство му престанува користењето на 

движните ствари, и тоа: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на Јавната здравстве-
на установа Клиничка болница Штип. 

 
Член 3 

Министерот за здравство склучува договор со ди-
ректорот на Јавната здравствена установа Клиничка 
болница Штип, со кој се уредуваат правата и обврските 
за движните ствари од член 1 од оваа одлука. 

 
Член 4 

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

 
Бр. 45 - 663/1 Претседател на Владата 

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

__________ 
682. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.42/01, 
5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на  
12.2.2019 година,  донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИ-
ЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО  
ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „DINAMIC FRONT 
IV/19-1“,  ВО  СОЈУЗНА  РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА 

 
1. За учество во вежбовната активност „DINAMIC 

FRONT IV/19-1“ (во натамошниот текст: вежбовната 
активност), која ќе се одржи во Сојузна Република Гер-
манија во периодот од 23 февруари до 10 март 2019 го-
дина, се испраќаат 8 (осум) припадници на Армијата на 
Република Македонија (во натамошниот текст: Арми-
јата). 

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување 
и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува 
Амбасадата на Соединетите Американски Држави во 
Република Македонија, а дневниците за службено па-
тување ги обезбедува Министерството за одбрана. 

3. Подготовките и организацијата на припадниците 
на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана. 

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

 
Бр. 45-665/1 Претседател на Владата 

12 февруари 2019 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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683. 
Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните 

претпријатија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 
6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), 
Владата на Република Македонија, на седницата, од-
ржана на 12.2.2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА 
НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ 
НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ, ,,СТУДЕНЧИЦА“  КИЧЕВО  

ЗА 2019 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за 

утврдување на висината на вредноста на бодот за 
пресметување на платите на вработените во Јавното 
претпријатие за водоснабдување ,,Студенчица“ Кичево 
за 2019 година,  бр.02-159/1-6 од 25.1.2019 година, до-
несена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, 
на седницата, одржана на 25.1.2019 година. 

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

 
Бр. 45-817/1 Претседател на Владата 

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

__________ 
684. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 и 21/18)  Владата на Република Македо-
нија, на седницата, одржана на 12.2.2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА  

НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари- деловни простории, кои се наоѓа-
ат на КП бр.2466 на КО Тетово 1 на ул."ЈНА", бр.70 и 
тоа: 

 - зграда 1, намена на зграда В4-8, влез 1, кат К-1, 
број на посебен дел од зграда 1, намена на посебниот 
дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 15,39 
м2; 

- зграда 1, намена на зграда В4-8, влез 1, кат К-1, 
број на посебен дел од зграда 2, намена на посебниот 
дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 15,56 
м2; 

- зграда 1, намена на зграда В4-8, влез 1, кат К-1, 
број на посебен дел од зграда 3, намена на посебниот 
дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 15,45 
м2; 

 - зграда 1, намена на зграда В4-8, влез 1, кат К-1, 
број на посебен дел од зграда 4, намена на посебниот 
дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 15,29 
м2;  

- зграда 1, намена на зграда В4-8, влез 1, кат К-1, 
број на посебен дел од зграда 5, намена на посебниот 
дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 24,09 
м2;  

- зграда 1, намена на зграда В4-8, влез 1, кат К-1, 
број на посебен дел од зграда 6, намена на посебниот 
дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 24,09 
м2;  

- зграда 1, намена на зграда В4-8, влез 1, кат К-1, 
број на посебен дел од зграда 7, намена на посебниот 
дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 13,93 
м2;  

- зграда 1, намена на зграда В4-8, влез 1, кат К-1, 
број на посебен дел од зграда 8, намена на посебниот 
дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 16,32 
м2; 

 - зграда 1, намена на зграда В4-8, влез 1, кат К-1, 
број на посебен дел од зграда 9, намена на посебниот 
дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 16,32 
м2; 

- зграда 1, намена на зграда В4-8, влез 1, кат К-1, 
број на посебен дел од зграда 10, намена на посебниот 
дел од зградата П, со внатрешна површина од 4,46 м2 и 

- зграда 1, намена на зграда В4-8, влез 1, кат К-1, 
намена на посебниот дел од зградата Х, со внатрешна 
површина од 38,78 м2, во корист на Република Маке-
донија во Катастарот на  недвижности.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 45-869/1 Претседател на Владата 

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

__________ 
685. 

Врз основа на член 91 став 1 алинеја 9 од Уставот 
на Република Македонија  („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.52/91) и член 7 став 1 алинеја 6 од 
Законот за надворешни работи (,,Службен весник на 
Република Македонија” бр.46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 
61/15 и 226/15), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на 12.2.2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ 
МЕЃУ РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И 

ГРУЗИЈА 
 

Член 1 
Со оваа одлука Република Северна Македонија вос-

поставува дипломатски односи со Грузија на ниво на 
амбасадори.  

 
Член 2 

Се задолжува Министерството за надворешни рабо-
ти на Република Северна Македонија да ја спроведе 
оваа одлука.  

                                                                               
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе отпочне да се применува со влегува-
њето во сила на Одлуката за прогласување на амандма-
ните XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI на Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 6/19). 

 
Бр. 45-1299/1 Претседател на Владата 

12 февруари 2019 година на Република Македонија, 
Скопје Зоран Заев, с.р. 
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686. 
Врз основа на член 25 став 4 од Законот за инова-

циска дејност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 190/16 
и 64/18), Владата на Република Македонија, на седни-
цата, одржана на 12.2.2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПОДДРШКА – КОФИНАН-
СИРАНИ ГРАНТОВИ ЗА КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈА  

НА ИНОВАЦИИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот 

за инструментот за поддршка – кофинансирани гранто-
ви за комерцијализација на иновации бр. 01-528/5 од 
11.2.2019 година, донесен од Управниот oдбор на Фон-
дот за иновации и технолошки развој, на седницата, од-
ржана на 11.2.2019 година. 

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-11030/1-18 Претседател на Владата 

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

__________ 
687. 

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за корис-
тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 12.2.2019 го-
дина, донесе 

  
О Д Л У К А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ  

НА НЕДВИЖНОСТИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се запишува правото на сопственост 

на недвижни ствари, на улица „8-ми Септември бр.53” 
Велес кои се наоѓаат на КП 2502, во КО Велес, и тоа: 

- зграда 1, намена на зградата и друг објект В4-2, 
влез 1, кат СУ, број на посебниот дел на зградата /, на-
мена на посебниот дел од зградата ДП, со вкупна внат-
решна површина од 375,30 м2; 

- зграда 1, намена на зградата и друг објект В4-2, 
влез 1, кат СУ, број на посебниот дел на зградата /, на-
мена на посебниот дел од зградата Х и ХС, со вкупна 
внатрешна површина од 177,86 м2; 

- зграда 1, намена на зградата и друг објект В4-2, 
влез 1, кат ПР, број на посебниот дел на зградата /, на-
мена на посебниот дел од зградата ДП, со вкупна внат-
решна површина од 349,16 м2; 

- зграда 1, намена на зградата и друг објект В4-2, 
влез 1, кат ПР, број на посебниот дел на зградата /, на-
мена на посебниот дел од зградата Х и ХС, со вкупна 
внатрешна површина од 233,58 м2 ; 

- зграда 1, намена на зградата и друг објект В4-2, 
влез 1, кат 1, број на посебниот дел на зградата /, наме-
на на посебниот дел од зградата ДП, со вкупна внат-
решна површина од 423,19 м2; 

- зграда 1, намена на зградата и друг објект В4-2, 
влез 1, кат 1, број на посебниот дел на зградата /, наме-
на на посебниот дел од зградата Х и ХС, со вкупна 
внатрешна површина од 240,45 м2; 

- зграда 1, намена на зградата и друг објект В4-2, 
влез 1, кат 2, број на посебниот дел на зградата /, наме-
на на посебниот дел од зградата ДП, со вкупна внат-
решна површина од 474,04 м2; 

- зграда 1, намена на зградата и друг објект В4-2, 
влез 1, кат 2, број на посебниот дел на зградата /, наме-
на на посебниот дел од зградата Х и ХС, со вкупна 
внатрешна површина од 183,44 м2; 

во корист на Република Македонија во Катастарот 
на недвижности.  

 
Член 2 

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

 
Бр. 44-11079/1-18 Претседател на Владата 

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

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
688. 

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на РМ“ 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, 105/15, 173/15, 
192/15, 30/16, 163/17 и 51/18) и член 6 од Правилникот 
за формата, содржината и начинот на водење на регис-
тар на здруженија на граѓани од областа на социјалната 
заштита („Службен весник на РМ“ бр. 10/2005), минис-
терот за труд и социјална политика, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕ ВО РЕГИСТАРОТ 
НА ЗДРУЖЕНИЈА ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА 

ЗАШТИТА 
 
1. Барањето на Здружение на граѓани за помош на 

бездомници, социјално загрозени семејства и поединци 
ЉУБЕЗНОСТ - Скопје, СЕ УВАЖУВА. 

2. Здружение на граѓани за помош на бездомници, 
социјално загрозени семејства и поединци ЉУБЕЗ-
НОСТ - Скопје, со седиште на ул. „Влае” бр.42 Скопје 
- Карпош се впишува во Регистарот на здруженија од 
областа на социјалната заштита, што се води при Ми-
нистерството за труд и социјална политика. 

3. Конечното решение за впишување се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

4. Здружение на граѓани за помош на бездомници, 
социјално загрозени семејства и поединци ЉУБЕЗ-
НОСТ - Скопје, со седиште на ул. „Влае” бр.42 Скопје 
- Карпош, ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на 
објавувањето на Решението во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

 
Бр. 10-8425/4 Министер за труд 

21 септември 2018 година и социјална политика, 
Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________                                           
689. 

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за соци-
јалната заштита („Службен весник на РМ“ 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, 105/15, 
173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 51/18) и член 6 од Пра-
вилникот за формата, содржината и начинот на водење 
на регистар на здруженија на граѓани од областа на со-
цијалната заштита („Службен весник на РМ“ бр. 
10/2005), министерот за труд и социјална политика, до-
несе 
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Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕ ВО РЕГИСТАРОТ 

НА ЗДРУЖЕНИЈА ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА 

ЗАШТИТА 

 

1. Барањето на Здружение Национална алијанса за 

лица со посебни потреби, Гевгелија,  СЕ УВАЖУВА. 

2. Здружение Национална алијанса за лица со по-

себни потреби Гевгелија, со седиште на ул. “Деко Ко-

вачев бр.96 Гевгелија, се впишува во Регистарот на 

здруженија од областа на социјалната заштита, што се 

води при  Министерството за труд и социјална поли-

тика. 

3. Конечното решение за впишување се објавува во 

„Службен весник на Република Македонија“. 

4. Впишувањето на Здружение Национална алијан-

са за лица со посебни потреби, Гевгелија, со седиште 

на ул. “Деко Ковачев бр.96 Гевгелија, ќе се изврши нај-

доцна пет дена од денот на објавувањето на Решението 

во „Службен весник на Република Македонија“. 

 

Бр. 10-10073/4 Министер за труд 

25 декември 2018 година и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

__________ 

690. 

Врз основа на член 203 став 2 од Законот за соци-

јалната заштита („Службен весник на Република Маке-

донија“ 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, во 

согласност со министерот за образование и наука и ми-

нистерот за здравство, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОЦЕНА 

НА ВИДОТ И СТЕПЕНОТ НА ПОПРЕЧЕНОСТ 

НА ЛИЦАТА ВО МЕНТАЛНИОТ ИЛИ ТЕЛЕСНИОТ  

РАЗВОЈ 
 

Член 1 

Во Правилникот за оцена на видот и степенот на 

попреченост на лицата во менталниот или телесниот 

развој („Службен весник на Република Македонија 

“бр.172/16), во член 14 став 1 точката 3. се менува и 

гласи: 

„3. за лица со пречки во телесниот развој: Јавна 

здравствена установа Институт за физикална медицина 

и рехабилитација - Скопје и Јавна здравствена установа 

Клиничка болница Битола - Одделение за ментално 

здравје на деца и младинци;“ 

Во точката 5.  алинејата 1  се менува и гласи: 

„- Јавна здравствена установа Институт за физикал-

на медицина и рехабилитација - Скопје и организацио-

на единица Завод за ментално здравје на деца и мла-

динци и организациона единица Служба за превентив-

на здравствена заштита - Центар при Јавна здравствена 

установа Здравствен дом Скопје, за општините на под-

рачјето на град Скопје, како и за општините Арачи-

ново, Зелениково, Илинден, Јегуновце, Петровец, Со-

пиште, Студеничани и Чучер-Сандево;“. 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 10-127/1 Министер за труд 

4 јануари 2019 година и социјална политика, 

Скопје Мила Царовска, с.р. 

  

Бр. 08-1729/1 Министер за образование 

 6 февруари 2019 година и наука, 

Скопје Арбен Адеми, с.р. 

  

Бр. 22-568/2 Министер  

15 јануари 2019 година за здравство, 

Скопје доц.д-р Венко Филипче, с.р. 

 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

691. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи 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 

Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 

150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-

публика 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 13.02.2019  година, донесе 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

Се констатира престанок на судиската функција на 

Муса Сулејмани, судија на Основниот суд Куманово, 

поради навршени 64 години. 

Решението влегува во сила од 14.02.2019 година.  

 

Бр. 02-282/2 Судски совет 

18 февруари 2019 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

692. 

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за 

Народната банка („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15,  6/16 и 

83/18), член 26 став 4 од Законот за девизното работе-

ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 188/13, 

97/15, 153/15 и 23/16) и точка 14 од Одлуката за начи-

нот за вршење на платниот промет со странство 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

42/11), гувернерката на Народната банка на Република 

Македонија донесе  

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-

СТВОТО ЗА НАЧИНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ  

ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО 

               

1. Во Упатството за начинот за вршење на платниот 

промет со странство („Службен весник на Република 

Македонија„ бр. 141/16), во точката 27 став 1, зборо-

вите: „точката 162“ се заменуваат со зборовите: „точка-

та 158“. 

2. Во точката 28 став 1, алинеите 6 и 7 се менуваат 

и гласат: 

„- наплата врз основа на продажба на хартии од 

вредност (портфолио-инвестиции): налог за продажба / 

извештај од продажба на хартии од вредност во стран-

ство, договор со кој се уредува односот со овластениот 

учесник на пазарот на хартии од вредност / овластени-

от учесник на странска берза или странски организиран 

пазар на хартии од вредност или друг документ со кој 

може да се потврди трансакцијата; 

- наплата врз основа на дивиденди, камати и други 

приноси од хартии од вредност (портфолио-инвести-

ции): извод од сметка за хартии од вредност издаден од 

соодветен странски депозитар или известување / доку-

мент за исплатена дивиденда, камата или други прино-

си од хартии од вредност.“ 

3. Во точката 38 став 1 алинеја 2, зборовите: „точка-

та 162“ се заменуваат со зборовите: „точката 158“. 

4. Во точката 41 став 1, алинејата 6 се менува и 

гласи: 

„- за плаќање врз основа на вложување во хартии од 

вредност во странство од страна на резиденти (портфо-

лио-инвестиции) согласно со член 14 од Законот за де-

визно работење: налог за извршување трансакција да-

ден на овластен учесник на пазарот на хартии од вред-

ност / овластен учесник на странска берза или органи-

заран пазар на хартии од вредност или друг документ 

со кој може да се потврди трансакцијата;“ 

Во алинејата 12, точката и запирката се заменуваат 

со точка.  

Алинејата 13 се брише. 

5. Во точката 45 став 2, зборовите: „точката 162“ се 

заменуваат со зборовите: „точката 158“. 

6. Ова упатство стапува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето со „Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

У. бр. 16-5130/1 Гувернер 

13 февруари 2019 година на Народната банка на 

Скопје Република Македонија, 

д-р Анита Ангеловска-Бежоска, с.р. 

 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

693. 

Врз основа на член 2 став 1 точка 28, член 9 и член 

27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник 

на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 

135/2011, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 

и 83/2018), постапувајќи по барањето на друштвото за 

осигурување Нова Осигурување АД Скопје за одобру-

вање на приватна понуда на хартии од вредност од 

31.1.2019 година, Комисијата за хартии од вредност на 

Република Македонија, на седницата одржана на ден 

8.2.2019 година го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА 

ДОЛГОРОЧНИ  ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ  

НА ПРИВАТНА ПОНУДА 

 

1. На Друштвото за осигурување Нова Осигурување 

АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгороч-

ни хартии од вредност - четврта емисија на 300.000 

обични акции, во вредност од 3.000.000 евра односно 

184.499.100 денари пресметано по средниот курс на 

НБРМ согласно Одлуката број 0201-01/05 од 23.1.2019 

година за зголемување на основната главнина на 

Друштвото за осигурување Нова осигурување АД 

Скопје преку издавање на нови акции од четврта еми-

сија по пат на приватна понуда, донесена од Собрание-

то на акционери. 

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите об-

врски од хартиите од вредност во рокот и на начинот 

предвиден со Законот и Одлуката број 0201-01/05 од 

23.1.2019 година за зголемување на основната главни-

на на Друштвото за осигурување Нова осигурување АД 

Скопје преку издавање на нови акции од четврта еми-

сија по пат на приватна понуда. 

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена 

од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголе-

мувањето на основната главнина во трговскиот регистар.  

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од 

точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартии-

те од вредност за регистрирање во депозитарот на хар-

тии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од де-

нот на уписот на зголемувањето на основната главнина 

во трговскиот регистар. 

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност 

од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) 

работни дена од регистрацијата на акциите во депо-
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зитарот за хартии од вредност до Комисијата за хар-

тии од вредност да достави доказ дека е извршен 

упис на акциите. 

6. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

 
УП1 Број 10-4 Комисија за хартии од вредност 

8 февруари 2019 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 

 м-р Нора Алити, с.р. 
 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 

КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

694. 

Врз основа на член 83 став (3), 84 став (1) и (2) и 87 

од Законот за задолжително капитално финансирано 

пензиско осигурување осигурување („Службен весник 

на Република Македонија“ број 29/2002, 85/2003, 

40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009,  50/2010, 

171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 

192/2015, 30/2016, 21/2018 и 245/2018), и член 124 став 

(3), 125 став (1) и (2) и 128 од Законот за доброволно 

капитално финансирано пензиско осигурување 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013), Советот на ек-

сперти на  Агенцијата за супервизија на капитално фи-

нансирано пензиско осигурување на седница одржана 

на 14.2.2019 година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРО-

ЦЕНКА НА СРЕДСТВАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ  
И ДОБРОВОЛНИТЕ ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за проценка на средствата на за-

должителните и доброволните пензиски фондови 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 

138/2008, 55/2013 и 218/2018) по членот 11-а се додава-

ат два нови члена 11-б и 11-в кои гласат: 

 

„Член 11-б 

(1) Пензиското друштво, за пензискиот фонд, врши 

претворање на средствата од пренос од друг пензиски 

фонд во сметководствена единица, врз основа на вред-

носта на сметководствената единица на датумот на до-

бивање на информацијата за износот на средствата. 

(2) Чуварот на имот, за пензискиот фонд, врши 

претворање на средствата од пренос од друг пензиски 

фонд во сметководствена единица врз основа на вред-

носта на сметководствената единица на датумот на до-

бивање на информацијата за износот на средствата ко-

ристејќи ги податоците за средствата добиени од пен-

зиското друштво. 

 

Член 11-в 

(1) Пензиското друштво, за задолжителниот пензис-

ки фонд, врши претворање на средствата од надоместо-

кот за ненавремено пренесување на придонеси или на-

доместокот за ненавремена распределба на осигурени-

ци во сметководствена единица врз основа на  вреднос-

та на сметководствената единица на датумот на утврде-

ното задоцнување. 

(2) Чуварот на имот, за задолжителниот пензиски 

фонд, врши претворање на средствата од надоместокот 

за ненавремено пренесување на придонеси или надо-

местокот за ненавремена распределба во сметковод-

ствена единица врз основа на вредноста на сметковод-

ствената единица на датумот на утврденото задоцнува-

ње користејќи ги податоците  добиени од пензиското 

друштво.“ 

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 01-276/2  Член на Советот на експерти 

14 февруари 2019 година  

Скопје            Дарко Саздов, с.р.                 

__________ 

695. 

Врз основа на член 75 став (2) и (4), член 80, член 

95 став (5)  од Законот за задолжително капитално фи-

нансирано пензиско осигурување („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 

113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 

36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015 

30/2016, 21/2018 и 245/2018) и член 107 став (2) и (4), 

член 114 став (6) од Законот за доброволно капитално 

финансирано пензиско осигурување („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 7/2008, 124/2010, 

17/2011 и 13/2013) Советот на експерти на Агенцијата 

за супервизија на капитално финансирано пензиско 

осигурување, на седницата одржана на 14.2.2019 го-

дина, донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И 

ПОСТАПКАТА НА МАРКЕТИНГ  НА ПЕНЗИСКИ  

ФОНДОВИ 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот и постапката на марке-

тинг на пензиски фондови („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 143/2013, 182/2014, 221/2015, 

166/2016 и 9/2019) во член 22 ставот (2) се менува и 

гласи: 

“Пензиското друштво, до 28.02.2019 година, доста-

вува извештај согласно член 95 став (1) и став (3) од 

Законот за задолжително капитално финансирано пен-

зиско осигурување до секој член на пензискиот фонд 

кој е избришан од регистарот на членови, кој во текот 

на осигурувањето се стекнал со својство на осигуреник 

согласно со членот 11 точки 9 и 15 од Законот за пен-

зиското и инвалидското осигурување.“ 

 

Член 2 

Образецот број 7 се менува и гласи: 



18 февруари 2019  Бр. 41 - Стр. 13 
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18 февруари 2019  Бр. 41 - Стр. 15 

 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 01-276/3  Член на Советот на експерти 

14 февруари 2019 година  
Скопје            Дарко Саздов, с.р.                 

__________ 
696. 

Врз основа на член 21 став (7) од Законот за задол-
жително капитално финансирано пензиско осигурува-
ње („Службен весник на Република Македонија“ број 
29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 
48/2009,  50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 
164/2013, 44/2014, 192/2015, 30/2016, 21/2018 и 
245/2018) Советот на експерти на Агенцијата за супер-
визија на капитално финансирано пензиско осигуру-
вање, на седницата одржана 14.2.2019 година, донесе  

  
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ 
ЗА ИНДИВИДУАЛНИ СМЕТКИ 

 
Член 1 

Во Правилникот за индивидуални сметки („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр.155/2013 и 
221/2015) во член 2 став (2) точката ѕ) по зборот:                                   
„повлекување“ се додаваат зборовите: „ или пренос“. 

 
Член 2 

Членот 3 се менува и гласи: 
„Евиденцијата за индивидуалните сметки содржи 

податоци за: 
а) Единствен број на сметката и датум на нејзиното 

отворање; 
б) Податоци за членот или пензионираниот член и 

тоа: 
- име и презиме; 
- единствен матичен број (ЕМБГ); 
- ден, месец и година на раѓање;  
- идентификациски број доколку членот или пензи-

онираниот член е странец; 
- статус на член или пензиониран член 
- пол; 
- постојано живеалиште и адреса;  
- адреса за кореспонденција, и 
- контакт телефон; 
- даночен број на работодавачот (од времена рас-

пределба) 
в) Датум на потпишување и број на договорот за 

членство во задолжителен пензиски фонд или датум на 
потпишување и број на договорот за исплата на сред-
ства од задолжителен пензиски фонд; 

г) Датум на стекнување на статусот член на задол-
жителен пензиски фонд или статусот пензиониран 
член на задолжителен пензиски фонд; 

д) Датум на потпишување на изјава за продолжува-
ње на членство во задолжителен пензиски фонд; 

ѓ) Датум на потпишување на изјава за престанок на 
членство во задолжителен пензиски фонд; 

е) Регистарски код на агентот, со кој е склучен до-
говорот за членство во задолжителниот  пензиски фонд 
(за членовите кои имаат потпишано договор за член-
ство) или договорот за исплата на средства од задолжи-
телен пензиски фонд; 

ж) Податоци за средствата на  индивидуалната 
сметка  и тоа за: 

1) Придонеси: 
- назив на друштвото; 
- назив на задолжителниот пензиски фонд; 
- датум на секој уплатен придонес; 

- износ на секој уплатен придонес; 
- износ на наплатениот надоместок од страна на 

друштвото од  секој уплатен придонес; 
- вредност на сметководствената единица на секој 

датум на уплата на придонес; 
- број на сметководствени единици кои соодвет-

ствуваат на уплатениот придонес по одземањето на на-
доместокот од придонес; 

- месец (периодот) за кој е уплатен придонесот  и 
- вид на секоја уплата. 
2) Надоместок за ненавремено пренесување на при-

донес: 
- датум на кој е извршена уплата на вкупните за-

доцнети придонеси за кој датум се пресметува односно 
утврдува надоместок за ненавремено пренесување при-
донеси; 

- периодот (прв и последен датум за кој е утврдено 
задоцнување) на кој се однесува надоместокот за не-
навремено пренесување на придонес; 

- износ на секој утврден вкупен надоместок за не-
навремено пренесување на придонес; 

- вредност на сметководствената единица на датум 
на кој е извршена уплата на вкупните задоцнети придо-
неси и на кој е утврден надоместок за ненавремено 
пренесување придонеси и 

- број на сметководствени единици кои соодвет-
ствуваат на утврдениот надоместок за ненавремено 
пренесување на придонес.  

3) Надоместок за ненавремена распределба на оси-
гуреник: 

- датум на кој е извршена уплата на вкупните за-
доцнети придонеси за осигуреник кој е ненавремено 
распределен и за кој датум се пресметува односно ут-
врдува надоместок за ненавремена распределба на оси-
гуреник; 

- периодот (прв и последен датум) на кој се однесу-
ва  надоместокот за ненавремена распределба на осигу-
реник; 

- износ на утврден вкупен надоместок за ненавре-
мена распределба на осигуреник; 

- вредност на сметководствената единица на датум 
на кој е извршена уплата на вкупните задоцнети придо-
неси за осигуреник кој е ненавремено распределен и за 
кој датум се утврдува надоместок за ненавремена рас-
пределба на осигуреник и 

- број на сметководствени единици кои соодвет-
ствуваат на утврдениот надоместок за ненавремена 
распределба на осигуреник. 

4) Преноси на средства од други задолжителни пен-
зиски фондови: 

- датум на пренос на средства од друг задолжителен  
пензиски фонд; 

- износ на пренесените средства од друг задолжите-
лен пензиски фонд; 

- вредност на сметководствените единици на дату-
мот на пренос на средствата; 

- број на сметководствени единици кои соодвет-
ствуваат со пренесените средства и 

- име на задолжителниот пензиски фонд од кој се 
пренесени средствата. 

5) Преноси на средства во други задолжителни пен-
зиски фондови: 

- датум на пренос на средствата во друг задолжите-
лен пензиски фонд; 

- износ на пренесените средства во друг задолжите-
лен пензиски фонд; 

- вредност на сметководствената единица на дату-
мот кој претходи на датумот на добивање на информа-
цијата за износот на средствата; 

- број на сметководствени единици кои соодвет-
ствуваат со пренесените средства во друг задолжите-
лен пензиски фонд;  
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- име на задолжителниот пензиски фонд во кој се 
пренесени средствата и 

- износ на исплатен надоместок за премин 
6) Преноси на средства во Фондот на ПИОМ : 
- датум на пренос на средствата во Фондот на 

ПИОМ; 
- вредност на сметководствените единици на дату-

мот на пренос на средствата; 
- број на сметководствени единици кои соодвет-

ствуваат со пренесените средства; 
7) Исплата на пензија: 
- износ на пренесени или исплатени средства по ос-

нов на пензија или други случаи утврдени со Законот 
за задолжително капитално финансирано пензиско оси-
гурување; 

- вредност на сметководствените единици на дату-
мот кој претходи на датумот на исплатата и 

- број на сметководствени единици кој соодветству-
ва со износот на исплатените средства. 

8) Тековна вредност на сметководствената единица 
на задолжителниот пензиски фонд  за секој датум на 
проценка; 

9) Тековна вредност на средствата на индивидуал-
ната сметка за секој датум на проценка и 

10) Вкупен број на сметководствени единици за се-
кој датум на проценка. 

з)  Број и датум на документот врз основа на кој се 
затвора индивидуалната  сметка. 

 
Член 3 

Во членот 4 зборовите: „ точка ѓ) “се заменуваат со 
зборовите: „точка ж) “. 

 
Член 4 

Членот 5 се менува и гласи: 
“Индивидуалната потсметка на посебната сметка за 

времено распределениот осигуреник што ја отвора 
друштвото, треба да ги содржи податоците од членот 3 
точките а) и ж) на овој правилник и податоците за 
единствениот матичен број на осигуреникот, име, пре-
зиме, датумот на временото распределување на осигу-
реникот и единствен даночен број на правното лице ка-
де е вработено.“ 

 
Член 5 

Во член 8 по ставот (2) се додава нов став 3) кој 
гласи: 

„(3) Друштвото го определува бројот на сметковод-
ствените единици кои се евидентираат на индивидуал-
ната сметка при утврдување на надоместок за ненавре-
мено пренесување на придонеси или надоместок за не-
навремена распределба врз основа на вредноста на ут-
врдениот надоместок поделена со вредноста на сметко-
водствената единица на датумот на утврденото задоц-
нување.“ 

 
Член 6 

Обврската од член 2 и член 4 од овој правилник ко-
ја се однесува на евиденција на даночен број на работо-
давачот  ќе се применува од 1.4.2019 година. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 01-276/4  Член на Советот на експерти 

14 февруари 2019 година  
Скопје            Дарко Саздов, с.р.                 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
697. 

Регулаторната комисија за енергетика и водни ус-
луги на Република Северна Македонија, врз основа на 
член  24, став 1, точка 1, алинеја 16 и член 149 од Зако-
нот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 
96/2018), член 28 од Законот за акцизите („Службен 
весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 
98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 
34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 
188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16, 171/17 и 120/18), 
член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вред-
ност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 
11/00, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 45/2006, 
101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 
95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 
130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16 и 198/18), 
Законот за животната средина („Службен весник на 
РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 
48/10, 124/10, 51/11, 123/12,  93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 
129/15, 192/15, 39/16 и 99/18) и Уредбата за начинот на 
утврдување, пресметување и уплатување на надоместо-
кот за задолжителни резерви на нафта и нафтени дери-
вати што се плаќаат при увоз и/или производство на 
нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 
138/09, 52/11 и 51/14), на седницата одржана на 
18.2.2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА 
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ  

СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА 
 

Член 1 
 Претпријатијата кои произведуваат деривати од 

нафта можат да ги формираат цените на одделни наф-
тени деривати така што највисоките производни цени 
да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини  ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 26,458 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 28,091 
   
б) Дизел гориво  ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 31,637 

 
в) Масло за горење  ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 30,918 
   
г) Мазут  ден/кг 
- М-1 НС до 26,022 

 
Член 2 

Претпријатијата и другите правни и физички лица, 
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во 
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цени-
те  за одделни нафтени деривати така што: 

A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА 
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини  ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 62,50 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 64,50 
   
б) Дизел гориво                                                                                                     ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 60,00 
   
в) Масло за горење  ден/лит 
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- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 48,50 
   
г) Мазут  ден/кг 
- М-1 НС до 32,228 

 
Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени 

деривати можат да ги формираат цените  за одделни 
нафтени деривати во однос на највисоките цени од точ-
ката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), ос-
вен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 
ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА 
НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА 
ЦЕНИ), согласно следната  табела и да изнесуваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претпријатијата што вршат промет на нафтени де-

ривати можат да вршат промет на секој дериват поод-
делно по една од цените утврдени за тој дериват во ед-
на од групите на цени определени согласно оваа од-
лука. 

Цените од сите четири ценовни групи формирани 
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот 
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на ма-
зутот М-1 НС важи франко производител во земјата. 

Во цените од сите четири ценовни групи формира-
ни согласно став 1 на овој член, освен во цената за ма-
зутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 
0,50 ден/литар. 

Во малопродажните цени формирани согласно  овој 
член содржан е данокот на додадена вредност согласно 
Законот. 

Член 3 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање 
на активностите во областа на животната средина кои 
согласно Законот за животната средина го плаќаат об-
врзниците утврдени со овој закон и тоа: 

 
а) Моторни бензини  ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,080 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,080 
   
б) Дизел гориво  ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,030 
   
в) Масло за горење  ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,040 
   
г) Мазут  ден/кг 
- М-1 НС до 0,050 

 
Член 4 

Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни 
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно За-
конот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-
ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон 
при увоз и/или производство на нафтени деривати и 
тоа: 

 
а) Моторни бензини  ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,890 

- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,890 
   
б) Дизел гориво  ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300 
   
в) Масло за горење  ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300 
   
г) Мазут  ден/кг 
- М-1 НС до 0,740 

 
 

Член 5 
Во малопродажните цени утврдени со членот 2  од 

оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците сог-
ласно Законот изнесуваат и тоа: 

 
а) Моторни бензини  ден/лит 
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 21,838 
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 21,900 
   
б) Дизел гориво  ден/лит 
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 15,180 

   

в) Масло за горење  ден/лит 
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 6,144 
   
г) Мазут  ден/кг 
- М-1 НС до 0,100 

 
Член 6 

Во малопродажните цени утврдени согласно членот  
2 од оваа одлука, трошоците на прометот  на секој по-
одделен нафтен дериват од секоја  ценовна група изне-
суваат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се применува од 00:01 часот на 19.2.2019 го-
дина и истата ќе се објави во „Службен весник на Ре-
публика Северна Македонија“ и на веб-страницата на 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги 
на Република Северна Македонија. 

 
Бр. 02-284/1  

18 февруари 2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

. 

СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР 
НА РЕВИЗИЈАТА НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА 
698. 

Советот за унапредување и надзор на ревизијата на 
Република Македонија (во понатамошниот текст: Со-
ветот) одлучувајќи по известување бр. 03-334/1 од 
26.12.2017 година на подносителот ТП Ревизија ТРЕЈД 
ВИТАНОВ Струмица за соодветно постапување, врз 
основа на член 16 став 1 точка 2 и став (3) точка 2) и 
точка 4) од Законот за ревизија („Сл. весник на Репуб-
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лика Македонија“ бр. 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 
138/14, 184/14, 145/15, 192/15 и 23/16), на седница од-
ржана на ден 29.01.2018 година го донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. ТРАЈНО СЕ ОДЗЕМА лиценцата за вршење на 

работи на ревизија на ТП Ревизија ТРЕЈД ВИТАНОВ 
Струмица, поради неисполнување на условите од член 
25 став (5) точка 3) и точка 4) од Законот за ревизија, 
по барање на овластениот ревизор/управител на ТП Ре-
визија ТРЕЈД ВИТАНОВ – Струмица поради оствару-
вање на правото на старосна пензија односно пензио-
нирање. 

2. Оваа Решение влегува во сила со денот на доне-
сување и истото ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

О б р а з л о ж е н и е 
 
Согласно член 16 став 1 точка 2 и став (3) точка 2) 

и точка 4) од Законот за ревизија, Советот трајно ја од-
зема лиценцата за работа на ТП Ревизија ТРЕЈД ВИ-
ТАНОВ Струмица кое не ги исполнува условите пред-
видени од член 25 од Законот за ревизија. 

ТП Ревизија ТРЕЈД ВИТАНОВ Струмица до Сове-
тот има поднесено известување бр. 03-334/1 од 
26.12.2017 година, со кое не известува дека повеќе не 
ги исполнува условите од член 25 од Законот, односно 
дека заклучно со 22.12.2017 година ТП Ревизија ТРЕЈД 
ВИТАНОВ Струмица со решение од Централен Регис-
тар на Република Македонија е избришано односно 
ликвидирано заради остварување на правото на старос-
на пензија на овластениот ревизор кој бил сопстевник 
и управител на истото.  

Врз основа на горенаведеното, а во врска со член 16 
став 1 точка 2 и став (3) точка 2) и точка 4) од Законот 
за ревизија, Советот за унапредување и надзор на реви-
зијата на Република Македонија на седница одржана на 
ден 29.01.2018 година одлучи како во диспозитивот на 
оваа решение. 

 
Правна поука: Незадоволната страна може да под-

несе тужба пред надлежен суд во рок од 15 дена од де-
нот на приемот на ова решение. 

 
 

Бр. 02-73/1 
Совет за унапредување и 

надзор на ревизијата 
30 јануари 2018 година в.д. Претседател, 

Скопје Премтим Исени, с.р. 
__________ 

699. 
Советот за унапредување и надзор на ревизијата на 

Република Македонија (во понатамошниот текст: Со-
ветот) одлучувајќи по барање за укинување на важнос-
та на лиценцата за работа за вршење на работи на реви-
зија на овластен ревизор – Трговец поединец ТП ЛО-
ГИСТ РЕВИЗИЈА Лоза Славко Стаменковска од Кума-
ново со бр. 03-77/1 од 30.01.2018 година на подносите-
лот Лоза Стаменковска за соодветно постапување, врз 
основа на член 16 став (1) точка 2 од Законот за реви-
зија („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 
135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 184/14, 145/15, 192/15 и 
23/16), на седница одржана на ден 26.02.2018 година го 
донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. ТРАЈНО СЕ ОДЗЕМА лиценцата за работа за 

вршење на работи на ревизија на овластен ревизор – 
Трговец поединец ТП ЛОГИСТ ИК РЕВИЗИЈА Лоза 
Славко Стаменковска од Куманово со регистарски број 
12 заведена под бр. 07- 531/1 од 23.01.2015 година, на 

нејзино барање поради остварување на правото на ста-
росна пензија односно пензионирање и поради одземе-
на лиценца за овластен ревизор која била издадена на 
име на подносителот. 

2. Оваа Решение влегува во сила со денот на доне-
сување и истото ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Согласно член 16 став (1) точка 2 и став (3) точка 2) 

од Законот за ревизија, Советот трајно ја одзема ли-
ценцата за работа на ТП ЛОГИСТ РЕВИЗИЈА Лоза 
Славко Стаменковска од Куманово кое не ги исполнува 
условите предвидени од член 25 од Законот за ревизија. 

ТП ЛОГИСТ РЕВИЗИЈА Лоза Славко Стаменков-
ска од Куманово до Советот има поднесено барање бр. 
03-77/1 од 30.01.2018 година, за укинување на важноста 
на лиценцата за работа за вршење на работи на ревизија 
на ОР – трговец поединец ТП ЛОГИСТ РЕВИЗИЈА Лоза 
Славко Стаменковска од Куманово поради не исполну-
вање на условите од член 25 од Законот. По барање на 
управителот на ТП ЛОГИСТ РЕВИЗИЈА Лоза Славко. 

Стаменковска од Куманово и е одземене лиценцата 
за овластен ревизор, која што е еден од основните ус-
лови предвидени во член 25 од Законот за ревизија.   

Врз основа на горенаведеното, а во врска со член 16 
став 1 точка 2 и став (3) точка 2) од Законот за ревизија, Со-
ветот за унапредување и надзор на ревизијата на Република 
Македонија на седница одржана на ден 26.02.2018 година 
одлучи како во диспозитивот на оваа решение. 

Правна поука: Незадоволната страна може да под-
несе тужба пред надлежен суд во рок од 15 дена од де-
нот на приемот на ова решение. 

 
 

Бр. 04-77/2 
Совет за унапредување и 

надзор на ревизијата 
26 февруари 2018 година в.д. Претседател, 

Скопје Премтим Исени, с.р. 
__________ 

700. 
Советот за унапредување и надзор на ревизијата на 

Република Македонија (во понатамошниот текст: Со-
ветот) одлучувајќи по барање за укинување на важнос-
та на лиценцата за работа за вршење на работи на реви-
зија за овластен ревизор бр. 03-78/1 од 30.01.2018 годи-
на на подносителот Дивна Стојановска од Куманово за 
соодветно постапување, врз основа на член 16 став 1 
точка 2 од Законот за ревизија („Сл. весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 
138/14, 184/14, 145/15, 192/15 и 23/16), на седница од-
ржана на ден 26.02.2018 година го донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. ТРАЈНО СЕ ОДЗЕМА лиценцата на овластениот 

ревизор Дивна Стојановска до Куманово со регистар-
ски број 148 заведена под бр. 07- 412/1 од 04.11.2013 
година, на нејзино барање поради остварување на пра-
вото на технолошки вишок. 

2. Оваа Решение влегува во сила со денот на доне-
сување и истото ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Согласно член 16 став 1 точка 2 од Законот за реви-

зија, Советот трајно ја одзема лиценцата на овластени-
от ревизор  Дивна Стојановска од Куманово со регис-
тарски број 148 заведена под бр. 07-412/1 од 04.11.2013 
година, на нејзино барање поради остварување на пра-
вото на правото на технолошки вишок. 
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Дивна Стојановска од Куманово до Советот има под-
несено Барање за укинување на важноста на лиценцата за 
овластен ревизор бр. 03-78/1 од 30.01.2018 година, со кое 
бара да и се укине важноста на лиценцата поради оствару-
вање на правото на правото на технолошки вишок. 

Врз основа на горенаведеното, а во врска со член 16 
став 1 точка 2 од Законот за ревизија, Советот за унап-
редување и надзор на ревизијата на Република Македо-
нија на седница одржана на ден 26.02.2018 година од-
лучи како во диспозитивот на оваа решение. 

 
Правна поука: Незадоволната страна може да под-

несе тужба пред надлежен суд во рок од 15 дена од де-
нот на приемот на ова решение. 

 
 

Бр. 04-78/2 
Совет за унапредување и 

надзор на ревизијата 
26 февруари 2018 година в.д. Претседател, 

Скопје Премтим Исени, с.р. 
__________  

701. 
Советот за унапредување и надзор на ревизијата на 

Република Македонија (во понатамошниот текст: Со-
ветот) одлучувајќи по барање за укинување на важнос-
та на лиценцата за работа за вршење на работи на реви-
зија за овластен ревизор бр. 03-94/1 од 05.02.2018 годи-
на на подносителот Лоза Стаменковска за соодветно 
постапување, врз основа на член 16 став 1 точка 2 од 
Законот за ревизија („Сл. весник на Република Македо-
нија“ бр.158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 184/14, 
145/15, 192/15 и 23/16), на седница одржана на ден 
08.02.2018 година го донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. ТРАЈНО СЕ ОДЗЕМА лиценцата на овластениот 

ревизор Лоза Стаменковска до Куманово со регистар-
ски број 149 заведена под бр. 07- 413/1 од 04.11.2013 
година, на нејзино барање поради остварување на пра-
вото на старосна пензија односно пензионирање. 

2. Оваа Решение влегува во сила со денот на доне-
сување и истото ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Согласно член 16 став 1 точка 2 од Законот за реви-

зија, Советот трајно ја одзема лиценцата на овластени-
от ревизор Лоза Стаменковска од Куманово со регис-
тарски број 149 заведена под бр. 07-413/1 од 04.11.2013 
година, на нејзино барање поради остварување на пра-
вото на старосна пензија односно пензионирање  

Лоза Стаменковска од Куманово до Советот има подне-
сено Барање за укинување на важноста на лиценцата за ов-
ластен ревизор бр. 03-94/1 од 05.02.2018 година, со кое бара 
да и се укине важноста на лиценцата поради заминување во 
старосна пензија, а и поради здравствени причини што не и 
дозволуваат да продолжи со работа.  

Врз основа на горенаведеното, а во врска со член 16 
став 1 точка 2 од Законот за ревизија, Советот за унап-
редување и надзор на ревизијата на Република Македо-
нија на седница одржана на ден 08.02.2018 година од-
лучи како во диспозитивот на оваа решение. 

 
Правна поука: Незадоволната страна може да под-

несе тужба пред надлежен суд во рок од 15 дена од де-
нот на приемот на ова решение. 

 
 

Бр. 04-942/2 
Совет за унапредување и 

надзор на ревизијата 
21 февруари 2018 година в.д. Претседател, 

Скопје Премтим Исени, с.р. 

702. 
Советот за унапредување и надзор на ревизијата на 

Република Македонија ( во понатамошниот текст: Со-
ветот) одлучувајќи по барање за одземање на лиценца-
та за овластен ревизор бр. 03-392/1 од 24.12.2018 годи-
на на подносителот Стојан Вељковски од Куманово за 
соодветно постапување, врз основа на член 16 став 1 точ-
ка 2 од Законот за ревизија („Сл. весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 184/14, 
145/15, 192/15, 23/16 и 83/18), на седница одржана на ден 
31.01.2019 година го донесе следново 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. ТРАЈНО СЕ ОДЗЕМА лиценцата на овластениот 

ревизор Стојан Вељковски до Куманово со регистарски 
број 142 заведена под бр. 07- 369/1 од 03.09.2013 го-
дина, на негово барање поради остварување на правото 
на пензија. 

2. Оваа Решение влегува во сила со денот на доне-
сување и истото ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Согласно член 16 став 1 точка 2 од Законот за реви-

зија, Советот трајно ја одзема лиценцата на овластени-
от ревизор  Стојан Вељковски до Куманово со регис-
тарски број 142 заведена под бр.07- 369/1 од 03.09.2013 
година, на негово барање поради остварување на пра-
вото на пензија. 

Стојан Вељковски од Куманово до Советот има 
поднесено барање за одземање на лиценцата за овлас-
тен ревизор бр. 03-392/1 од 24.12.2018 година, со кое 
бара да и се укине важноста на лиценцата поради ос-
тварување на правото за пензија уше од 2015 година. 

Врз основа на горенаведеното, а во врска со член 16 
став 1 точка 2 од Законот за ревизија, Советот за унап-
редување и надзор на ревизијата на Република Македо-
нија на седница одржана на ден 31.01.2018 година од-
лучи како во диспозитивот на оваа решение. 

 
Правна поука: Незадоволната страна може да под-

несе тужба пред надлежен суд во рок од 15 дена од де-
нот на приемот на ова решение.                                            

 
 

УП I 08-3 
Совет за унапредување и 

надзор на ревизијата 
31 јануари 2019 година Претседател, 

Скопје Премтим Исени, с.р. 
                                                                          

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 
703. 

Врз основа на член 44, став 1 од Законот за држав-
ната статистика („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15,  
27/16, 83/18 и 220/18), Државниот завод за статистика 
го утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА 

МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2019 ГОДИНА 

 
Индексот на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари-декември 2018 година и јану-
ари 2019 година, во однос на просечните цени на мало 
во 2017 година, изнесува 2,6%. 

 
                                                            Директор, 

Апостол Симовски, с.р. 
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