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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1177. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО 

СООБРАЌАЈОТ 
 
Се прогласува Законот за задолжително осигурува-

ње во сообраќајот, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 12 октомври 2005 година. 
 

         Бр. 07-3762/1                              Претседател 
12 октомври 2005 година       на Република Македонија, 

       Скопје                    Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
   д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО  
СООБРАЌАЈОТ 

 
I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Основни одредби 

 
Член 1 

Со овој закон се уредува задолжителното осигуру-
вање на: а) патници во јавен превоз од последици на 
несреќен случај - незгода; б) сопственици, односно ко-
рисници на моторни и приклучни возила; в) сопствени- 
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ци, односно корисници на воздухоплови и г) сопствени-
ци, односно корисници на бродови, односно чамци на мо-
торен погон, од одговорност за штети предизвикани на 
трети лица во сообраќајот и други прашања од значење за 
задолжителното осигурување во сообраќајот.  

Значење на одделни изрази  
Член 2 

(1) Одделни изрази употребени во овој закон го 
имаат следново значење: 

1. �Брод или чамец на моторен погон� е средство 
дефинирано согласно со прописите кои ја регулираат 
внатрешната пловидба;  

2. �Воздухоплов� е средство дефинирано согласно 
со прописите кои ја регулираат воздушната пловидба; 

3. �Моторни и приклучни возила� се сите возила 
дефинирани согласно со прописите за безбедност на 
сообраќајот на патиштата вклучувајќи ги тракторите 
независно од поседувањето на сообраќајната дозвола и 
роковите за технички преглед; 

4. �Одговорно друштво за осигурување� претста-
вува друштво за осигурување со кое сопственикот на 
превозното средство со чија употреба е причинета нез-
годата склучил договор за задолжително осигурување; 

5. �Превозно средство� е средство за превоз на 
патници во јавен сообраќај, моторно и приклучно вози-
ло, воздухоплов и брод или чамец на моторен погон; 

6. �Странско моторно возило� е моторно возило 
регистрирано надвор од територијата на Република 
Македонија; 

7. �Странски воздухоплов� е воздухоплов реги-
стриран надвор од територијата на Република Македо-
нија; 

8. �Странски брод, односно чамец на моторен по-
гон� е брод, односно чамец регистриран надвор од те-
риторијата на Република Македонија; 

9. �Корисник на осигурување� е лице кое има 
право на надомест од задолжителното осигурување во 
сообраќајот; 
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10. �Оштетено лице� е лице кое претрпело штета 
од употреба на превозно средство; 

11. �Специјални права на влечење (СПВ)� се 
специјални права на влечење (пресметковна вредност) 
дефинирани од страна на Меѓународниот монетарен 
фонд, изразени во денарска противвредност на Народ-
ната банка на Република Македонија и 

12. �Критски договор� се однесува на внатрешни-
те одредби усвоени на 26. Генерално собрание на Сове-
тот на бироата одржано на 30 и 31 мај 2002 година и 
кои влегоа во сила на 1 јули 2003 година. 

 
Договор за задолжително осигурување 

 
Член 3 

(1) Сопствениците на превозни средства се должни 
пред да го пуштат превозното средство во сообраќај да 
склучат договор за задолжително осигурување со 
друштво за осигурување кое има дозвола за вршење на 
работи на задолжително осигурување.  

(2) Регистрација на превозно средство, продолжува-
ње на регистрација, издавање на пробни таблички, како 
и издавање на налепница, може да се изврши откако на 
органот надлежен за регистрација ќе му биде поднесен 
доказ за склучен договор за задолжително осигурување 
најмалку за периодот на важност на регистрацијата. 

(3) Со договорот за задолжително осигурување е 
опфатена и одговорноста на сите лица кои со соглас-
ност на сопственикот управуваат со превозното средс-
тво.  

(4) Друштвото за осигурување, кое врши работи на 
задолжително осигурување, е должно да го склучи дого-
ворот за задолжително осигурување согласно со одред-
бите на овој закон, Условите за осигурување и Тарифите 
на премии.  

 
Идентификација на имателот на полисата 

 
Член 4 

(1) Лицето кое управува со превозното средство е 
должно да го има договорот за осигурување (полисата 
за осигурување) или кој било друг доказ за склучен до-
говор за осигурување при користењето на превозното 
средство во сообраќајот и е должен истиот да го даде 
на увид на барање на овластено лице на органот за вна-
трешни работи кое врши контрола во сообраќајот.  

(2) Доколку лицето кое управува со превозното 
средство не го даде на увид бараниот доказ, овластено-
то лице од ставот (1) на овој член е должно да го спре-
чи лицето од употреба на превозното средство во соо-
браќајот.  

(3) Во случај на сообраќајна незгода, лицето кое 
управува со превозното средство е должно да ги даде 
на увид личните документи за идентификација и дого-
ворот за осигурување (полисата), на сите учесници во 
сообраќајната незгода.  

 
Право за поднесување на барање за  

надомест на штета 
 

Член 5 
(1) Оштетеното лице има право да поднесе барање 

за надомест на штета директно до одговорното друш-
тво за осигурување.  

(2) Оштетеното лице може да поднесе тужба за на-
домест на штета до надлежен суд само доколку прет-
ходно поднело барање за надомест на штета до одго-
ворното друштво за осигурување. 

(3) Друштвото за осигурување не може спрема 
оштетеното лице да истакне приговор што врз основа 
на законот или договорот за осигурување би можело да 
го истакне спрема осигуреното лице поради непридр-
жувањето кон законот, условите на осигурување или 
кон договорот за осигурување.  

Склучување на нов договор за осигурување во  
случај на одземање на дозволата за вршење  
работи на осигурување во класите на  

задолжително осигурување  
Член 6 

(1) Во случај на одземање на дозволата за вршење ра-
боти на осигурување на друштво за осигурување во една 
или повеќе класи на задолжително осигурување согласно 
со овој закон, лицето кое има склучено договор за задол-
жително осигурување со тоа друштво за осигурување е 
должно со друго друштво за осигурување да склучи дого-
вор за задолжително осигурување и тоа до истекот на пер-
иодот на осигурување кој преостанува согласно со прет-
ходно склучениот договор. Новиот договор лицето е 
должно да го склучи во рок од 30 дена од денот на објаву-
вање на решението за одземање на дозволата во �Служ-
бен весник на Република Македонија�. 

(2) Договорите за задолжително осигурување на 
друштвото за осигурување престануваат да важат, по 
истекот на 30 дена од денот на објавувањето на реше-
нието од ставот (1) на овој член во �Службен весник на 
Република Македонија�. 

(3) Премијата што се наплаќа за новиот договор се 
дели пропорционално на временскиот период кој прео-
станува согласно со првичниот договор.  

 
Прибирање, чување и користење на  

лични податоци  
Член 7 

(1) Друштвата за осигурување и Националното би-
ро за осигурување  се должни да прибираат, обработу-
ваат, чуваат, користат и доставуваат податоци кои се 
потребни при склучување на договорите за осигурува-
ње, во согласност со Законот за заштита на личните по-
датоци и посебните прописи кои се однесуваат на база-
та на податоци од областа на осигурувањето.  

(2) Друштвата за осигурување и Националното би-
ро за осигурување можат да ги достават податоците од 
ставот (1) на овој член на странско друштво за осигу-
рување или странско биро за осигурување доколку 
странско лице било учесник во несреќата.  

(3) Друштвата за осигурување и Националното би-
ро за осигурување соработуваат со органот за внатреш-
ни работи во однос на доставување на податоци битни 
за склучување на договори за осигурување и решавање 
на барања за надомест на штета.  

Возила на АРМ  
Член 8 

Одредбите на овој закон за задолжителните осигу-
рувања не се однесуваат на превозните средства на Ар-
мијата на Република Македонија, освен за превозни 
средства кои служат за цивилна употреба и секојднев-
но се во јавниот сообраќај.   

Важност на други закони  
Член 9 

За се она што не е уредено со овој закон ќе се при-
менуваат одредбите од Законот за облигациони односи 
и Законот за супервизија на осигурување. 

 
II ОСИГУРУВАЊЕ НА ПАТНИЦИ ВО ЈАВЕН  
ПРЕВОЗ ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН  

СЛУЧАЈ - НЕЗГОДА  
Договор за осигурување на патници  

во јавен превоз  
Член 10 

(1) Сопствениците, односно корисниците на превоз-
ни средства регистрирани за превоз на патници во јав-
ниот сообраќај се должни со друштво за осигурување 
да склучат договор за осигурување на патниците од 
последици на несреќен случај - незгода.  
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(2) Договорот од ставот (1) на овој член се должни 
да го склучат сопствениците на: 

1) автобуси со кои се врши јавен превоз во општин-
скиот, меѓуопштинскиот и во меѓународниот линиски 
и вонлиниски сообраќај; 

2) патнички моторни возила за авто-такси превоз на 
патници и рент-а-кар возила кога се изнајмуваат со во-
зач; 

3) автобуси што вршат превоз на работници до ра-
бота и од работа; 

4) шински возила за превоз на патници; 
5) сите видови езерски и речни пловила, вклучувај-

ќи ги и скелињата и сплавовите со кои на редовни ли-
нии или слободно се превезуваат патници, вклучувајќи 
и крстарење и превоз на туристи; 

6) сите видови рент-а-кар пловила од точката 5 на 
овој став што се изнајмуваат со најмалку еден член на 
екипажот; 

7) воздухоплови и други средства за летање со кои 
се врши јавен превоз на патници на редовните и на по-
себните линии;  

8) автобуси со кои туристичките претпријатија ги 
превезуваат туристите и 

9) сите други превозни средства без оглед на видот 
на погонот со кои се врши превоз на патници како ре-
гистрирана дејност со наплата на превозот. 

(3) Во случај кога сопственикот на превозното 
средство и корисникот не се исто лице, договорот од 
ставот (2) на овој член е должен да го склучи корисни-
кот.  

 
Патници во јавен сообраќај 

 
Член 11 

(1) Патници во јавен сообраќај, во смисла на одред-
бите од овој закон, се  лицата кои заради патување се 
наоѓаат во некое од превозните средства за вршење на 
јавен превоз, независно дали имаат или немаат возен 
билет, како и лицата кои се наоѓаат во кругот на стани-
цата, пристаништето, аеродромот или во непосредна 
близина на превозното средство пред качувањето, од-
носно по слегувањето, кои имале намера да патуваат со 
определено превозно средство или со него патувале. 

(2) За патници од ставот (1) на овој член се сметаат 
и лицата кои имаат право на бесплатен превоз или во-
зење. 

(3) За патници од ставот (1) на овој член не се сметаат 
лицата кои работат на извршување на транспортот. 

(4) Докажувањето дека некое лице било патник, па-
ѓа на товар на корисникот на осигурувањето.  

 
Минимални суми на осигурување 

 
Член 12 

(1) Минималните суми на осигурување на кои мора 
да биде договорено осигурување за еден патник во слу-
чај на смрт, трајно губење на општата работна способ-
ност и преодна неспособност за работа пресметани во 
денарска противвредност по курсот на Народната бан-
ка на Република Македонија на денот на уплатата изне-
суваат: 

1) 4.500 ЕВРА во случај на смрт; 
2) 9.000 ЕВРА во случај на трајно губење на општа-

та работна способност и 
3) 2.200 ЕВРА во случај на преодна неспособност 

за работа и нужни трошоци за лекување. 
(2) Во однос на осигурувањето на патници во јавен 

превоз од последици на несреќен случај - незгода од 
членот 10 став (1) точка 7 на овој закон, минималните 
суми на осигурување за сите видови штети пресметани 
во денарска противвредност по курсот на Народната 
банка на Република Македонија на денот на уплатата 
изнесуваат 250.000 Специјални права на влечење - 
СПВ. 

(3) Обврската на друштвото за осигурување која 
произлегува од осигурување на патници во јавен пре-
воз не може да биде поголема од минималните суми на 
осигурување утврдени во ставот (1) од овој член, освен 
ако со договорот за осигурување не е предвиден пови-
сок износ. 

(4) Надоместокот за стварни и нужни трошоци за 
лекување и изгубена заработувачка се исплаќа независ-
но од исплатената сума на осигурување во случај на 
трајно губење на општата работна способност. 

(5) Со денот на конечното утврдување на трајната, 
односно преодната неспособност за работа престанува 
обврската за надоместок за натамошни трошоци за ле-
кување и изгубена заработувачка. 

(6) Се надоместуваат само оние трошоци за лекува-
ње кои ги сноси патникот. 
 

Ограничување на обврската на друштвото 
 

Член 13 
(1) Доколку патникот, односно корисникот на оси-

гурувањето претрпел повисока штета од износот на 
исплатениот надоместок во однос на ова осигурување, 
истиот има право на надомест на штета од лицето кое 
ја предизвикало штетата, само за остатокот до висина-
та на претрпената штета. 

(2) Патникот, односно корисникот на осигурување-
то на кого лицето кое ја предизвикало штетата или од-
говорното друштво за осигурување му ја надоместило 
штетата, нема право на надомест на штета во однос на 
осигурување на патници во јавен превоз од последици 
на несреќен случај во висина на износот на исплатена-
та штета. 

  
III ОСИГУРУВАЊЕ НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА  
МОТОРНИ ВОЗИЛА ОД ОДГОВОРНОСТ ЗА  
ШТЕТИ ПРЕДИЗВИКАНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА 

 
1. Договор за осигурување од автомобилска  

одговорност 
 
Склучување на договор за осигурување од  

автомобилска одговорност 
 

Член 14 
Сопственикот, односно корисникот на моторно и 

приклучно возило е должен да склучи договор за оси-
гурување од одговорност за штети што со употреба на 
моторното возило ќе им ја причини на трети лица пора-
ди  смрт, телесна повреда, нарушување на здравјето, 
уништување или оштетување на предмети (во ната-
мошниот текст: осигурување од автомобилска одговор-
ност) освен од одговорност за штети за предметите 
што ги примил на превоз.  

 
Исклучоци од правото на надомест на штета 

 
Член 15 

Право на надомест на штета по основ на осигурува-
ње од автомобилска одговорност има секое лице освен: 

1) лицето кое управувало со моторното возилото со 
чија употреба е предизвикана незгодата; 

2) сопственикот, сосопственикот, договорувачот на 
осигурувањето и секој друг корисник на возилото кој 
во моментот на настанување на незгодата не управувал 
со моторното возило со чија употреба е предизвикана 
незгодата, но само за износот на штета поради уништу-
вање или оштетување на предмети; 

3) лицето кое на нелегален начин присвоило мотор-
но возило, како и соучесникот во нелегално присвоју-
вање на моторно возило, со чија употреба е предизви-
кана незгодата, без разлика дали истото управувало со 
моторното возило во моментот на настанување на нез-
годата и 
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4) лицата кои штетата ја претрпеле како резултат 
на: 

- употреба на моторно возило во спортски приредби 
за кои е добиена официјална согласност и на кои е по-
требно да се постигне максимална брзина и 

- употреба на моторното возило во терористички 
акт или воени операции дефинирани согласно со Кри-
вичниот закон.  

 
Право на суброгација 

 
Член 16 

(1) Со осигурувањето од автомобилска одговорност 
се опфатени и штетите предизвикани со употреба на 
моторно возило од неовластено лице. 

(2) За неовластено лице во смисла на ставот (1) од 
овој член се смета лице кое: 
а) управувало со моторно возило без соодветна во-

зачка исправа (вклучувајќи лице кое е на обука за до-
бивање возачка исправа без присуство на овластено ли-
це) или 
б) на нелегален начин управувало со моторно вози-

ло или лице кое е соучесник во таквиот чин или 
в) управувало со моторното возило под дејство на 

алкохол над дозволеното ниво согласно со закон, нар-
котички дроги или психотропни супстанции. 

(3) Друштвото за осигурување што ќе ја надомести 
штетата предизвикана со употреба на моторно возило 
од страна на неовластено лице има право на регрес за 
исплатениот износ на надомест на штета заедно со ка-
мата и трошоци создадени на тој начин од неовласте-
ното лице.  

 
Обврски спрема правни лица кои вршат работи  
на здравствено, инвалидско или пензиско  

осигурување 
 

Член 17 
(1) Кога правното лице кое врши работи на здравстве-

но, инвалидско или пензиско осигурување ќе истакне ба-
рање за надомест на средства потрошени за лекување и 
други трошоци за згрижување направени согласно со про-
писите за здравствено осигурување спрема одговорното 
друштво за осигурување, одговорното друштво за осигу-
рување е должно во рамките на одговорноста на својот 
осигуреник да плати надоместок во висината на овие тро-
шоци, односно е должно да плати сразмерен износ на 
придонесот за инвалидско или пензиско осигурување, 
освен во случај на штета предизвикана со употреба на не-
осигурено или непознато моторно возило. 

(2) Сразмерниот износ на придонесот за пензиско и 
инвалидско осигурување се определува во капитализи-
ран износ спрема преостанатото време на работниот 
стаж и според годината на возраст на физичкото лице 
потребни за стекнување право на старосна пензија. 

 
Промена на сопственоста на моторно возило 

 
Член 18 

Ако во текот на траењето на осигурувањето се промени 
сопственикот на моторното возило, правата и обврските од 
договорот за осигурување преминуваат врз новиот сопстве-
ник до истекот на тековниот период на осигурување. 

 
Промена на регистарските податоци на  

моторно возило 
 

Член 19 
Сопственикот на моторното возило е должен пис-

мено да го извести друштвото за осигурување со кое 
склучил договор за осигурување од автомобилска одго-
ворност за промена на регистарските податоци кои се 
однесуваат на тоа моторно возило во рок од 15 дена од 
денот на настанатата промена.  

Минимални суми на осигурување  
Член 20 

(1) Минималните суми на осигурување на кои може 
да биде договорено осигурување од автомобилска од-
говорност пресметани во денарска противвредност по 
курсот на Народната банка на Република Македонија 
на денот на уплатата изнесуваат:  

1) за штети поради смрт, телесна повреда и нарушу-
вање на здравјето, по штетен настан без оглед на бро-
јот на оштетени лица: 

- 200.000 ЕВРА за автобуси и товарни возила, 
- 100.000 ЕВРА  за други моторни возила и 
- 300.000 ЕВРА за моторни возила кои пренесуваат 

опасни материи и   
2) за штети поради уништување или оштетување на 

предмети, по штетен настан без оглед на бројот на 
оштетени лица: 

- 100.000 ЕВРА за автобуси и товарни возила, 
-  50.000 ЕВРА за други моторни возила и 
- 150.000 ЕВРА за моторни возила кои пренесуваат 

опасни материи.   
(2) Обврската на друштвото за осигурување која про-

излегува од осигурувањето од автомобилска одговорност 
не може да биде поголема од минималните суми на осигу-
рување од ставот (1) на овој член, освен ако со договорот 
за осигурување не е предвиден повисок износ. 

(3) Ако има повеќе оштетени лица, а вкупниот на-
доместок го надминува износот на кој е договорено 
осигурувањето од автомобилска одговорност, правата 
на оштетените лица спрема друштвото за осигурување 
сразмерно се намалуваат. 

(4) Друштвото за осигурување што исплатило пого-
лем надомест на штета на едно оштетено лице, од оној 
што му припаѓа со оглед на сразмерното намалување 
на надоместокот поради тоа што не знаело ниту може-
ло да знае дека постојат и други оштетени лица, има 
обврска спрема другите оштетени лица само до виси-
ната на износот на кој е договорено осигурувањето од 
автомобилска одговорност. 

     
2. Обврски на друштвата за осигурување и  

учесниците во сообраќајна незгода 
 

Размена на информации  
Член 21 

Во случај на сообраќајна незгода лицата учесници 
во сообраќајната незгода се должни меѓусебно да раз-
менат податоци од личните документи за идентифика-
ција, регистарските податоци за моторното возило и 
документите од кои може да се види дека склучиле до-
говор за осигурување од автомобилска одговорност 
согласно со овој закон.  

 
Известување до сопственото друштво за  

осигурување 
 

Член 22 
(1) Сопственикот на моторното возило е должен да 

го извести друштвото за осигурување со кое склучил 
договор за осигурување од автомобилска одговорност 
за настанување на сообраќајната незгода и да достави 
пополнет Европски извештај за сообраќајна незгода, во 
рок од 30 дена од денот на настанувањето на незгодата.  

(2) Непочитувањето на рокот за известување од ста-
вот (1) на овој член не влијае врз правото на оштетено-
то лице за надомест на штета. 

(3) Доколку сопственикот на моторното возило не 
постапи согласно со одредбите од ставот (1) на овој 
член, друштвото за осигурување има право на регрес 
на сите исплатени средства или настанати трошоци кои 
не би настанале доколку сопственикот на моторното 
возило ги почитувал роковите за известување предви-
дени во ставот (1) на овој член.  
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Обврска за доставување информации во врска со 
сообраќајна незгода 

 
Член 23 

(1) Учесниците во сообраќајната незгода се должни, 
на барање на одговорното друштво за осигурување, да 
дадат опширно известување за околностите под кои се 
случила сообраќајната незгода, а во спротивно се 
должни да ја надоместат штетата настаната од неизвр-
шување на обврската за известување. 

(2) Органот за внатрешни работи, како и другите 
органи што ја водат постапката за сообраќајните несре-
ќи, се должни на барање на друштвото за осигурување 
или оштетените лица да дадат податоци за сообраќајна-
та несреќа. 

 
Право на посредување 

 
Член 24 

(1) Доколку оштетеното лице не е задоволно од на-
доместот на штета што му го понудило одговорното 
друштво за осигурување, истото има право да покрене 
постапка на посредување согласно со прописите кои го 
уредуваат начинот и постапката на посредување. 

(2) Друштвото за осигурување кое врши работи на 
осигурување од автомобилска одговорност е должно во 
договорот за осигурување од автомобилска одговорност 
да предвиди право на посредување во случај кога оштете-
ното лице не е задоволно од надоместот на штета што му 
го понудило одговорното друштво за осигурување. 

 
3. Незгоди надвор од територијата на Република 

Македонија 
 

Надомест на штети во странство 
 

Член 25 
(1) Одговорното друштво за осигурување е должно да 

ја надомести штетата нанесена со употреба на моторно 
возило на територијата на земјите членки на Советот на 
Бироа за зелена карта, во висина определена со прописите 
на земјата членка во која настанала штетата, но со плаќа-
ње на доплатна премија за проширување на осигурител-
ното покритие од членот 20 на овој закон.  

(2) Ако најниските осигурени суми во таа земја се 
пониски од сумите на осигурување од членот 20 на 
овој закон, одговорното друштво за осигурување е 
должно да ја надомести штетата на својот осигуреник 
до висината на сумите на осигурување утврдени во 
членот 20 од овој закон. 

 
Надомест на штети во странство 

 
Член 26 

(1) Осигурувањето од автомобилска одговорност по-
крива штети причинети на територија на земји членки на 
Европската унија без плаќање на доплатна премија.  

(2) Одговорното друштво за осигурување е должно 
да ја надомести штетата нанесена со употреба на мо-
торно возило на територијата на земјите членки на 
Европската унија, во висина определена со прописите 
на земјата членка во која настанала штетата.  

(3) Ако најниските осигурени суми во таа земја се 
пониски од сумите на осигурување од членот 20 на 
овој закон, одговорното друштво за осигурување е 
должно да ја надомести штетата на својот осигуреник 
до висината на сумите на осигурување утврдени во 
членот 20 од овој закон. 

 
Овластен претставник за штети 

 
Член 27 

(1) Друштвата за осигурување кои вршат работи на 
осигурување од автомобилска одговорност се должни 

да назначат овластен претставник за штети во земјите 
членки на Европската унија (во натамошниот текст: ов-
ластен претставник за штети). 

(2) Овластен претставник за штети од ставот (1) на 
овој член е лице кое во име и за сметка на друштво за 
осигурување регистрирано за вршење на работите на 
осигурување од автомобилска одговорност согласно со 
овој закон, собира информации, презема потребни мер-
ки за решавање на барањата за надомест на штети и из-
вршува соодветни исплати на барањата за надомест на 
штети во државата во која се наоѓа постојаното место 
на живеење на оштетеното лице, по основ на: 

- штети настанати на територија на  земја членка на 
Европската унија која не е земја членка на постојаното 
место на живеење на оштетеното лице, односно на тре-
ти земји чиешто национално биро за осигурување е 
член на системот на зелена карта, без влијание на зако-
нодавството што ја регулира граѓанската одговорност и 
меѓународното приватно право на трети земји и 

- штети предизвикани со употреба на моторни вози-
ла осигурани во земјите членки на Европската унија и 
кои потекнуваат од нејзината територија. 

(3) Овластениот претставник за штети од ставот (1) 
на овој член мора да ги има сите потребни овластувања 
за да го застапува друштвото за осигурување во однос 
на оштетените лица и државните органи. 

(4) Овластениот претставник за штети мора да биде 
способен да ги обработува барањата за надомест на 
штета на официјалниот јазик на земјата во која е назна-
чен. 

(5) Овластениот претставник за штети може да биде 
назначен од едно или повеќе друштва за осигурување. 

(6) Оштетеното лице, односно неговото друштво за 
осигурување има право барањето за надомест на штета да 
го достави и директно до лицето кое ја предизвикало нез-
годата или одговорното друштво за  осигурување. 

(7) Правните лица на коишто по основ на закон се 
пренеле правата на оштетеното лице против лицето кое 
ја предизвикало незгодата или одговорното друштво за 
осигурување и правните лица од членот 17 на овој за-
кон немаат право да бараат поврат на надоместот на 
штета од овластениот претставник за штети. 

(8) Друштвото за осигурување е должно преку Инфор-
мацискиот центар во рамки на Националното биро за оси-
гурување да ги извести информациските центри на други-
те земји членки на Европската унија во кои има назначено 
овластен претставник за штети, за името и адресата на ов-
ластените претставници кои ги назначиле. 

 
Време за кое овластениот претставник ја прифаќа 

или одбива одговорноста 
 

Член 28 
Одговорното друштво за осигурување, односно не-

гов овластен претставник за штети е должен во рок од 
три месеца од денот на поднесувањето на барањето за 
надомест на штета од лицето кое претрпело штета: 

- да даде понуда за надомест на штета, во случај ако 
одговорноста не е спорна и штетата била во целост 
обработена и  

- да даде одговор на барањето за надомест на штета 
во случај одговорноста да е спорна или да не биде точ-
но утврдена, односно доколку штетата не била во це-
лост обработена. 

 
4. Незгоди на територија на Република Македонија 

 
Меѓународна исправа за осигурување од  

автомобилска одговорност 
 

Член 29 
(1) Лице кое со странско моторно возило влегува на 

територијата на Република Македонија задолжително 
мора да поседува важечка меѓународна исправа за оси-
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гурување од автомобилска одговорност која важи за те-
риторијата на Република Македонија или некој друг 
доказ за постоењето на такво осигурување што ги по-
крива штетите најмалку до износот од членот 20 на 
овој закон.   

(2) На граничниот премин при влегување во Репуб-
лика Македонија, надлежниот орган за внатрешни ра-
боти контролира дали се исполнети условите од ставот 
(1) на овој член. 

 
Доказ за склучен договор за осигурување 

 
Член 30 

(1) Како меѓународни исправи и докази од членот 
29 став (1) на овој закон се сметаат оние документи чи-
ја важност ја признава Националното биро за осигуру-
вање. 

(2) Националното биро за осигурување е должно 
писмено да го извести органот надлежен за внатрешни 
работи за признавањето на важноста на меѓународните 
исправи и докази. 

 
Презентирање на доказ за склучен договор  

за осигурување 
 

Член 31 
Возачот на странско моторно возило кое има важеч-

ка меѓународна исправа за осигурување од автомобил-
ска одговорност - договор за осигурување од автомо-
билска одговорност е должен да презентира доказ за 
тој договор на барање на овластено лице. 

 
Задолжително гранично осигурување 

 
Член 32 

(1) Лицата кои немаат важечка меѓународна исправа 
или доказ од членот 30 на овој закон се должни на гранич-
ниот премин на Република Македонија да склучат дого-
вор за осигурување од автомобилска одговорност со 
друштво за осигурување кое е член на Националното би-
ро за осигурување. Договорот мора да биде склучен за 
периодот на престој на возилото на територијата на Ре-
публика Македонија, но не помалку од 15 дена.     

(2) Доколку возачот не ја исполни обврската од ста-
вот (1) на овој член, органот за внатрешни работи нема 
да му дозволи влез во земјата.  

 
Надомест на штети предизвикани од странски  

моторни возила 
 

Член 33 
(1) Оштетено лице на кое му е нанесена штета со 

употреба на странско моторно возило, ако за возилото 
постои важечка меѓународна исправа или доказ за по-
стоење на осигурување од автомобилска одговорност 
од членот 31 на овој закон, може да поднесе барање за 
надомест на штета до Националното биро за осигуру-
вање или директно до друштвата за осигурување - 
членки на Националното биро.         

(2) Обработката и исплатата на барањата за надо-
мест на штета од ставот (1) на овој член, Националното 
биро за осигурување може да ги отстапи на друштвата 
за осигурување - членки на Бирото кои вршат осигуру-
вање од автомобилска одговорност.    

(3) Друштвото за осигурување на кое му е отстапе-
но барањето за надомест на штета е должно истото да 
го обработи и исплати во согласност со меѓународните 
договори за осигурување на моторните возила, во рок 
од три месеца од денот на поднесувањето на барањето 
заедно со потребната документација. 

(4) Доколку друштвото за осигурување - членка на 
Националното биро за осигурување, кое извршило 
обработка и исплата на барањето за надомест на штета 
за странско друштво за осигурување врз основа на 

склучените меѓународни договори, не добие поврат на 
средствата за кои според меѓународните договори има 
право, на членката на Бирото и се враќаат средствата 
од Гарантниот фонд согласно со начинот утврден од 
страна на  Националното биро.  

(5) Ако за возило со странска регистрација со дого-
ворот за осигурување е договорен повисок износ, На-
ционалното биро за осигурување гарантира до висина-
та на осигурителното покритие на странското возило. 

 
Должност на Националното биро за осигурување  

за известување 
 

Член 34 
Во случај кога Националното биро за осигурување 

или негова членка добие барање за надомест на штета 
во согласност со членот 33 од овој закон, Бирото или 
членката се должни да го извести надлежното биро или 
членката од земјата во која е регистрирано странското 
моторно возило, и доколку е познато, да го извести од-
говорното друштво за осигурување. 

 
5. Информациски центар 

 
Воспоставување на информациски центар 

 
Член 35 

Со цел ефикасно решавање на барањата за надо-
мест на штети настанати со употреба на моторни вози-
ла, Националното биро за осигурување е должно да 
воспостави информациски центар. 

 
Задачи на информацискиот центар 

 
Член 36 

(1) Информацискиот центар од членот 35 на овој за-
кон ги врши следниве работи: 

1) собира податоци и води регистар на податоци; 
2) ги ажурира податоците од регистарот од точката 

1 на овој став и 
3) им нуди помош на оштетените лица во прибира-

њето на податоци од регистарот од точката 1 на овој 
став и во прибирањето на податоците од регистрите на 
информациските центри од земјите членки на Европ-
ската унија. 

(2) Регистарот од ставот (1) точка 1 на овој член со-
држи податоци за: 

1) регистерските ознаки од регистерските таблички, ви-
дови, марки, типови, броеви на шасии, односно каросерии 
од возилата, регистрирани во Република Македонија; 

2) бројот на полисата за осигурување од автомобил-
ска одговорност за возилата од точката 1 на овој став; 

3) датумот на престанување на важноста на догово-
рот за осигурување од автомобилска одговорност; 

4) името и седиштето на друштвата за осигурување, 
коишто вршат работи на задолжително осигурување од 
автомобилска одговорност; 

5) името и презимето, единствениот матичен број, 
датумот и местото на раѓање, постојаното и привреме-
ното место на живеење на осигуреникот; 

6) името и/или седиштето на овластени претставни-
ци, назначени од друштвата за осигурување на други 
земји членки на Европската унија во Република Маке-
донија и 

7) списокот на моторните возила за кои во Републи-
ка Македонија не важат одредбите од овој закон. 

(3) Податоците од ставот (2) на овој член се собира-
ат од базите на податоци на друштвата за осигурување, 
како и од евиденцијата на регистрирани возила при ор-
ганот за внатрешни работи. 

(4) Друштвата за осигурување се должни податоци-
те од ставот (2) на овој член да ги доставуваат до Ин-
формацискиот центар квартално, во рок од седум дена 
по завршувањето на  кварталот.  
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(5) На барање на Информацискиот центар подато-
ците од ставот (2) на овој член можат да се добијат и 
од информациските центри од другите земји членки на 
Европската унија. 

(6) Податоците од ставот (2) точки 1, 2, 3, 4 и 5 на 
овој член се чуваат во Информацискиот центар најмал-
ку седум години по престанокот на регистрацијата на 
моторното возило или по престанокот на договорот за 
осигурување. 

 
Соработка со информациски центри на  

други земји членки 
 

Член 37 
За вршење на работите од членот 36 став (1) точка 3 

на овој закон, Информацискиот центар соработува со 
информациските центри на другите земји членки на 
Европската унија. 

 
Известување по барање за добивање информации 

 
Член 38 

(1) Информацискиот центар е должен на барање на 
оштетеното лице, во период од седум години од денот 
на настанувањето на незгодата, од својот регистар на 
податоци или од регистарот на податоци на информа-
цискиот центар на друга земја членка на Европската 
унија, веднаш по добивање на барањето да ги достави 
следниве податоци: 

1) име и адресата на друштвото за осигурување со 
кое лицето кое ја предизвикало незгодата склучило до-
говор за осигурување од автомобилска одговорност; 

2) број на полисата за осигурување од точката 1 на 
овој став и 

3) име и адреса на овластениот претставник во Ре-
публика Македонија назначен од страна на друштво за 
осигурување на земјата членка на Европската унија  со 
кое лицето кое ја предизвикало незгодата склучило до-
говор за осигурување од автомобилска одговорност. 

(2) Информацискиот центар е должен на барање на 
оштетеното лице да му достави податоци за името и 
адресата на сопственикот, корисник, односно регистри-
раниот корисник на моторното возило доколку оштете-
ното лице докаже дека има правен интерес за стекнува-
ње на таквата информација.  

(3) Податоците од ставот (2) на овој член Информа-
цискиот центар ги прибавува од друштво за осигурува-
ње или од Министерството за внатрешни работи. 

(4) Информацискиот центар е должен на оштетено-
то лице да му достави и податоци за името на лицето 
кое управувало со моторното возило кое ја предизвика-
ло штетата, а за кое не се применуваат одредбите од 
овој закон. 

 
6. Служба за надомест на штети 

 
Формирање на Служба за надомест на штети 

 
Член 39 

(1) Националното биро за осигурување е должно да 
формира Служба за надомест на штети за исплата на 
барањата за надомест на штети од страна на оштетени 
лица со постојано место на живеење во Република Ма-
кедонија, во случај кога: 

- незгодата настанала во друга земја членка на Европ-
ската унија, односно во земја чиешто национално биро за 
осигурување е член на системот на зелена карта, 

- незгодата била предизвикана од моторно возило 
осигурано во земја членка на Европската унија и кое 
потекнува од нејзината територија и 

- само во исклучителни случаи кога одговорното 
друштво за осигурување, односно неговиот овластен 
претставник не ги исполнил своите обврски согласно 
со овој закон. 

(2) Оштетените лица од ставот (1) на овој член мо-
жат да поднесат барање за надомест на штета до Служ-
бата за надомест на штети доколку: 

1) во рок од три месеца од денот на поднесувањето 
на барањето за надомест на штета до одговорното 
друштво за осигурување или до неговиот овластен 
претставник, одговорното друштво за осигурување или 
негов овластен претставник не го решиле барањето за 
надомест на штета  на оштетеното лице и 

2) одговорното друштво за осигурување не назна-
чило овластен претставник во Република Македонија. 
Во тој случај оштетеното лице нема право да поднесе 
барање за надомест на штета до Службата за надомест 
на штети, доколку барањето за надомест на штета го 
поднел директно до одговорното друштво за осигуру-
вање и доколку во рок од три месеца од денот на под-
несувањето на барањето бил даден одговор со образло-
жение од страна на одговорното друштво за осигурува-
ње. 

 
Решавање на барањата за надомест на штета 

 
Член 40 

(1) Службата за надомест на штети е должна да по-
стапи по барањето за надомест на штета во рок од два 
месеца од денот на приемот на барањето.  

(2) Службата за надомест на штети ќе ја прекине 
постапката доколку друштвото за осигурување, или не-
гов овластен претставник, даде разумен одговор во од-
нос на барањето за надомест на штета. 

(3) За приемот на барањето за надомест на штета, 
како и за тоа дека ќе преземе соодветни мерки, Служ-
бата за надомест на штети е должна во рок не подолг 
од три дена да ги извести: 

- друштвото за осигурување или неговиот овластен 
претставник, 

- службата за надомест на штети во земјата членка 
на Европската унија каде што е седиштето на друштво-
то за осигурување и каде што е склучен договорот за 
осигурување од автомобилска одговорност и 

- лицето кое ја предизвикало незгодата, доколку 
истото е познато. 

 
Исклучоци од правото на исплата на штета од 

Службата за надомест на штети 
 

Член 41 
(1) Оштетеното лице од членот 39 на овој закон кое 

покренало судска постапка директно спрема одговор-
ното друштво за осигурување, не може да достави ба-
рање за надомест на штета до Службата за надомест на 
штети. 

(2) Правните лица на кои се префрлени правата на 
оштетеното лице за надомест на штета од лицето кое ја 
предизвикало незгодата или одговорното друштво за 
осигурување и правните лица од членот 17 на овој за-
кон немаат право на надомест на штета од Службата за 
надомест на штети. 

(3) Службата за надомест на штети што извршила 
исплата на барањето за надомест на штета на оштете-
ното лице од членот 39 на овој закон, има право да ба-
ра надомест за износот на исплатената штета од Служ-
бата за надомест на штети на земјата членка на Европ-
ската унија во која се наоѓа седиштето на друштвото за 
осигурување кое го склучило договорот за осигурува-
ње од автомобилска одговорност. 

(4) Службата за надомест на штети е должна на 
Службата за надомест на штети на земја членка на 
Европската унија да и го надомести исплатениот износ 
од штета, доколку се работи за обврска од договор за 
осигурување од автомобилска одговорност на друштво 
за осигурување со седиште на територијата на Репуб-
лика Македонија согласно со склучените меѓународни 
договори. 
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Исплата на средства по основ на  
неидентификувани и неосигурени  

моторни возила  
Член 42 

Доколку не е можно да се идентификува возилото 
кое ја предизвикало штетата, односно доколку во рок 
од два месеца од денот на настанувањето на незгодата 
не може да се утврди одговорното друштво за осигуру-
вање, оштетеното лице од членот 39 на овој закон мо-
же да го поднесе барањето за надомест на штета до 
Службата за надомест на штети. Службата за надомест 
на штети што ја надоместила штетата има право на ба-
рање за надомест на исплатените износи и трошоци 
согласно со склучените меѓународни договори: 

1) во случај кога не е можно да се утврди одговор-
ното друштво за осигурување, од гарантниот фонд во 
земјата членка на Европската унија од каде што потек-
нува моторното возило; 

2) во случај кога не е можно да се идентификува во-
зилото од гарантниот фонд во земјата членка на Европ-
ската унија на чија територија се случила незгодата и 

3) во случај на возила кои потекнуваат од трети 
земји од гарантниот фонд во земјата членка на Европ-
ската унија каде што се случила незгодата. 

 
Уплата на средства во Службата за надомест на 

штети  
Член 43 

(1) Друштвата за осигурување кои вршат работи на 
осигурување од автомобилска одговорност се должни 
да уплатат средства во Службата за надомест на штети, 
во износ сразмерно на премијата остварена во класата 
во претходното тримесечје, за тековното тримесечје од 
тековната година. 

(2) Средствата од ставот (1) на овој член друштвата 
за осигурување се должни да ги уплатат во рок од 15 
дена од денот на добивањето на известувањето од стра-
на на Националното биро за осигурување. 

(3) Висината на почетните средства на Службата за 
надомест на штети се определува со Договорот за ос-
новање на Бирото, а понатаму Бирото раководи со 
средствата во зависност од тековните потреби за што 
ги известува друштвата за осигурување.  

(4) Средствата на Службата за надомест на штети 
се формираат одвоено од другите средства на Бирото. 

 
7. Комисија за осигурување од автомобилска  

одговорност 
 
Формирање на Комисија за осигурување  

од автомобилска одговорност  
Член 44 

(1) Владата на Република Македонија формира Ко-
мисија за осигурување од автомобилска одговорност 
(во натамошниот текст: Комисија). 

(2) Комисијата од ставот (1) на овој член е составе-
на од пет члена и претседател. Двајца члена и претсе-
дателот се именуваат на предлог на  Министерството 
за финансии, а другите тројца се именуваат на предлог 
на Националното биро за осигурување. 

 
Надлежности на Комисијата  

Член 45 
(1) Комисијата изготвува тарифа на премија за оси-

гурување од автомобилска одговорност и и предлага на 
Владата минимална и максимална стапка на техничка 
премија за осигурување од автомобилска одговорност.  

(2) Комисијата утврдува критериуми за надомест на 
штета поради смрт, телесна повреда и нарушување на 
здравјето и истите ги доставува до судовите заради од-
лучување при утврдување на надомест на штета поради 
смрт, телесна повреда и нарушување на здравјето.  

(3) За целите на изготвување на тарифата на преми-
ја од автомобилска одговорност и утврдување на кри-
териумите за надомест на штета, Комисијата може по 
потреба да ангажира актуари, правни и медицински 
експерти и други стручни лица. 

(4) На барање на Комисијата, друштвата за осигуру-
вање и Националното биро за осигурување се должни 
да и достават осигурителни статистички податоци и 
други информации потребни за вршење на нејзините 
надлежности. 

 
Утврдување на минималната и максималната  

стапка на техничка премија 
 

Член 46 
Владата на Република Македонија на предлог на 

Комисијата еднаш годишно ја утврдува минималната и 
максималната стапка на техничка премија за осигуру-
вање од автомобилска одговорност. 

 
IV ОСИГУРУВАЊЕ НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА ВОЗ-
ДУХОПЛОВИ ОД ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТИ  

ПРЕДИЗВИКАНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА 
 

Договор за осигурување на сопствениците на возду-
хоплови од одговорност за штети предизвикани  

на трети лица 
 

Член 47 
(1) Сопственикот, односно корисникот на воздухоп-

лов запишан во регистарот на воздухоплови на Републи-
ка Македонија е должен да склучи договор за осигурува-
ње од одговорност за штета што воздухопловот може да 
ја предизвика на трети лица поради смрт, телесна повре-
да, нарушување на здравјето, уништување или оштету-
вање на предмети, освен од одговорност за штети на 
предмети што ги примил на транспорт како во текот на 
летот, така и додека воздухопловот се наоѓа на земја.       

(2) Како штета што е предизвикана со употреба на 
воздухоплов се смета и штетата што на трето лице му е 
предизвикана со паѓање или исфрлање на предмети од 
воздухопловот.  

(3) Осигурувањето од ставот (1) на овој член не се 
однесува на патниците кои се превезуваат со воздухоп-
ловот, како и лицата кои по налог на сопственикот, од-
носно корисникот на воздухопловот или за негова сме-
тка, работат на извршување на транспортот.  

(4) Минималните суми на осигурување на кои може 
да биде договорено осигурување од одговорност за 
штета што воздухопловот може да ја предизвика на 
трети лица во денарска противвредност по курсот на 
Народната банка на Република Македонија на денот на 
уплатата изнесуваат:  

 
Ред. 
број 

Вид на воздухоплов Суми на  
осигурување 

(СПВ) 
   
1) воздухоплови со макси-

мална маса при полетува-
ње до 2.000 кг 1.500.000 

2) воздухоплови со макси-
мална маса при полетува-
ње од 2.000 до 6.000 кг 

 
4.500.000 

3) воздухоплови со макси-
мална маса при полетува-
ње од 6.000 до 25.000 кг 

 
12.000.000 

4) воздухоплови со макси-
мална маса при полетува-
ње од 25.000 до 100.000 кг 

 
50.500.000 

5) воздухоплови со макси-
мална маса при полетува-
ње над 100.000 кг 90.000.000 
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6) за параглајдери, ултра лес-
ни едрилици и други 
средства за летање за кои 
е потребна регистрација  

 
500.000 

  
(5) Обврската на друштвото за осигурување за на-

домест на штета по основ на осигурување од одговор-
ност за штета што воздухопловот може да ја предизви-
ка на трети лица не може да биде повисока од мини-
малните осигурени суми од ставот (4) на овој член, 
освен ако со договорот за осигурување не е предвиден 
повисок износ.  

(6) Ако износот на кој е договорено осигурувањето 
не е доволен за надоместување на сите штети предиз-
викани со ист штетен настан, првенствено  се надоме-
стуваат штети на лица. Ако има повеќе оштетени лица, 
а вкупниот надоместок го надминува износот на кој е 
договорено осигурување од авиоодговорност, правата 
на оштетените лица спрема друштвото за осигурување 
сразмерно се намалуваат. 

(7) Друштвото за осигурување кое на оштетеното 
лице му исплатило штета во износ повисок од оној на 
кој лицето има право според пропорционалното нама-
лување на компензацијата, бидејќи друштвото не знае-
ло дека постојат и други лица кои претрпеле штета, 
има обврска кон другите лица само до износот догово-
рен во договорот за задолжително осигурување од од-
говорност.  

 
Странски воздухоплови 

 
Член 48 

За странскиот воздухоплов кој влегува во воздуш-
ниот простор на Република Македонија е задолжител-
но осигурување од одговорност за штетите од членот 
47 став (1) на овој закон, освен ако не е дадено друго 
обезбедување за надомест на штета или ако со меѓуна-
роден договор поинаку не е утврдено.       

 
V OСИГУРУВАЊЕ НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА БРО-
ДОВИ, ОДНОСНО ЧАМЦИ НА МОТОРЕН ПОГОН 
ОД ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТИ ПРЕДИЗВИКАНИ 

НА ТРЕТИ ЛИЦА 
 
Договор за осигурување на сопственик на брод,  
односно чамец на моторен погон од одговорност  

за штети причинети на трети лица 
 

Член 49 
(1) Сопственикот, односно корисникот на брод, од-

носно чамец на моторен погон со сила на моторот над 
1,125 киловати регистриран за деловни цели, спорт и 
разонода, впишан во регистарот на бродови и/или реги-
старот на чамци (во натамошниот текст: бродови и 
чамци на моторен погон) е должен да склучи договор 
за осигурување од одговорност за штетите што бродот, 
односно чамецот на моторен погон може да ги предиз-
вика на трети лица поради смрт, телесна повреда, нару-
шување на здравјето, уништување или оштетување на 
предмети, освен од одговорност за штети  на предмети 
примени на транспорт.       

(2) Осигурувањето од ставот (1) на овој член не се 
однесува на патниците кои се превезуваат со бродот, 
односно чамецот на моторен погон, како и лицата кои 
по налог на сопственикот, односно корисникот на бро-
дот, односно чамецот на моторен погон или за негова 
сметка, работат на извршување на транспортот.  

(3) Минималните суми на осигурување на кои може 
да биде договорено осигурување од одговорност за 
штета што бродот, односно чамецот на моторен погон 
може да ја предизвика на трети лица во денарска про-
тиввредност по курсот на Народната банка на Републи-
ка Македонија на денот на уплатата изнесуваат:  

Бр. Вид на пловен објект 
Суми на оси-
гурување во 
ЕВРА 

1) чамци, скутери и глисери со си-
ла до 3,75КВ 7.500 

2) чамци со сила од 3,75 до 11,25 
КВ 15.000 

3) 
 

чамци, јахти и бродови и други 
бродови и чамци на моторен по-
гон со сила од 11,2 до 37,50 КВ  40.000 

4) бродови со над 37,50 КВ 100.000 
 
(4) Обврската на друштвото за осигурување за на-

домест на штета по основ на осигурување од одговор-
ност за штета што бродот односно чамецот на моторен 
погон може да ја предизвика на трети лица не може да 
биде повисока од минималните осигурени суми од ста-
вот (3) на овој член, освен ако со договорот за осигуру-
вање не е предвиден повисок износ. 

(5) Ако износот на кој е договорено осигурувањето 
не е доволен за надоместување на сите штети предиз-
викани со ист штетен настан, првенствено се надоме-
стуваат штети на лица. Ако има повеќе оштетени лица, 
а вкупниот надоместок го надминува износот на кој е 
договорено ова осигурување, правата на оштетените 
лица спрема друштвото за осигурување сразмерно се 
намалуваат. 

 
Странски бродови, односно чамци на  

моторен погон 
 

Член 50 
Странските сопственици на брод, односно чамец на 

моторен погон се должни да презентираат доказ дека 
имаат валидна странска полиса за одговорност или да 
склучат такво осигурување во Република Македонија 
додека го користат бродот, односно чамецот на мото-
рен погон во водите на Република Македонија. 

 
VI НАЦИОНАЛНО БИРО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ 
 
Формирање на Национално биро за осигурување  

Член 51 
(1) Друштвата за осигурување со договор основаат 

Национално биро за осигурување (во натамошниот 
текст: Биро). 

(2) Бирото од ставот (1) на овој член го основаат 
најмалку две друштва за осигурување кои имаат дозво-
ла за вршење работи на осигурување во класата на оси-
гурување од автомобилска одговорност.      

(3) Бирото стекнува својство на правно лице со упи-
сот во трговскиот регистар. 

(4) Бирото донесува Статут на кој согласност дава 
Министерството за финансии. 

 
Работи на Бирото  

Член 52 
Бирото ги врши следниве работи: 
1) врши работи согласно со меѓународните спогод-

би за осигурување од одговорност на сопствениците и 
корисниците на моторни возила (зелена карта) и ги 
претставува друштвата за осигурување пред меѓуна-
родните организации на друштвата за осигурување;  

2) издава и печати меѓународни зелени карти за по-
требите на членките;  

3) ја определува висината на дополнителната пре-
мија за издавање на меѓународни зелени карти;  

4) донесува осигурителни статистички стандарди;  
5) врши работи кои се од заеднички интерес на 

друштвата за осигурување, пропишани во Законот за 
трговските друштва или Статутот на Бирото, како и 
други работи за кои е овластено од нејзините членови; 
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6) води регистар на осигурителни брокери и осигу-
рително брокерски друштва; 

7) донесува кодекс на однесување на друштвата за 
осигурување; 

8) соработува со други органи за прашања од обла-
ста на осигурувањето и 

9) врши и други работи согласно со овој закон.  
 

План за работа на Бирото 
 

Член 53 
(1) Бирото е должно на годишно ниво да изготвува 

план за работа и истиот да го доставува до Министерс-
твото за финансии најдоцна до 31 декември во тековна-
та година за наредната година. 

(2) Планот за работа од ставот (1) на овој член по-
крај другото содржи процена на ликвидноста на Биро-
то, финансиски извори потребни за исполнување на об-
врските на Бирото, како и начин на управување со 
средствата на Гарантниот фонд. 

 
Деловни книги и извештаи на Бирото 

 
Член 54 

(1) Бирото е должно да води трговски книги и да 
изготвува годишни извештаи, да составува сметководс-
твени документи, да ги вреднува ставките во деловните 
биланси и годишните сметки и да ја известува јавноста 
на податоците од годишните извештаи согласно со 
одредбите од Законот за трговските друштва.  

(2) Бирото ги води трговските книги и изготвува де-
ловни биланси според контниот план и билансните ше-
ми наменети за друштвата за осигурување. 

(3) Бирото е должно да изготвува годишна сметка и 
годишен извештај за деловната година која е еднаква 
со календарската година и истата да ја доставува до 
Министерството за финансии во првите три месеца од 
тековната година за изминатата година. 

(4) Годишниот извештај на Бирото вклучува потвр-
да и мислење од овластен актуар. 

 
Договор за основање на Бирото 

 
Член 55 

(1) Со договорот за основање на Бирото се утврду-
ваат: 

1) работите кои ги врши; 
2) начинот на финансирањето; 
3) организацијата; 
4) управувањето и одлучувањето; 
5) општите акти на Бирото; 
6) приемот на нови членки; 
7) истапувањето и исклучувањето на членките; 
8) услови и начинот на формирање на Гарантниот 

фонд и 
9) други прашања од интерес на Бирото и неговите 

членки.     
(2) На договорот од ставот (1) на овој член задол-

жителна е согласност од Министерството за финансии.      
 

Исклучување на членка од Бирото 
 

Член 56 
(1) Во случај членка на Бирото да не ги исполнува 

обврските за финансирање и други обврски утврдени 
со договорот за основање, како и обврски преземени од 
Бирото со неговото членување во меѓународни асоци-
јации за осигурување или утврдени со меѓународни до-
говори, Бирото определува рок за исполнување на 
истите, кој не може да биде подолг од 30 дена и за тоа 
го известува Министерството за финансии.                    

(2) Доколку членка на Бирото не ги исполни обвр-
ските во рокот од ставот (1) на овој член Бирото, по 
претходна согласност од Министерството за финансии, 

го исклучува друштвото за осигурување од членство во 
Бирото и го повлекува одобрението друштвото за оси-
гурување да издава зелени карти.            

 
Супервизија на Бирото 

 
Член 57 

Супервизија на работењето на Бирото спроведува 
Министерството за финансии. 

 
VII ГАРАНТЕН ФОНД 

 
Формирање на Гарантен фонд 

 
Член 58 

(1) Националното биро за осигурување е должно да 
формира Гарантен фонд кој служи за исплата на: 

1) штети настанати на територијата на Република 
Македонија од непознати и неосигурени моторни вози-
ла и приколки, неосигурени чамци и бродови на мото-
рен погон, како и неосигурени воздухоплови;  

2) штети настанати на територијата на Република 
Македонија од превозни средства регистрирани за пре-
воз на патници во јавен сообраќај за кои сопствениците 
не склучиле договор за осигурување на патници од 
последици на несреќен случај-незгода; 

3) штети од задолжителни осигурувања кои оштете-
ните лица не можат да ги наплатат поради престанок 
на друштвото за осигурување со кое е склучен догово-
рот за осигурување, при што се исплаќа само оној дел 
од штетата кој не бил надоместен од стечајната маса на 
друштвото за осигурување и 

4) штети од осигурени моторни возила кои потек-
нуваат од територијата на Република Македонија за 
кои согласно со Критскиот договор и други меѓународ-
ни договори гарантира Националното биро за осигуру-
вање. 

(2) Од средствата на Гарантниот фонд не се надоме-
стуваат штети настанати од употреба на неосигурени 
странски моторни возила што се движат на територија-
та на Република Македонија, а за кои важат посебни 
меѓународни договори чиј потписник е Република Ма-
кедонија. 

 
Уплата на средства во Гарантниот  

фонд 
 

Член 59 
(1) Друштвата за осигурување кои вршат работи на 

задолжително осигурување се должни да уплатат 
средства во Гарантниот фонд кои служат за исплата на 
штети во случаите наведени во членот 58 став (1) од 
овој закон, во износ сразмерен на премијата остварена 
по одделни класи на задолжително осигурување во 
претходното тримесечје, за тековното тримесечје од те-
ковната година. 

(2) Средствата од ставот (1) на овој член друштвата 
за осигурување се должни да ги уплатат во рок од 15 
дена од денот на добивањето на известувањето од стра-
на на Бирото. 

(3) Минималниот износ на средства во Гарантниот 
фонд го определува Бирото по претходна согласност од 
Министерството за финансии и истиот не може да биде 
понизок од 3.000.000 ЕВРА во денарска противвред-
ност за периодот од ставот (1) на овој член. 

 
Обработка и исплата на штети 

 
Член 60 

(1) Обработката и исплатата на штетите од членот 
58 на овој закон, Бирото за осигурување може да ја до-
вери на која било членка на Бирото што врши работи 
на задолжително осигурување и што уплаќа средства 
во Гарантниот фонд на Бирото. 
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(2) Бирото нема право да бара од оштетеното лице 
доказ дека лицето кое ја причинило штетата не сака 
или не е во состојба да плати. 

(3) Во случај на спор меѓу друштвото за осигурува-
ње и Бирото за осигурување за тоа кој има обврска да 
исплати надомест на штета на оштетеното лице, стра-
ната на која прва и е поднесено барањето за надомест 
на штета има обврска да исплати надомест на штета. 
Доколку дополнително се утврди дека исплатата на ба-
рањето за надомест на штета требало да ја изврши дру-
гата страна, страната којашто ја извршило исплатата на 
оштетеното лице има право да бара поврат на исплате-
ниот износ заедно со камата и трошоци. 

(4) Друштвото за осигурување кое извршило обра-
ботка и исплата на барањето за надомест на штета од 
ставот (1) на овој член, има право на поврат на испла-
тените средства од средствата на Гарантниот фонд. 

(5) Во случаи кога лицето не е државјанин на Ре-
публика Македонија, има право да поднесе барање за 
надомест на штета според ставот (1) од овој член само 
доколку е државјанин на држава која на граѓаните на 
Република Македонија им обезбедила еквивалентни 
права да бараат надомест во истите околности.   

 
Право на надоместок 

 
Член 61 

(1) Оштетеното лице кое претрпело штета согласно 
со членот 58 став (1) од овој закон има право да подне-
се барање за надомест на штета до Бирото или директ-
но до друштво за осигурување. 

(2) Оштетеното лице може да покрене судска по-
стапка против Бирото, односно друштвото за осигуру-
вање, ако во рок од три месеца од денот на доставува-
њето на барањето за надомест на штета, не е платен на-
доместок. 

 
Исплата на надоместок на штети по основ на  

неосигурани превозни средства 
 

Член 62 
Доколку штетата е предизвикана од возач на неоси-

гурено моторно возило, неосигурен воздухоплов, нео-
сигурен чамец или брод на моторен погон или пак пат-
ник претрпи штета при употреба на неосигурено пре-
возно средство во јавен превоз, Бирото е одговорно за 
исплата на надоместок на штетата на ист начин како и 
друштвото за осигурување во случај да бил склучен до-
говор за осигурување, но само до висина на минимал-
ните суми на осигурување утврдени со овој закон. 

 
Исплата на надоместок на штети по основ на  

неидентификувани моторни возила 
 

Член 63 
Доколку штетата е предизвикана од возач на непоз-

нато моторно возило, Бирото е одговорно за исплата на 
надоместок на штета поради смрт, телесна повреда и 
нарушување на здравјето, на ист начин како и друш-
твото за осигурување во случај да бил склучен договор 
за осигурување, но само до висина на минималните су-
ми на осигурување за други моторни возила утврдени 
со овој закон. 

 
Право на регрес 

 
Член 64 

Бирото има право на регрес во висина на исплате-
ната штета заедно со камата и трошоци од сопствени-
кот на неосигуреното моторно возило, воздухоплов, 
пловен објект и сопственик на превозно средство во ја-
вен сообраќај, односно од лицето кое ја предизвикало 
штетата. Сопственикот, односно лицето кое ја предиз-
викало штетата се подеднакво одговорни кон Бирото. 

Идентификување на моторното возило 
 

Член 65 
Ако се пронајде моторното возило со чија употреба 

е предизвикана штетата, Бирото кое ја исплатило ште-
тата има право на регрес од друштвото за осигурување 
со кое сопственикот на моторното возило склучил до-
говор за осигурување од автоодговорност, во висина на 
исплатениот износ на штета,  каматата и трошоците. 

  
VIII КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 66 

(1) Со парична казна од 250.000 до 300.000 денари 
ќе се казни за прекршок: 

1) друштво за осигурување ако не склучи договор 
за задолжително осигурување согласно со членот 3 од 
овој закон; 

2) друштво за осигурување ако не го склучи догово-
рот за осигурување согласно со условите за осигурува-
ње и тарифите на премии кои се во сила на денот на 
склучувањето на договорот за осигурување согласно со 
членот 3 став (4) од овој закон; 

3) друштво за осигурување и Националното биро за 
осигурување ако не прибираат, обработуваат, чуваат, 
користат и доставуваат податоци согласно со членот 7 
на овој закон; 

4) одговорно друштво за осигурување или негов ов-
ластен претставник ако во рок од три месеца од денот 
на поднесувањето на барањето за надомест на штета од 
лицето кое претрпело штета не дало понуда за надо-
мест на штета, во случај ако одговорноста не е спорна 
и штетата била во целост обработена, согласно со чле-
нот 28 алинеја 1 од овој закон; 

5) одговорно друштво за осигурување или негов ов-
ластен претставник ако во рок од три месеца од денот 
на поднесувањето на барањето за надомест на штета од 
лицето кое претрпело штета не дало одговор на бара-
њето за надомест на штета, во случај одговорноста да е 
спорна или да не биде точно утврдена, односно докол-
ку штетата не била во целост обработена, согласно со 
членот 28 алинеја 2 од овој закон; 

6) друштво за осигурување ако не ги достави бара-
ните податоци до Информацискиот центар во предви-
дениот рок согласно со членот 36 од овој закон; 

7) друштво за осигурување ако примени стапка на 
премија спротивно на членот 46 од овој закон;  

8) друштво за осигурување ако не уплати средства 
во Службата за надомест на штети согласно со членот 
43 став (1) од овој закон; 

9) Националното биро за осигурување ако не изго-
твува план за работа и не го доставува до Министерс-
твото за финансии согласно со членот 53 став (1) од 
овој закон и 

10) друштво за осигурување ако не уплати средства 
во Гарантниот фонд согласно со членот 59 од овој за-
кон. 

(2) За прекршоците од ставот (1) точки 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 и 10 на овој член со парична казна од 45.000 до 
50.000 денари ќе се казни одговорното лице во друш-
твото за осигурување. За прекршоците од ставот (1) 
точки 3 и 9 на овој член со парична казна од 45.000 до 
50.000 денари ќе се казни одговорното лице во Нацио-
налното биро за осигурување. 

(3) Покрај парична казна за прекршоците од ставот 
(1) точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10  на овој член ќе се 
изрече и мерка на безбедност забрана за вршење на 
должност на одговорното лице во друштвото за осигу-
рување во траење од шест месеца до една година. По-
крај паричната казна за прекршоците од ставот (1) точ-
ки 3 и 9 на овој член ќе се изрече и мерка на безбед-
ност забрана за вршење на должност на одговорното 
лице во Националното биро за осигурување во траење 
од шест месеца до една година. 
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Член 67 
(1) Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари 

ќе се казни за прекршок правно лице доколку истото 
како сопственик на превозно средство не склучи дого-
вор за задолжително осигурување во согласност со 
членот 3 став (1) од овој закон. 

(2) За прекршокот од ставот (1) на овој член со па-
рична казна од 45.000 до 50.000 денари ќе се казни и 
одговорното лице во правното лице. 

 
Член 68 

Со парична казна од 45.000 до 50.000 денари ќе се каз-
ни за прекршок физичко лице доколку истото како сопс-
твеник на превозно средство не склучи договор за задол-
жително осигурување во согласност со членот 3 став (1) 
на овој закон.  

Член 69 
(1) Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари 

ќе се казни за прекршок правно лице доколку истото 
како сопственик на моторно возило не го извести 
друштвото за осигурување со кое склучило договор за 
осигурување од автомобилска одговорност за настану-
вање на сообраќајната незгода во предвидениот рок 
согласно со членот 22 став (1) на овој закон. 

(2) За прекршокот од ставот (1) на овој член со па-
рична казна од 45.000 до 50.000 денари ќе се казни и 
одговорното лице во правното лице. 

 
Член 70 

Со парична казна од 45.000 до 50.000 денари ќе се 
казни за прекршок физичко лице доколку истото како 
сопственик на моторно возило не го извести друштвото 
за осигурување со кое склучило договор за осигурува-
ње од автомобилска одговорност за настанување на со-
обраќајната незгода во предвидениот рок согласно со 
членот 22 став (1) на овој закон. 

 
IX ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 71 

Постојните друштва за осигурување кои имаат доз-
вола за вршење на работи на осигурување во класите 
на задолжително осигурување во сообраќајот се долж-
ни да ги усогласат условите за осигурување во овие 
класи, со одредбите од овој закон во рок од шест месе-
ца од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 72 

(1) За договори склучени по 1 јануари 2010 година, 
минималните суми на осигурување од членот 20 став 
(1) на овој закон се зголемуваат за 50%, а секоја наред-
на година по 2010 година минималните суми на осигу-
рување се зголемуваат за 50% во однос на минимални-
те суми на осигурување од претходната година. 

(2) За договори склучени по 1 јануари 2013 година 
минималните суми на осигурување не можат да го над-
минат износот на минималните суми на осигурување за 
2012 година. 

Член 73 
Одредбите од членовите 25, 44, 45, 46 и 52 точка 3 на 

овој закон ќе се применуваат до денот на стекнувањето на 
полноправно членство на Република Македонија во Европ-
ската унија. 

Член 74 
Одредбите од членовите 26, 27, 28, 39, 40, 41, 42 и 

43 на овој закон ќе се применуваат од денот на стекну-
вањето на полноправно членство на Република Маке-
донија во Европската унија. 

 
Член 75 

Националното биро за осигурување е должно да го 
формира Информацискиот центар од членот 35 на овој 
закон во рок од три месеца од денот на влегувањето на 
сила на овој закон.  

Член 76 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

одредбите од Делот петти и членот 122 ставови (1) и 
(2) и член 123 на Законот за осигурување (�Службен 
весник на Република Македонија� број 49/97, 79/99, 
13/2001, 26/2001 и 4/2002) и Делот четиринаесетти од 
Законот за супервизија на осигурување (�Службен вес-
ник на Република Македонија� број 27/2002, 84/2002, 
98/2002 и 33/2004) престануваат да важат.  

Член 77 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

___________ 
 

L I G J I 
PËR SIGURIMIN E OBLIGUESHËM NË 

KOMUNIKACION 
 

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 
 

Dispozitat themelore  
Neni 1 

Me këtë ligj rregullohet sigurimi i obligueshëm i: a) 
udhëtarëve në transportin publik nga pasojat e rastit të 
fatkeqësisë � aksidentit; b) pronarëve përkatësisht 
shfrytëzuesve të automjeteve dhe rimorkiove c) pronarëve 
përkatësisht shfrytëzuesve të mjeteve fluturuese dhe ç) 
pronarëve përkatësisht shfrytëzuesve të anijeve, 
përkatësisht lundrave me forcë motorike, nga përgjegjësia 
për dëmet e shkaktuara personave të tretë në 
komunikacion, dhe çështje të tjera me rëndësi për 
sigurimin e obligueshëm në komunikacion.  

 
Kuptimi i shprehjeve të veçanta 

 
Neni 2 

(1) Shprehje të veçanta të përdorura në këtë ligj e kanë 
kuptimin si vijon: 

1. �Anije ose lundër me forcë motorike� është mjeti i 
definuar në pajtim me dispozitat që e rregullojnë lundrimin 
e brendshëm; 

2. �Mjet fluturues� është mjeti i definuar në pajtim 
me dispozitat që e rregullojnë lundrimin ajror; 

3. �Automjete dhe rimorkio� janë të gjitha automjetet 
e definuara në pajtim me dispozitat për sigurinë e 
komunikacionit në rrugë, duke përfshirë traktorët 
pavarësisht nga posedimi i lejes së komunikacionit dhe 
afatet e kontrollit teknik; 

4. �Shoqëri përgjegjëse për sigurim� paraqet shoqëri 
për sigurim me të cilën  pronari i mjetit transportues me 
përdorimin e të cilit ka ndodhur aksidenti, ka lidhur 
marrëveshje për sigurimin e obligueshëm; 

5. �Mjet transportues� është mjeti për transportin e 
udhëtarëve në komunikacionin publik, automjet dhe rimorkio, 
mjet fluturues dhe anije ose lundër me forcë motorike;  

6. �Automjeti i huaj� është automjeti i regjistruar 
jashtë territorit të Republikës së Maqedonisë;  

7. �Mjet fluturues i huaj� është mjeti fluturues i 
regjistruar jashtë territorit të Republikës së Maqedonisë;  

8. �Anije përkatësisht lundër e huaj me forcë 
motorike� është anija përkatësisht lundra e regjistruar 
jashtë territorit të Republikës së Maqedonisë;  

9. �Shfrytëzues i sigurimit� është personi i cili ka të 
drejtë kompensimi nga sigurimi i obligueshëm në 
komunikacion; 

10. �Person i dëmtuar� është personi që ka pësuar 
dëmin nga përdorimi i mjetit transportues; 

11. �Të drejta speciale të tërheqjes (DST)� janë të 
drejtat speciale të tërheqjes (vlera përllogaritëse) të 
definuara nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, të shprehura 
me kundërvlerë në denarë sipas kursit të Bankës Popullore 
të Maqedonisë; 
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12. �Marrëveshja e Kretës� ka të bëjë me dispozitat e 
brendshme të miratuara në Kuvendin e 26�të të 
përgjithshëm të Këshillit të byrove, të mbajtur më 30 dhe 
31 maj të vitit 2002, të cilat kanë hyrë në fuqi më 1 korrik 
të vitit 2003.  

 
Marrëveshja për sigurimin e obligueshëm 

 
Neni 3 

(1) Pronarët e mjeteve transportuese obligohen që para 
se ta lëshojnë mjetin transportues në komunikacion, të 
lidhin marrëveshje për sigurimin e obligueshëm me 
shoqërinë e sigurimeve, e cila ka leje për të kryer punët për 
sigurimin e obligueshëm.   

(2) Regjistrimi i mjetit transportues, vazhdimi i 
regjistrimit, lëshimi i tabelave provuese si dhe lëshimi i 
tiketës, mund të kryhet pasi që organit kompetent për 
regjistrim do t�i paraqitet dëshmia për marrëveshjen e 
lidhur për sigurim të obligueshëm së paku për periudhën e 
vlefshmërisë së regjistrimit. 

(3) Me marrëveshjen për sigurimin e obligueshëm 
përfshihet edhe përgjegjësia e të gjithë personave të cilët 
me pëlqimin e pronarit drejtojnë me mjetin transportues.  

(4) Shoqëria për sigurim, e cila kryen punë të sigurimit të 
obligueshëm, obligohet që ta lidhë marrëveshjen për sigurim 
të obligueshëm, në pajtim me dispozitat  e këtij ligji, Kushtet  
për sigurim dhe Tarifat e premive.   

 
Identifikimi i poseduesit të policës 

 
Neni 4 

(1) Personi i cili drejton me mjetin transportues obligohet 
që ta ketë marrëveshjen e sigurimeve (policën e sigurimeve) 
ose çfarëdo dëshmie tjetër për marrëveshjen e lidhur për 
sigurim gjatë shfrytëzimit të mjetit transportues në 
komunikacion dhe obligohet që të njëjtën ta paraqesë për 
inspektim, me kërkesë të personit të autorizuar të organit të 
punëve të brendshme, i cili bën kontrollin e komunikacionit.  

(2) Nëse personi i cili drejton me mjetin transportues 
nuk e paraqet për inspektim dëshminë e kërkuar, personi i 
autorizuar nga paragrafi (1) i këtij neni, obligohet që ta 
pengojë personin nga përdorimi i mjetit transportues në 
komunikacion.  

(3) Në rast të fatkeqësisë në komunikacion, personi i 
cili drejton me mjetin transportues, obligohet që t�ua 
paraqesë për inspektim dokumentet personale për 
identifikim dhe marrëveshjen për sigurim (policën), të 
gjithë pjesëmarrësve në fatkeqësinë e komunikacionit.  

 
E drejta për paraqitjen e kërkesës për  

kompensimin e dëmit 
 

Neni 5 
(1) Personi i dëmtuar ka të drejtë të paraqesë kërkesë 

për kompensimin e dëmit drejtpërdrejt te shoqëria 
përgjegjëse për sigurim.  

(2) Personi i dëmtuar mund të paraqesë padi për 
kompensimin e dëmit te gjyqi kompetent, vetëm nëse 
paraprakisht ka paraqitur kërkesë për kompensimin e dëmit 
te shoqëria përgjegjëse për sigurim. 

(3) Shoqëria e sigurimeve ndaj personit të dëmtuar nuk 
mund të paraqesë kundërshtim, që në bazë të ligjit ose 
marrëveshjes për sigurime, do të mund ta paraqesë ndaj 
personit të siguruar për shkak të mosrespektimit të ligjit, 
kushteve të sigurimit ose marrëveshjes për sigurim.    

 
Lidhja e marrëveshjes së re për sigurime në rast të 
heqjes së lejes për kryerjen e punëve të sigurimit në 

klasat e sigurimit të obligueshëm 
 

Neni 6 
(1) Në rast të heqjes së lejes për kryerjen e punëve të 

sigurimit  të shoqërisë për sigurim në një apo më tepër 
klasa të sigurimit të obligueshëm sipas këtij ligji, personi 

që ka lidhur marrëveshje për sigurimin e obligueshëm me 
atë shoqëri për sigurim , obligohet që me shoqëri tjetër për 
sigurim të lidhë marrëveshje për sigurimin e obligueshëm 
dhe atë deri në skadimin e periudhës së sigurimit që mbetet 
sipas marrëveshjes paraprakisht të lidhur.  Marrëveshjen e 
re personi obligohet që ta lidhë në afat prej 30 ditësh nga 
dita e shpalljes së aktvendimit për heqjen e lejes në 
�Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë�. 

(2) Marrëveshjet për sigurimin e obligueshëm të 
shoqërisë për sigurim pushojnë të vlejnë pas kalimit të 30 
ditëve nga dita e shpalljes së aktvendimit nga paragrafi (1) 
i këtij neni në �Gazetën zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë�. 

(3) Premia që arkëtohet për marrëveshjen e re, ndahet 
proporcionalisht në periudhën kohore që mbetet sipas 
marrëveshjes paraprake.  

 
Grumbullimi, ruajtja dhe shfrytëzimi i të dhënave 

personale 
 

Neni 7 
(1) Shoqëritë për sigurim dhe Byroja nacionale për 

sigurim obligohen që të grumbullojnë, përpunojnë, ruajnë, 
shfrytëzojnë dhe paraqesin të dhëna që janë të nevojshme 
gjatë lidhjes së marrëveshjeve për sigurim, në pajtim me 
Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale dhe dispozitat 
e veçanta që kanë të bëjnë me bazën e të dhënave nga sfera 
e sigurimit .  

(2) Shoqëritë për sigurim dhe Byroja nacionale për 
sigurim mund t�ia paraqesin të dhënat nga paragrafi 1 i 
këtij neni shoqërisë së huaj për sigurim ose byrosë së huaj 
për sigurim, nëse personi i huaj ka qenë pjesëmarrës në 
fatkeqësi.   

(3) Shoqëritë për sigurim dhe Byroja nacionale për 
sigurim bashkëpunojnë me organin e punëve të brendshme 
lidhur me  paraqitjen e të dhënave të rëndësishme për 
lidhjen e marrëveshjeve për sigurim dhe zgjidhjen e 
kërkesave për kompensimin e dëmit. 

 
Automjetet e ARM-së 

 
Neni 8 

Dispozitat e këtij ligji për sigurimet e obligueshme nuk 
kanë të bëjnë me mjetet transportuese të Armatës së 
Republikës së Maqedonisë, përveç mjeteve transportuese 
që shërbejnë për përdorim civil dhe çdo ditë janë në 
komunikacion publik.  

 
Vlefshmëria e ligjeve të tjera 

 
Neni 9 

Për të gjithë atë që nuk është rregulluar me këtë ligj, do 
të zbatohen dispozitat nga Ligji për marrëdhëniet obliguese 
dhe Ligji për supervizionin e sigurimit.  

 
II. SIGURIMI I UDHËTARËVE NË TRANSPORTIN 

PUBLIK NGA PASOJAT E RASTIT TË FATKEQËSISË 
- AKSIDENTIT 

 
Marrëveshja për sigurimin e udhëtarëve në  

transportin publik 
 

Neni 10 
(1) Pronarët përkatësisht shfrytëzuesit e mjeteve 

transportuese të regjistruara për transportin e udhëtarëve në 
komunikacionin publik, obligohen që me shoqërinë për 
sigurim të lidhin marrëveshje për sigurimin e udhëtarëve 
nga pasojat e rastit të fatkeqësisë � aksidentit.   

(2) Marrëveshjen nga paragrafi (1) i këtij neni 
obligohen ta lidhin pronarët e: 

1) autobusëve me të cilët kryhet transporti publik në 
komunikacionin komunal, ndërkomunal dhe në 
komunikacionin në linja ndërkombëtare të rregullta dhe jo 
të rregullta; 
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2) automjeteve për udhëtarë për auto-taksi transport të 
udhëtarëve dhe rent a kar automjeteve kur merren me qira 
me vozitës; 

3) autobusëve që bëjnë transportin e punëtorëve deri në 
punë dhe prej punës; 

4) automjeteve hekurudhore për transportin e 
udhëtarëve; 

5) të gjitha mjeteve lundruese për liqe dhe lumenj, duke 
përfshirë edhe vaporet dhe trapet me të cilat në linja të 
rregullta ose në mënyrë të lirë transportohen udhëtarët, 
duke përfshirë edhe lundrime dhe transportin e turistëve; 

6) të gjitha llojeve të mjeteve lundruese rent a kar nga 
pika 5 e këtij paragrafi që merren me qira me së paku një 
anëtar të ekuipazhit;  

7) mjeteve fluturuese dhe mjeteve të tjera për fluturim, 
me të cilat kryhet transporti publik i udhëtarëve në linjat e 
rregullta dhe të veçanta; 

8) autobusëve me të cilët ndërmarrjet turistike i 
transportojnë turistët dhe  

9) të gjitha mjeteve të tjera transportuese pa dallim nga 
lloji i motorit, me të cilat kryhet transporti i udhëtarëve si 
veprimtari e regjistruar me pagesë të transportit. 

(3) Në rast se pronari i mjetit transportues dhe 
shfrytëzuesi nuk janë person i njëjtë, marrëveshjen nga 
paragrafi 2 i këtij neni, obligohet që ta lidhë shfrytëzuesi.  

 
Udhëtarët në komunikacionin publik 

 
Neni 11 

(1) Udhëtarë në komunikacionin publik, sipas 
dispozitave të këtij ligji, janë personat të cilët për shkak të 
udhëtimit gjenden në ndonjërin nga mjetet transportuese 
për kryerjen e transportit publik, pavarësisht nëse kanë apo 
jo biletë udhëtimi, si dhe personat që gjenden në rrethin e 
stacionit, limanit, aeroportit ose në afërsinë e drejtpërdrejtë 
të mjetit transportues para hipjes, përkatësisht pas zbritjes, 
të cilët kanë pasur për qëllim të udhëtojnë me mjetin e 
caktuar transportues ose kanë udhëtuar me atë. 

(2) Si udhëtarë nga paragrafi (1) i këtij neni 
konsiderohen edhe personat që kanë të drejtë transporti ose 
vozitjeje pa pagesë. 

(3) Si udhëtarë nga paragrafi (1) i këtij neni nuk 
konsiderohen personat që punojnë në kryerjen e transportit. 

(4) Dëshmimi se ndonjë person ka qenë udhëtar bie në 
barrë të shfrytëzuesit të sigurimit.  

 
Shumat minimale të sigurimit 

 
Neni 12 

(1) Shumat minimale të sigurimit në të cilat doemos 
duhet të kontraktohet sigurimi për një udhëtar në rast 
vdekjeje, humbjeje të përhershme të aftësisë së 
përgjithshme punuese dhe të paaftësisë së përkohshme për 
punë, të llogaritura me kundërvlerë në denarë sipas kursit 
të Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën 
e pagesës janë: 

1)  4500 EURO në rastin e vdekjes; 
2) 9000 EURO në rast të humbjes së përhershme të 

aftësisë së përgjithshme punuese, dhe 
3) 2200 EURO në rast të paaftësisë së përkohshme për 

punë dhe shpenzimeve të domosdoshme për mjekim. 
(2) Lidhur me sigurimin e udhëtarëve në transportin 

publik nga pasojat e rastit të fatkeqësisë � aksidentit nga 
neni 10 paragrafi (1) pika 7 e këtij ligji, shumat minimale 
të sigurimit për të gjitha llojet e dëmeve të llogaritura me 
kundërvlerë në denarë, sipas kursit të Bankës Popullore të 
Republikës së Maqedonisë janë 250.000 Të drejta speciale 
të tërheqjes � DST. 

(3) Obligimi i shoqërisë për sigurim, që del nga 
sigurimi i udhëtarëve në transportin publik, nuk mund të 
jetë më i madh nga shumat minimale të sigurimit, të 
përcaktuara në paragrafin (1) të këtij neni, përveç nëse me 
marrëveshjen për sigurime nuk është paraparë shumë më e 
madhe. 

(4) Kompensimi për shpenzimet reale dhe të 
domosdoshme për mjekim dhe humbjen e fitimit, paguhet 
pavarësisht nga shuma e paguar e sigurimit në rast të 
humbjes së përhershme të aftësisë së përgjithshme të 
punës. 

(5) Me ditën e konfirmimit përfundimtar të paaftësisë 
së përhershme, përkatësisht të përkohshme për punë, 
pushon obligimi për kompensimin e shpenzimeve të 
mëtejme për mjekim dhe fitimin e humbur.. 

(6) Kompensohen vetëm ato shpenzime për mjekim që 
i bën udhëtari. 
 

Kufizimi i obligimit të shoqërisë 
 

Neni 13 
(1) Nëse udhëtari, përkatësisht shfrytëzuesi i sigurimit, 

ka pësuar dëm më të madh nga shuma e kompensimit të 
paguar në raport me këtë sigurim, i njëjti ka të drejtë 
kompensimi të dëmit nga personi i cili e ka shkaktuar 
dëmin, vetëm për mbetjen deri në lartësinë e dëmit të 
pësuar.  

(2) Udhëtari përkatësisht shfrytëzuesi i sigurimit të cilit 
personi i cili e ka shkaktuar dëmin ose shoqëria përgjegjëse 
për sigurim ia ka kompensuar dëmin, nuk ka të drejtë 
kompensimi të dëmit lidhur me sigurimin e udhëtarëve në 
transportin publik nga pasojat e rastit të fatkeqësisë në 
lartësinë e dëmit të paguar. 

 
  

III. SIGURIMI I PRONARËVE TË AUTOMJETEVE 
NGA PËRGJEGJËSIA PËR DËMET E SHKAKTUARA 

NDAJ PERSONAVE TË TRETË 
 

1. Marrëveshja për sigurim nga përgjegjësia 
automobilistike 

 
Lidhja e marrëveshjes për sigurim nga përgjegjësia 

automobilistike 
 

Neni 14 
Pronari përkatësisht shfrytëzuesi i automjetit dhe 

rimorkios obligohet që të lidhë marrëveshje për sigurim 
nga përgjegjësia për dëmet që me përdorimin e automjetit 
do t�ua shkaktojë personave të tretë, për shkak të vdekjes, 
lëndimit fizik, dëmtimit të shëndetit, shkatërrimit ose 
dëmtimit të sendeve (në tekstin e mëtejmë:  sigurimi nga 
përgjegjësia automobilistike) përveç nga përgjegjësia e 
dëmeve për sendet që i ka pranuar për transport.  

 
Përjashtimet nga e drejta për kompensimin  

e dëmit 
 

Neni 15 
Të drejtë kompensimi të dëmit në bazë të sigurimit nga 

përgjegjësia automobilistike ka secili person, përveç: 
1) personit që ka drejtuar me automjetin me përdorimin 

e të cilit është shkaktuar aksidenti; 
2) pronarit, bashkëpronarit, kontraktuesit të sigurimit 

dhe secilit shfrytëzues tjetër të automjetit, i cili në 
momentin e ndodhjes së aksidentit nuk ka drejtuar me 
automjetin, me përdorimin e të cilit është shkaktuar 
aksidenti, por vetëm për shumën e dëmit nga shkatërrimi 
dhe dëmtimi i sendeve; 

3) personit i cili në mënyrë jolegale ka përvetësuar një 
automjet, si dhe bashkëpjesëmarrësi në përvetësimin 
jolegal të automjetit, me anë të të cilit është shkaktuar 
aksidenti, pa marrë parasysh nëse i njëjti ka drejtuar me 
automjetin në çastin e shkaktimit të aksidentit, dhe 

4) personat të cilët dëmin e kanë pësuar si rezultat të: 
- përdorimit të automjetit në manifestimet sportive për 

të cilat ka marrë pëlqim zyrtar dhe në të cilat duhet të 
arrihet shpejtësia maksimale; 

- përdorimit të automjetit në akt terrorist ose operacio-
ne ushtarake të definuara sipas Kodit penal.  
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E drejta e subrogimit 
 

Neni 16 
(1) Me sigurimin nga përgjegjësia automobilistike 

përfshihen edhe dëmet e shkaktuara me përdorimin e 
automjetit nga personi i paautorizuar. 

(2) Si person i paautorizuar sipas paragrafit 1 të këtij 
neni, konsiderohet personi, i cili: 

a) e ka drejtuar automjetin pa patentë shoferi përkatëse 
(duke përfshirë edhe personin që është në trajnim për 
marrjen e dokumentit për vozitje, pa praninë e personit të 
autorizuar); ose 

b) në mënyrë jolegale ka drejtuar me automjetin, ose 
personi që është bashkëpjesëmarrës në atë akt; ose 

c) ka drejtuar me automjetin nën ndikimin e alkoolit 
mbi nivelin e lejuar sipas ligjit, drogave narkotike ose 
substancave psikotropike.   

(3) Shoqëria për sigurim që do ta kompensojë dëmin e 
shkaktuar me përdorimin e automjetit nga personi i 
paautorizuar, ka të drejtë për regres për shumën e paguar të 
kompensimit të dëmit, bashkë me kamatën dhe shpenzimet 
e krijuara në këtë mënyrë nga personi i paautorizuar.  

 
Obligimet ndaj personave juridikë që kryejnë punë të 

sigurimit shëndetësor, invalidor ose pensional 
 

Neni 17 
(1) Nëse personi juridik që kryen punë të sigurimit 

shëndetësor, invalidor ose pensional, paraqet kërkesë për 
kompensimin e mjeteve të shpenzuara për mjekim dhe 
shpenzimeve të tjera për përkujdesje, të bëra sipas 
dispozitave për sigurim shëndetësor ndaj shoqërisë 
përgjegjëse për sigurim, shoqëria përgjegjëse për sigurim 
obligohet që në kuadër të përgjegjësisë së të siguruarit të 
saj, të paguajë kompensim në lartësinë e këtyre 
shpenzimeve, përkatësisht obligohet që të paguajë shumën 
proporcionale të kontributit për sigurimin invalidor ose 
pensional, përveç në rast të dëmit të shkaktuar me 
përdorimin e automjetit të panjohur ose të pasiguruar. 

(2) Shuma proporcionale e kontributit për sigurim 
pensional dhe invalidor përcaktohet në shumën e 
kapitalizuar ndaj kohës së mbetur të stazhit të punës dhe 
sipas vitit të moshës së personit fizik të nevojshme për 
marrjen e të drejtës së pensionit sipas pleqërisë. 

 
Ndërrimi i pronësisë së automjetit 

 
Neni 18 

Nëse gjatë afatit të sigurimeve ndërrohet pronari i 
automjetit, të drejtat dhe obligimet nga marrëveshja për 
sigurim kalojnë te pronari i ri deri në skadimin e periudhës 
në vijim të sigurimit. 

 
Ndërrimi i të dhënave regjistruese  

të automjetit 
 

Neni 19 
Pronari i automjetit obligohet që me shkrim ta njoftojë 

shoqërinë për sigurim me të cilën ka lidhur marrëveshje për 
sigurim nga përgjegjësia automobilistike për ndërrimin e të 
dhënave të regjistrimit që kanë të bëjnë me atë automjet në 
afat prej 15 ditësh nga dita e lindjes së ndryshimit.  

 
Shumat minimale të sigurimit 

 
Neni 20 

(1) Shumat minimale të sigurimit në të cilat mund të 
kontraktohet sigurimi nga përgjegjësia automobilistike, të 
llogaritura me kundërvlerë në denarë sipas kursit të Bankës 
Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e pagesës, 
janë:  

1) për dëmet për shkak të vdekjes, lëndimit fizik dhe 
dëmtimit të shëndetit, pas rastit të dëmshëm pa dallim nga 
numri i personave të dëmtuar: 

- 200.000 EURO, për autobusë dhe automjete ngarkimi; 
- 100.000 EURO, për automjetet e tjera; 
- 300.000 EURO, për automjetet që transportojnë 

materie të rrezikshme.   
2) për dëmet nga shkatërrimi dhe dëmtimi i sendeve, 

pas rastit të dëmshëm pa dallim nga numri i personave të 
dëmtuar: 

- 100.000 EURO, për autobusë dhe automjete 
ngarkuese; 

-  50.000 EURO, për automjetet e tjera; 
- 150.000 EURO, për automjetet që transportojnë 

materie të rrezikshme.   
(2) Obligimi i shoqërisë për sigurim, që del nga 

sigurimi i përgjegjësisë automobilistike, nuk mund të jetë 
më i madh nga shumat minimale të sigurimit, nga paragrafi 
(1) i këtij neni, përveç nëse me marrëveshjen për sigurim 
nuk është paraparë shumë më e madhe. 

(3) Nëse ka më tepër persona të dëmtuar, ndërsa 
kompensimi i përgjithshëm e tejkalon shumën në të cilën është 
kontraktuar sigurimi nga përgjegjësia automobilistike, të 
drejtat e personave të dëmtuar ndaj shoqërisë për sigurime, 
zvogëlohen në mënyrë proporcionale. 

(4) Shoqëria për sigurim që i ka paguar kompensim më 
të madh për dëmin një personi të dëmtuar, nga ai që i takon 
duke pasur parasysh zvogëlimin proporcional të 
kompensimit për shkak se nuk e ka ditur as nuk ka mundur 
ta dijë se ekzistojnë edhe persona të tjerë të dëmtuar, ka 
obligim ndaj personave të tjerë të dëmtuar vetëm deri në 
lartësinë e shumës në të cilën është kontraktuar sigurimi 
nga përgjegjësia automobilistike. 

     
2. Obligimet e shoqërive për sigurim dhe  

pjesëmarrësve në fatkeqësinë e komunikacionit 
 

Këmbimi i informatave 
 

Neni 21 
Në rast të aksidentit në komunikacion, personat 

pjesëmarrës në aksidentin e komunikacionit, obligohen që 
të këmbejnë informata në mes tyre nga dokumentet 
personalë të identifikimit, të dhënat e regjistrimit të 
automjetit dhe dokumentet nga të cilat mund të shihet se 
kanë lidhur marrëveshje për sigurim nga përgjegjësia 
automobilistike sipas këtij ligji.   

 
Njoftimi te shoqëria personale për sigurim 

 
Neni 22 

(1) Pronari i automjetit obligohet që ta njoftojë 
shoqërinë për sigurim, me të cilën ka lidhur marrëveshje 
për sigurim nga përgjegjësia automobilistike për ndodhjen 
e aksidentit në komunikacion dhe të paraqesë Raport 
evropian për fatkeqësi në komunikacion të plotësuar, në 
afat prej 30 ditësh  nga dita e ndodhjes së aksidentit.  

(2) Mosrespektimi i afatit për njoftim nga paragrafi (1) 
i këtij neni nuk ndikon në të drejtën e personit të dëmtuar 
për kompensimin e dëmit. 

(3) Nëse pronari i automjetit nuk vepron sipas 
dispozitave nga paragrafi (1) i këtij neni, shoqëria për 
sigurim ka të drejtë për regres të të gjitha mjeteve të 
paguara ose shpenzimeve të bëra, të cilat nuk do të 
bëheshin nëse pronari i automjetit i respektonte afatet për 
njoftim të parapara në paragrafin 1 të këtij neni.  

 
Obligimi për paraqitjen e informatave lidhur me 

aksidentin e komunikacionit 
 

Neni 23 
(1) Pjesëmarrësit në aksidentin e komunikacionit, janë 

të obliguar që, me kërkesë të shoqërisë përgjegjëse të 
sigurimeve, të japin njoftim të gjerë për rrethanat në të cilat 
ka ndodhur aksidenti i komunikacionit, kurse në të 
kundërtën obligohen që ta kompensojnë dëmin e shkaktuar 
nga mosplotësimi i obligimit për njoftim. 
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(2) Organi i punëve të brendshme si dhe organet e tjera 
që e udhëheqin procedurën e fatkeqësive në komunikacion, 
janë të obliguar që, me kërkesën e shoqërisë për sigurim 
ose personave të dëmtuar, të japin të dhëna për fatkeqësinë 
e komunikacionit. 

 
E drejta e ndërmjetësimit 

 
Neni 24 

(1) Nëse personi i dëmtuar nuk është i kënaqur me 
kompensimin e dëmit që ia ka ofruar shoqëria përgjegjëse 
për sigurim, i njëjti ka të drejtë të ngritë procedurën e 
ndërmjetësimit në pajtim me dispozitat, të cilat e 
rregullojnë mënyrën dhe procedurën e ndërmjetësimit. 

(2) Shoqëria për sigurim, e cila kryen  punën e sigurimit 
nga përgjegjësia automobilistike, është e detyruar që në 
marrëveshjen për sigurim nga përgjegjësia automobilistike të 
parashikojë të drejtën e ndërmjetësimit në rastin kur personi i 
dëmtuar është i pakënaqur nga kompensimi i dëmit që ia ka 
ofruar shoqëria përgjegjëse për sigurim. 

 
3. Fatkeqësitë jashtë territorit të Republikës së 

Maqedonisë 
 

Kompensimi i dëmeve jashtë vendit 
 

Neni 25 
(1) Shoqëria përgjegjëse për sigurim është e detyruar ta 

kompensojë dëmin e shkaktuar me përdorimin e automjetit 
në territorin e vendeve anëtare të Këshillit të byrove për 
kartelë të gjelbër, në lartësinë e përcaktuar me dispozitat e 
vendit anëtare në të cilën është bërë dëmi, por me pagesë 
plotësuese të premisë për zgjerimin e mbulesës së sigurimit 
nga neni 20 i këtij ligji.   

(2) Nëse shumat më të ulëta të siguruara në atë vend 
janë më të ulëta nga shumat e sigurimit nga neni 20 i këtij 
ligji, shoqëria përgjegjëse për sigurim është e detyruar ta 
kompensojë dëmin e siguruesit të tij deri në lartësinë e 
shumës së sigurimit, të përcaktuar në nenin 20 nga ky ligj. 

 
Kompensimi i dëmeve jashtë vendit 

 
Neni 26 

(1) Sigurimi nga përgjegjësia automobilistike mbulon 
dëme të shkaktuara në territorin e vendeve anëtare të 
Unionit Evropian pa pagesën e premisë plotësuese.  

(2) Shoqëria përgjegjëse për sigurim është e detyruar ta 
kompensojë dëmin e shkaktuar me përdorimin e automjetit 
në territorin e vendeve anëtare të Unionit Evropian, në 
lartësi të përcaktuar me dispozitat e vendit anëtare në të 
cilën është bërë  dëmi.  

(3) Nëse shumat më të ulëta të siguruara në atë vend 
janë më të ulëta se shumat e sigurimit nga neni 20 i këtij 
ligji, shoqëria përgjegjëse për sigurim është e detyruar ta 
kompensojë dëmin e siguruesit të tij deri në lartësinë e 
shumës së sigurimit të përcaktuar në nenin 20 nga ky ligj. 

 
Përfaqësuesi i autorizuar për dëme 

 
Neni 27 

(1) Shoqëritë për sigurim të cilat kryejnë punën e 
sigurimit nga përgjegjësia automobilistike, janë të detyruar 
të emërojnë përfaqësues të autorizuar për dëme në vendet 
anëtare të Unionit Evropian (në tekstin e mëtejmë: 
përfaqësuesi i autorizuar për dëme). 

(2) Përfaqësuesi i autorizuar për dëme nga paragrafi (1) 
i këtij neni është personi i cili në emër dhe në llogari të 
shoqërisë për sigurim të regjistruar për kryerjen e punëve të 
sigurimit nga përgjegjësia automobilistike në pajtim me 
këtë ligj, grumbullon informata, ndërmerr masa të 
nevojshme për zgjidhjen e kërkesave për kompensimin e 
dëmeve dhe kryen pagesa adekuate të kërkesave për 
kompensimin e dëmeve në shtetin në të cilin gjendet 
vendbanimi i përhershëm i personit të dëmtuar, në bazë të: 

- dëmeve të shkaktuara në territorin e vendit anëtare e 
Unionit Evropian që nuk është anëtare e vendit të 
përhershëm të banimit të personit të dëmtuar, respektivisht 
të vendeve të treta, Byroja nacionale për sigurim e së cilës 
është anëtare e sistemit të kartës së gjelbër, pa ndikim të 
jurisprudencës që e rregullon përgjegjësinë qytetare dhe të 
drejtën private ndërkombëtare të vendeve të treta, dhe 

- dëmeve të shkaktuara me përdorimin e automjeteve të 
siguruara në vendet anëtare të Unionit Evropian, e të cilat 
rrjedhin nga territori i saj. 

(3) Përfaqësuesi i autorizuar për dëme nga paragrafi (1) 
të këtij neni, doemos duhet t�i ketë të gjitha autorizimet e 
nevojshme për ta përfaqësuar shoqërinë për sigurim në 
raport me personat e dëmtuar dhe organet shtetërore. 

(4) Përfaqësuesi i autorizuar për dëme doemos duhet të 
jetë i aftë t�i përpunojë kërkesat për kompensimin e dëmit 
në gjuhën zyrtare të vendit në të cilin është emëruar. 

(5) Përfaqësuesi i autorizuar për dëme mund të jetë i 
emëruar nga një ose më shumë shoqëri sigurimesh. 

(6) Personi i dëmtuar, respektivisht shoqëria e tij për 
sigurim ka të drejtë që kërkesën për kompensimin e dëmit  
t�ia dërgojë drejtpërdrejt edhe personit, i cili e ka shkaktuar 
fatkeqësinë ose shoqërisë përgjegjëse për sigurim. 

(7) Personat juridikë të cilëve në bazë të ligjit u janë 
kaluar të drejtat e personit të dëmtuar kundër personit i cili 
e ka shkaktuar fatkeqësinë ose shoqërisë përgjegjëse për 
sigurim, dhe personat juridikë nga neni 17 nga ky ligj, nuk 
kanë të drejtë të kërkojnë kthimin e kompensimit të dëmit 
nga përfaqësuesi i autorizuar për dëme. 

(8) Shoqëria për sigurim është e detyruar që nëpërmjet 
Qendrës informative në suazat e Byrosë nacionale për 
sigurim, t�i informojë Qendrat informative të vendeve 
anëtare të UE-së në të cilat ka emëruar përfaqësues të 
autorizuar për dëme, për emrin dhe adresën e 
përfaqësuesve të autorizuar të cilët i ka emëruar. 

 
Koha për të cilën përfaqësuesi i autorizuar e pranon  

ose e refuzon përgjegjësinë  
Neni 28 

Shoqëria përgjegjëse për sigurim, respektivisht 
përfaqësuesi i saj i autorizuar për dëme, është i detyruar që 
në afat prej tre muajsh nga dita e paraqitjes së kërkesës për 
kompensimin e dëmit nga personi i cili ka pësuar dëm: 

- të japë ofertë për kompensimin e dëmit, në rastin nëse 
përgjegjësia nuk është kontestuese dhe nëse dëmi ka qenë 
në tërësi i përpunuar; 

- t�i japë përgjigje kërkesës për kompensimin e dëmit, 
në rast se përgjegjësia është kontestuese ose nëse nuk është 
e përcaktuar saktë, respektivisht nëse dëmi nuk ka qenë i 
përpunuar në tërësi.  

4. Fatkeqësitë në territorin e Republikës  
së Maqedonisë  

Dokumenti ndërkombëtar për sigurim nga  
përgjegjësia automobilistike  

Neni 29 
(1) Personi i cili hyn me automjetin e vendit të huaj në 

territorin e Republikës së Maqedonisë, detyrimisht duhet të 
posedojë dokument të vlefshëm ndërkombëtar për sigurim 
nga përgjegjësia automobilistike, i cili vlen për territorin e 
Republikës së Maqedonisë ose ndonjë dëshmi tjetër për 
ekzistimin e sigurimit të tillë që i mbulon dëmet së paku deri 
në shumën nga neni 20 i këtij ligji.   

(2) Në kalimin kufitar gjatë hyrjes në Republikën e 
Maqedonisë, organi kompetent për punë të brendshme 
kontrollon nëse janë plotësuar kushtet nga paragrafi 1 të 
këtij neni.  

Dëshmia për marrëveshjen e lidhur për sigurim  
Neni 30 

(1) Si dokumente dhe dëshmi ndërkombëtare nga neni 
29 paragrafi (1) të këtij ligji konsiderohen ato dokumente 
vlerën e të cilëve e pranon Byroja nacionale për sigurim. 
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(2) Byroja nacionale për sigurim është e detyruar që me 
shkrim ta informojë organin kompetent për punë të 
brendshme për pranimin e vlefshmërisë së dokumenteve 
dhe dëshmive ndërkombëtare. 

 
Prezantimi i dëshmisë për marrëveshjen e  

lidhur për sigurim 
 

Neni 31 
Vozitësi i automjetit të vendit të huaj, i cili ka dokument të 

vlefshëm ndërkombëtar për sigurim nga përgjegjësia 
automobilistike - marrëveshje për sigurim me përgjegjësi 
automobilistike, është i detyruar të prezantojë dëshminë për 
atë marrëveshje me kërkesën e personit të autorizuar. 

 
Sigurimi i detyrueshëm kufitar 

 
Neni 32 

(1) Personat të cilët nuk kanë dokument të vlefshëm 
ndërkombëtar, ose dëshmi nga neni 30 nga ky ligj, janë të 
detyruar në kalimin kufitar të Republikës së Maqedonisë të 
lidhin marrëveshje për sigurim me përgjegjësi automobilistike 
me shoqërinë për sigurim që është anëtare e Byrosë nacionale 
për sigurim. Marrëveshja patjetër duhet të lidhet për periudhën 
e qëndrimit të automjetit në territorin e Republikës së 
Maqedonisë, por jo më pak se 15 ditë.     

(2) Nëse vozitësi nuk e plotëson obligimin nga 
paragrafi (1) të këtij neni, organi për punë të brendshme 
nuk do t�i lejojë hyrje në vend.  

 
Kompensimi i dëmeve të shkaktuara nga automjetet e 

vendeve të huaja 
 

Neni 33 
(1) Personi i dëmtuar të cilit i është bërë dëmi me 

përdorimin e automjetit nga vendi i huaj nëse për automjetin 
ekziston dokument ose dëshmi e vlefshme ndërkombëtare për 
ekzistimin e sigurimit nga përgjegjësia automobilistike nga neni 
31 i këtij ligji, mund të paraqesë kërkesë për kompensimin e 
dëmit  në Byronë nacionale për sigurim ose drejtpërdrejt në 
shoqëritë për sigurim � anëtare të Byrosë nacionale.         

(2) Përpunimin dhe pagesën e kërkesave për 
kompensimin e dëmit nga paragrafi (1) i këtij neni, Byroja 
nacionale për sigurim mund t�ia lë shoqërive për sigurim � 
anëtare të Byrosë të cilat bëjnë sigurimin nga përgjegjësia 
automobilistike.    

(3) Shoqëria për sigurim të cilës i është lënë kërkesa 
për kompensimin e dëmit, është e detyruar të njëjtën ta 
përpunojë dhe paguajë në pajtim me marrëveshjet 
ndërkombëtare për sigurim të automjeteve, në afat prej tre 
muajsh nga dita e paraqitjes së kërkesës së bashku me 
dokumentacionin e nevojshëm. 

(4) Nëse shoqëria për sigurim, anëtare e Byrosë 
nacionale për sigurim, e cila ka bërë përpunimin dhe 
pagesën e kërkesës për kompensimin e dëmit për shoqërinë 
për sigurim nga vendi i huaj, në bazë të  marrëveshjeve 
ndërkombëtare të lidhura ka të drejtë, anëtares së Byrosë ia 
kthehen  mjetet nga Fondi garantues në pajtim me mënyrën 
e përcaktuar nga ana e Byrosë nacionale.  

(5) Nëse për automjetin me regjistrim ndërkombëtar me 
marrëveshjen për sigurim është marrë vesh për shumë më 
të lartë, Byroja nacionale për sigurim garanton deri në 
lartësinë e mbulesës së siguruar të automjetit të huaj. 

 
Obligimi i Byrosë nacionale për sigurim për informim 

 
Neni 34 

Në rastin kur Byroja nacionale për sigurim ose anëtare 
e saj merr kërkesë për kompensimin e dëmit në pajtim  me 
nenin 33 nga ky ligj, Byroja ose anëtarja janë të detyruar ta 
informojnë Byronë kompetente ose anëtaren e vendit në të 
cilin është regjistruar automjeti i vendit të huaj dhe nëse 
është e njohur, ta informojë shoqërinë përgjegjëse për 
sigurim. 

5. Qendra informative 
 

Themelimi i qendrës informative 
 

Neni 35 
Me qëllim të zgjidhjes efikase të kërkesave për 

kompensimin e dëmeve të shkaktuara me përdorimin e 
automjeteve, Byroja nacionale për sigurim është e detyruar 
të themelojë Qendër informative. 

 
Detyrat e Qendrës informative 

 
Neni 36 

(1) Qendra informative nga neni 35 i këtij ligji i bën 
punët, si vijon: 

1) grumbullon të dhëna dhe  mban regjistër të të 
dhënave; 

2) i azhurnon të dhënat e regjistrit nga pika 1 e këtij 
paragrafi; 

3) u ofron ndihmë personave të dëmtuar në 
grumbullimin e të dhënave të regjistrit nga pika 1 e këtij 
paragrafi dhe në grumbullimin e të dhënave nga regjistrat e 
Qendrave informative nga vendet anëtare të UE-së. 

(2) Regjistri nga paragrafi (1) pika 1 e këtij neni 
përmban të dhëna për: 

1) shenjat regjistruese të targave, llojet, markat, tipet, 
numrat e shasive, respektivisht karrocerive të veturave, të 
regjistruara në Republikën e Maqedonisë; 

2) numrin e policës për sigurim nga përgjegjësia 
automobilistike për veturat nga pika 1 të këtij paragrafi; 

3) datën e përfundimit të vlefshmërisë së marrëveshjes 
për sigurim nga përgjegjësia automobilistike; 

4) emrin dhe selinë e shoqërive për sigurim, të cilat 
kryejnë punën e sigurimit  të detyrueshëm nga përgjegjësia 
automobilistike; 

5) emrin dhe mbiemrin, numrin unik amë, datën dhe 
vendin e lindjes, vendin e përhershëm dhe të përkohshëm 
të banimit të siguruesit; 

6) emrin dhe/ose selinë e përfaqësuesve të autorizuar, 
të shënuar nga shoqëritë për sigurim të vendeve tjera 
anëtare të Unionit Evropian, në Republikën e Maqedonisë; 

7) listën e automjeteve, për të cilat në Republikën e 
Maqedonisë nuk vlejnë dispozitat nga ky ligj. 

(3) Të dhënat nga paragrafi 2 të këtij neni 
grumbullohen nga bazat e të dhënave të shoqërive për 
sigurim si dhe nga evidenca e automjeteve të regjistruara 
pranë organit për punë të brendshme. 

(4) Shoqëritë për sigurim janë të obliguara që të dhënat 
nga paragrafi (2) i këtij neni t�i dorëzojnë në Qendrën 
informative në mënyrë kuartale, në afat prej shtatë ditësh 
pas mbarimit të kuartalit. 

(5) Me kërkesë të Qendrës informative të dhënat nga 
paragrafi (2) të këtij neni mund të merren edhe nga 
Qendrat informative nga vendet tjera anëtare të Unionit 
Evropian. 

(6) Të dhënat nga paragrafi (2) pikat 1, 2, 3, 4 dhe 5 të 
këtij neni ruhen në Qendrën informative së paku shtatë vjet 
pas ndërprerjes së regjistrimit të automjetit ose pas 
ndërprerjes së marrëveshjes për sigurim. 

 
Bashkëpunimi me qendrat informative  

të vendeve tjera anëtare 
 

Neni 37 
Për kryerjen e punëve nga neni 36 paragrafi (1), pika 3 

nga ky ligj, Qendra informative bashkëpunon me Qendrat 
informative të vendeve tjera anëtare të Unionit Evropian. 

 
Informimi me kërkesën për marrjen e informatave 

 
Neni 38 

(1) Qendra informative është e detyruar që me kërkesë 
të personit të dëmtuar, në periudhë prej shtatë vjetësh nga 
dita e ndodhjes së fatkeqësisë, nga regjistri i tij i të dhënave 
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ose nga regjistri i të dhënave të Qendrës informative të 
vendit tjetër anëtare të Unionit Evropian, menjëherë pas 
marrjes së kërkesës t�i dorëzojë këto të dhëna: 

1) emrin dhe adresën e shoqërisë për sigurim me të 
cilën personi që e ka shkaktuar fatkeqësinë ka lidhur 
marrëveshje për sigurim nga përgjegjësia automobilistike; 

2) numrin e policës për sigurim nga pika 1 nga ky 
paragraf, dhe 

3) emrin dhe adresën e përfaqësuesit të autorizuar në 
Republikën e Maqedonisë të emëruar nga ana e shoqërisë 
për sigurim të vendit anëtare të Unionit Evropian me të 
cilin personi që e ka shkaktuar fatkeqësinë, ka lidhur 
marrëveshje për sigurim nga përgjegjësia automobilistike. 

(2) Qendra informative është e detyruar që me kërkesë 
të personit të dëmtuar t�i paraqesë të dhëna për emrin dhe 
adresën e pronarit, shfrytëzues respektivisht shfrytëzuesit 
të regjistruar të automjetit nëse personi i dëmtuar dëshmon 
se ka interes juridik për marrjen e informatës së tillë.  

(3) Të dhënat nga paragrafi (2) të këtij neni, Qendra 
informative i grumbullon nga shoqëria për sigurim ose nga 
Ministria e Punëve të Brendshme. 

(4) Qendra informative është e detyruar që personit të 
dëmtuar t�i dërgojë edhe të dhëna për emrin e personit i cili 
e ka drejtuar automjetin që e ka shkaktuar dëmin e për të 
cilin nuk zbatohen dispozitat e këtij ligji. 

 
6. Shërbimi për kompensimin e dëmeve 

 
Formimi i Shërbimit për kompensimin e dëmeve 

 
Neni 39 

(1) Byroja nacionale për sigurim është e detyruar të 
formojë Shërbim për kompensimin e dëmeve për pagesën e 
kërkesave për kompensimin e dëmeve nga ana e personave 
të dëmtuar me vendbanim të përhershëm në Republikën e 
Maqedonisë, në rastin kur: 

- fatkeqësia është bërë në vend tjetër anëtare e Unionit 
Evropian respektivisht në vendet, Byroja nacionale për 
sigurim e të cilit është anëtare e sistemit të kartelës së 
gjelbër, 

- fatkeqësia është shkaktuar nga automjeti i siguruar në 
vendin anëtare e Unionit Evropian e që vjen nga territori i saj, 

- vetëm në rastet e veçanta kur shoqëria përgjegjëse për 
sigurim, respektivisht përfaqësuesi i saj i autorizuar nuk i 
ka plotësuar obligimet e veta në pajtim me këtë ligj. 

(2) Personat e dëmtuar nga paragrafi (1) të këtij neni 
mund të paraqesin kërkesë për kompensimin e dëmit në 
Shërbimin për kompensimin e dëmeve, nëse: 

1) Në afat prej tre muajsh nga dita e paraqitjes së 
kërkesës për kompensim të dëmit në shoqërinë përgjegjëse 
për sigurim ose te përfaqësuesi i saj i autorizuar, shoqëria 
përgjegjëse për sigurim ose përfaqësuesi i saj i autorizuar 
nuk e kanë zgjidhur kërkesën për kompensimin e dëmit të 
personit të dëmtuar; 

2) Shoqëria përgjegjëse për sigurim nuk ka emëruar 
përfaqësues të autorizuar në Republikën e Maqedonisë. Në 
atë rast personi i dëmtuar nuk ka të drejtë të paraqesë 
kërkesë për kompensimin e dëmit në Shërbimin për 
kompensim të dëmeve, nëse kërkesën për kompensim të 
dëmit ia ka paraqitur drejtpërdrejt shoqërisë përgjegjëse për 
sigurim dhe nëse në afat prej tre muajsh nga dita e 
paraqitjes së kërkesës, është dhënë përgjigje me arsyetim 
nga ana e shoqërisë përgjegjëse për sigurim. 

 
Zgjidhja e kërkesave për kompensimin e dëmeve 

 
Neni 40 

(1) Shërbimi për kompensimin e dëmeve është i 
detyruar të veprojë sipas kërkesës për kompensim të dëmit 
në afat prej dy muajsh nga dita e pranimit të kërkesës.  

(2) Shërbimi për kompensimin e dëmeve do ta 
ndërpresë procedurën nëse shoqëria për sigurim ose 
përfaqësuesi i saj i autorizua jep përgjigje të arsyeshme në 
lidhje me kërkesën për kompensimin e dëmit. 

(3) Për pranimin e kërkesës për kompensimin e dëmit, 
si dhe për atë se do të marrë masa adekuate, Shërbimi për 
kompensimin e dëmeve është i detyruar që në afat jo më të 
gjatë se tri ditë, t�i informojë: 

- shoqërinë për sigurim ose përfaqësuesin e saj të 
autorizuar, 

- shërbimin për kompensimin e dëmeve në vendin 
anëtare të Unionit Evropian ku është selia e shoqërisë për 
sigurim dhe ku është lidhur marrëveshja për sigurim nga 
përgjegjësia automobilistike, dhe 

- personin i cili e ka shkaktuar fatkeqësinë, nëse është i 
njohur. 

 
Përjashtime nga e drejta e pagesës së dëmit nga 

Shërbimi për kompensimin e dëmeve 
 

Neni 41 
(1) Personi i dëmtuar nga neni 39 nga ky ligj, i cili ka 

ngritur procedurë gjyqësore drejtpërdrejt ndaj shoqërisë 
përgjegjëse për sigurim, nuk mund të paraqesë kërkesë për 
kompensimin e dëmit në Shërbimin për kompensimin e 
dëmeve. 

(2) Personat juridikë të cilëve në bazë të ligjit u janë 
bartur të drejtat e personit të dëmtuar nga personi, i cili e 
ka shkaktuar fatkeqësinë ose shoqërisë përgjegjëse për 
sigurim dhe personat juridikë nga neni 17 nga ky ligj, nuk 
kanë të drejtë në kompensimin e dëmit nga Shërbimi për 
kompensimin e dëmeve. 

(1) Shërbimi për kompensimin e dëmeve që ka bërë 
pagesën e kërkesës për kompensimin e dëmit personit të 
dëmtuar nga neni 39 nga ky ligj, ka të drejtë t�i kërkojë 
kompensim për shumën e dëmit të paguar nga Shërbimi për 
kompensimin e dëmeve vendit anëtare të Unionit Evropian në 
të cilën gjendet selia e shoqërisë për sigurim e cila e ka lidhur 
marrëveshjen për sigurim nga përgjegjësia automobilistike. 

(1) Shërbimi për kompensimin e dëmeve është i detyruar 
që Shërbimit për kompensimin e dëmeve të vendit anëtare të 
Unionit evropian, t�ia  kompensojë shumën e paguar të dëmit, 
nëse bëhet fjalë për obligim nga marrëveshja për sigurim nga 
përgjegjësia automobilistike shoqërisë për sigurim me seli në 
territorin e Republikës së Maqedonisë në pajtim me 
marrëveshjet e lidhura ndërkombëtare. 

 
Pagesa e mjeteve në bazë të automjeteve të 

paidentifikuara dhe të pasiguruara 
 

Neni 42 
Nëse nuk është e mundshme të identifikohet automjeti 

që e ka shkaktuar dëmin, respektivisht nëse në afat prej dy 
muajsh nga dita e ndodhjes së fatkeqësisë nuk mund të 
konstatohet shoqëria përgjegjëse për sigurim, personi i 
dëmtuar nga neni 39 nga ky ligj mund ta paraqesë kërkesën 
për kompensimin e dëmit në Shërbimin për kompensimin e 
dëmeve. Shërbimi për kompensimin e dëmeve që e ka 
kompensuar dëmin ka të drejtë kërkese për kompensimin e 
shumave dhe shpenzimeve të paguara në pajtim me 
marrëveshjet e lidhura ndërkombëtare: 

1) në rastin kur nuk është e mundshme të përcaktohet 
shoqëria përgjegjëse për sigurim, nga Fondi garantues në 
vendin anëtare e Unionit Evropian prej të cilit është automjeti; 

2) në rastin kur nuk është e mundshme të identifikohet 
automjeti, nga Fondi garantues në vendin anëtare të Unionit 
Evropian në territorin e të cilit ka ndodhur fatkeqësia; 

3) në rastin kur automjetet të cilat vijnë nga vendet e 
treta, nga Fondi garantues në vendin anëtare të Unionit 
Evropian ku ka ndodhur fatkeqësia. 

 
Pagesa e mjeteve në Shërbimin për kompensimin e 

dëmeve 
 

Neni 43 
(1) Shoqëritë për sigurim të cilat kryejnë punët e 

sigurimit nga përgjegjësia automobilistike, janë të detyruar 
të paguajnë mjete në Shërbimin për kompensimin e 
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dëmeve, në shumë, në përpjesëtim të premisë së realizuar 
në klasën e tremujorit paraprak, për tremujorin në vijim 
nga viti në vijim. 

(2) Mjetet nga paragrafi (1) të këtij neni shoqëritë për 
sigurim janë të detyruara t�i paguajnë në afat prej 15 ditësh 
nga dita e marrjes së informimit nga ana e Byrosë 
nacionale për sigurim. 

(3) Lartësia e mjeteve fillestare të Shërbimit për 
kompensimin e dëmeve përcaktohet me Marrëveshjen për 
themelimin e Byrosë, ndërsa më tej Byroja udhëheq me 
mjetet varësisht nga nevojat vijuese për çka i informon 
shoqëritë për sigurim.  

(4) Mjetet e Shërbimit për kompensimin e dëmeve 
formohen ndaras nga mjetet tjera të Byrosë. 

 
7. Komisioni për sigurim nga përgjegjësia 

automobilistike 
 

Formimi i Komisionit për sigurim nga përgjegjësia 
automobilistike 

 
Neni 44 

(1) Qeveria e Republikës së Maqedonisë formon 
Komisionin për sigurim nga përgjegjësia automobilistike 
(në tekstin e mëtejmë: Komisioni). 

(2) Komisioni nga paragrafi (1) i këtij neni përbëhet 
prej pesë anëtarëve dhe kryetarit. Dy anëtarë dhe kryetari 
emërohen me propozim të Ministrisë së Financave dhe tre 
tjerët emërohen me propozim të Byrosë nacionale për 
sigurim. 

Kompetencat e Komisionit 
 

Neni 45 
(1) Komisioni përgatit tarifë të premisë për sigurim nga 

përgjegjësia automobilistike dhe i propozon Qeverisë 
shkallën minimale dhe maksimale të premisë teknike për 
sigurim nga përgjegjësia automobilistike.  

(2) Komisioni përcakton kritere për kompensimin e 
dëmit për shkak të vdekjes, lëndimit fizik dhe dëmtimit të 
shëndetit, dhe të njëjtat i dorëzon në gjykata për shkak 
vendosjes gjatë përcaktimit të kompensimit të dëmit për 
shkak të vdekjes, lëndimit trupor dhe dëmtimit të shëndetit.  

(3) Për qëllimet e përgatitjes së tarifës së premisë nga 
përgjegjësia automobilistike dhe përcaktimit të kritereve 
për kompensimin e dëmit, Komisioni sipas nevojës mund 
të angazhojë aktuarë, ekspertë juridikë dhe të mjekësisë 
dhe persona tjerë profesionalë. 

(4) Me kërkesë të Komisionit, shoqëria për sigurim dhe 
Byroja nacionale për sigurim janë të detyruar t�i paraqesin 
të dhëna statistikore të sigurimit dhe informatat tjera të 
nevojshme për kryerjen e kompetencave të saja. 

 
Përcaktimi i shkallës maksimale dhe minimale të 

premisë teknike 
 

Neni 46 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me propozim të 

Komisionit, një herë në vit e përcakton shkallën minimale 
dhe maksimale të premisë teknike për sigurim ndaj 
përgjegjësisë automobilistike. 

 
IV. SIGURIMI I PRONARËVE TË MJETEVE 

FLUTURUESE NGA PËRGJEGJËSIA PËR DËMET E 
SHKAKTUARA  NDAJ PERSONAVE TË TRETË 
 

Marrëveshja për sigurimin e pronarëve të mjeteve 
fluturuese nga përgjegjësia për dëmet e shkaktuara  

ndaj personave të tretë 
 

Neni 47 
(1) Pronari gjegjësisht shfrytëzuesi i mjetit fluturues i 

regjistruar në regjistër të mjeteve fluturuese në Republikën e 
Maqedonisë, është i obliguar të lidhë marrëveshje për sigurim 
nga përgjegjësia për dëmin që mjeti fluturues mund ta shkaktojë 

ndaj peronave të tretë për shkak vdekjeje, të lëndimit trupor, 
çrregullimit të shëndetit, shkatërrimit ose dëmtimit të sendeve, 
përveç nga përgjegjësia për dëme të sendeve që i ka pranuar 
gjatë  transportit, si gjatë fluturimit ashtu edhe derisa mjeti 
fluturues gjendet në tokë.      

(2) Si dëm që është shkaktuar me përdorimin e mjetit 
fluturues, llogaritet edhe dëmi që i është shkaktuar edhe 
personit të tretë, me rënien apo hedhjen e sendeve nga 
mjeti fluturues.   

(3) Sigurimi nga paragrafi (1) i këtij neni nuk ka të bëjë 
me udhëtarët që transportohen me mjet fluturues, si dhe me 
personat të cilët me urdhër të pronarit, gjegjësisht 
shfrytëzuesit të mjetit fluturues apo në llogari të tij, 
punojnë për kryerjen e transportit.  

(4) Shumat minimale të sigurimit te të cilat mund të jetë 
kontraktuar sigurimi nga përgjegjësia për dëmin që mjeti 
fluturues mund t'ua shkaktojë peronave të tretë me kundërvlerë 
në denarë sipas kursit të Bankës Popullore të Republikës së 
Maqedonisë në ditën e pagimit kanë shumën:  

 
Numri 
rendor Lloji i mjetit fluturues 

Shuma e 
sigurimit 

(SPV) 
   
1) Mjetet fluturuese me masë 

maksimale gjatë fluturimit gjer në 
2.000 kg 1.500.000 

2) Mjetet fluturuese me masë 
maksimale gjatë fluturimit prej 
2.000 gjer në 6.000 kg 

 
4.500.000 

3) Mjetet fluturuese me masë 
maksimale gjatë fluturimit prej  
6.000 gjer në 25.000 kg 

 
12.000.000 

4) Mjetet fluturuese me masë 
maksimale gjatë fluturimit prej  
25.000 gjer në 100.000 kg 

 
50.500.000 

5) Mjetet fluturuese me masë 
maksimale gjatë fluturimit mbi 
100.000 kg 90.000.000 

6) Për paraglajder, ultra fluturaket pa 
motor  dhe mjetet tjera për  fluturim 
për të cilat është i nevojshëm 
regjistrimi  

 
500.000 

  
(5) Obligimi i shoqërisë së sigurimit për kompensimin e 

dëmit në bazë të sigurimit të përgjegjësisë për dëmin që mjeti 
fluturues mund ta shkaktojë ndaj personave të tretë nuk mund të 
jetë më i lartë se shumat minimale të siguruara nga paragrafi (4) 
i këtij neni, përveç nëse me marrëveshje për sigurim nuk është 
paraparë shumë më e lartë.   

(6) Nëse shuma për të cilën është kontraktuar sigurimi 
nuk është e mjaftueshme për kompensimin e të gjitha 
dëmeve të shkaktuara me ngjarjen e njëjtë të dëmshme, në 
radhë të parë kompensohen dëmet e personave.  Nëse ka 
më shumë persona të dëmtuar, ndërsa kompensimi i 
përgjithshëm e tejkalon shumën për të cilën është 
kontraktuar sigurimi nga aviopërgjegjësia, të drejtat e 
personave të dëmtuar ndaj shoqërisë për sigurim në mënyrë 
proporcionale zvogëlohen.  

(7) Shoqëria e sigurimit e cila personit të dëmtuar i ka 
paguar zhdëmtim në shumë më të lartë nga ajo që personi 
ka të drejtë sipas zvogëlimit proporcional të kompensimit 
ngase shoqëria nuk e ka ditur se ekzistojnë edhe persona të 
tjerë të cilët e kanë pësuar dëm, ka për obligim që ndaj 
personave të tjerë vetëm deri te shuma e  kontraktuar në 
marrëveshje për sigurim të obliguar nga përgjegjësia.  

 
Mjetet e huaja fluturuese 

 
Neni 48 

Për mjetin e huaj fluturues i cili hyn në hapësirën ajrore 
të Republikës së Maqedonisë është i obligueshëm  sigurimi 
nga përgjegjësia për dëmet nga neni 47, paragrafi (1) i këtij 
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ligji, përveç nëse nuk jepet sigurim tjetër për kompensimin 
e dëmit apo nëse me marrëveshje ndërkombëtare nuk është 
përcaktuar ndryshe.       

 
V. SIGURIMI I PRONARËVE TË ANIJEVE 

GJEGJËSISHT BARKAVE ME MOTOR PËR 
PËRGJEGJËSINË NGA DËMET E SHKAKTUARA 

NDAJ PERSONAVE TË TRETË 
 
Marrëveshja për sigurimin e pronarit të anijes, 

gjegjësisht barkës me motor për përgjegjësinë nga 
dëmet e shkaktuar ndaj personave  të  tretë 

 
Neni 49 

(1) Pronari gjegjësisht shfrytëzuesi i anijes, përkatësisht 
barkës me motor me fuqi të motorit mbi 1,125 kilovat i 
regjistruar për qëllime afariste, sport dhe zbavitje, i 
regjistruar në regjistrin e anijeve dhe/ose regjistrin e 
barkave (në tekstin e mëtejmë: anije dhe barka me motor) 
është i obligueshëm të lidhë marrëveshje për sigurimin nga 
përgjegjësia për dëmet që anija gjegjësisht barka me motor 
mund t'ua shkaktojë personave të tretë për arsye të vdekjes, 
lëndimit trupor, çrregullimit të shëndetit, shkatërrimit apo 
dëmtim të sendeve, përveç përgjegjësisë nga dëmtimi  i 
sendeve të pranuara në transport.       

(2) Sigurimi nga paragrafi (1) i këtij neni nuk  ka të 
bëjë me udhëtarët që transportohen me anijen gjegjësisht 
barkën me motor, si dhe personat të cilët me urdhëresë të 
pronarit, gjegjësisht shfrytëzuesit të anijes gjegjësisht 
barkës me motor apo në llogari të tij, punojnë për kryerjen 
e transportit.  

(3) Shumat minimale të sigurimit te të cilat mund të 
kontraktohet sigurimi nga përgjegjësia për dëmin që anija 
gjegjësisht barka me motor mund t'ua shkaktojë personave 
të tretë me kundërvlerë në denarë sipas kursit të Bankës 
Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e pagimit 
kanë shumën:    

 
 

Nr. 
Lloji i objektit lundrues 

 
 

Shuma e 
sigurimit është 

në euro 
1) Barka, skuterë dhe motoskafë me 

fuqi deri në  3,75 KV  
 

7.500 
2) Barka me fuqi prej 3,75 deri në  

11,25 KV 
 

15.000 
3) 
 

Barka, jahta e anije dhe barka të 
tjera e barka me motor me fuqi 
prej 11,2 deri në 37,50 KV 

 
40.000 

 
4) 

 
Anije me mbi 37,50 KV 

 
100.000 

 
(4) Obligimi i shoqërisë së sigurimit për kompensimin 

e dëmit në bazë të sigurimit të përgjegjësisë për dëmin që 
anija gjegjësisht barka me motor mund t'ua  shkaktojë 
personave të tretë nuk mund të jetë më e lartë se shumat 
minimale të siguruara nga paragrafi (3) i këtij neni, përveç 
nëse me marrëveshje për sigurim nuk është paraparë shumë 
më e lartë.  

(5) Nëse shuma për të cilën është kontraktuar sigurimi 
nuk është e mjaftueshme për kompensimin e të gjitha 
dëmeve të shkaktuara me ngjarjen e njëjtë të dëmshme, në 
radhë të parë kompensohen dëmet ndaj personave.  Nëse 
ka më shumë persona të dëmtuar, ndërsa numri i 
përgjithshëm i kompensimit e tejkalon shumën me të cilën 
është kontraktuar ky sigurim, të drejtat e personave të 
dëmtuar ndaj shoqërisë së sigurimit përpjesëtimisht  
zvogëlohen. 

 
Anijet e huaja gjegjësisht barkat me motor 

 
Neni 50 

Pronarët e huaj të anijes gjegjësisht barkës me motor 
janë të obliguar të paraqesin dëshmi se kanë policë të 
vlefshme të huaj për përgjegjësi apo të kontraktojnë 

sigurim të atillë në Republikën e Maqedonisë derisa e 
shfrytëzojnë anijen gjegjësisht barkën me motor në ujërat e 
Republikës së Maqedonisë. 

 
VI.  BYROJA NACIONALE E SIGURIMIT 

 
Formimi i Byrosë nacionale për sigurim 

 
Neni 51 

(1) Shoqëritë e sigurimit me marrëveshje themelojnë 
Byro nacionale për sigurim (në tekstin e mëtejmë: Byroja). 

(2) Byronë  nga paragrafi (1) i këtij neni e themelojnë 
së paku dy shoqëri sigurimesh, të cilat kanë leje për 
kryerjen e punëve të sigurimit në klasën e sigurimit me  
përgjegjësi për automjete.      

(3) Byroja fiton cilësinë e personit juridik me 
regjistrimin në regjistrin tregtar. 

(4) Byroja miraton Statut për të cilin jep pajtim 
Ministria e Financave. 

 
Punët e Byrosë 

 
Neni 52 

Byroja i kryen punët si vijon: 
1) kryen punë në pajtim me marrëveshjet 

ndërkombëtare për sigurimin e përgjegjësisë së pronarëve 
dhe shfrytëzuesve të automjeteve motorike (kartë e gjelbër) 
dhe i përfaqëson shoqëritë e sigurimeve para organizatave 
ndërkombëtare të shoqërive të  sigurimit; 

2) jep dhe shtyp karta të gjelbra ndërkombëtare për 
nevojat e anëtarëve; 

3) e përcakton lartësinë e premisë plotësuese për 
dhënien e kartave të gjelbra ndërkombëtare; 

4) miraton standarde siguruese statistikore; 
5) kryen punë që janë me interes të përbashkët të 

shoqërive të sigurimit, të përcaktuara në Ligjin për 
shoqëritë tregtare apo në Statutin e Byrosë, si dhe punë të 
tjera për të cilat është autorizuar nga anëtarët e saj; 

6) mban regjistër të brokerave të siguruar dhe 
shoqërive të siguruara të brokerave; 

7) miraton kodeks të sjelljes së shoqërive për sigurim; 
8) bashkëpunon me organe të tjera për çështje nga sfera 

e sigurimit; 
9)  kryen edhe punë tjera në pajtim me këtë ligj.  
 

Plani për punën e Byrosë 
 

Neni 53 
(1) Byroja është e obliguar që në nivel vjetor të 

përgatisë Plan pune dhe të njëjtin ta dorëzojë në Ministrinë 
e Financave më së voni gjer më 31 dhjetor të vitit në vijim 
për vitin pasues. 

(2) Plani i punës nga paragrafi (1) i këtij neni, krahas të 
tjerave përmban vlerësimin e likuiditetit të Byrosë, burimet 
financiare të nevojshme për plotësimin e obligimeve të 
Byrosë, si dhe mënyrën e udhëheqjes me mjetet e Fondit 
garantues. 

 
Librat afaristë dhe raportet e Byrosë 

 
Neni 54 

(1) Byroja është e obliguar të mbajë libra tregtarë dhe 
të përgatisë raporte vjetore, të dorëzojë dokumente të 
kontabilitetit, t'i vlerësojë zërat në bilancet afariste dhe 
llogaritë vjetore dhe ta njoftojë publikun për të dhënat e 
raporteve vjetore në pajtim me dispozitat e Ligjit për 
shoqëritë tregtare.  

(2) Byroja i mban librat tregtarë dhe përgatit bilance 
afariste sipas planit konto dhe shemave të bilancit të 
dedikuara për shoqëritë e sigurimit. 

(3) Byroja është e obliguar të përgatisë llogari vjetore dhe 
raport vjetor për vitin afarist që është i barabartë me vitin 
kalendarik dhe të njëjtën ta dorëzojë në Ministrinë e Financave 
në tre muajt e parë nga viti vijues për vitin e kaluar. 
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(4) Raporti vjetor i Byrosë përfshin vërtetimin dhe 
mendimin e  aktuarit të autorizuar. 

 
Marrëveshja për themelimin e Byrosë 

 
Neni 55 

(1) Me marrëveshjen për themelimin e Byrosë  
përcaktohen: 

1) punët që i kryen; 
2) mënyra e financimit; 
3) organizimi; 
4) administrimi dhe vendimmarrja; 
5) aktet e përgjithshme të Byrosë; 
6) pranimi i anëtarëve të rinj; 
7) largimi dhe përjashtimi i anëtarëve; 
8) kushtet dhe mënyra e formimit të Fondit garantues dhe 
9) çështje të tjera me interes të Byrosë dhe anëtarëve të 

saj.     
(2) Për marrëveshjen nga paragrafi (1) i këtij neni është 

e domosdoshme pajtueshmëria nga Ministria e Financave.      
 

Përjashtimi i anëtarit nga Byroja 
 

Neni 56 
(1) Në rast se anëtari i Byrosë  nuk i plotëson obligimet 

për financim dhe obligimet tjera të përcaktuara me 
marrëveshjen për themelim, si dhe obligimet e ndërmarra 
nga Byroja me anëtarësimet e saj në asociacionet 
ndërkombëtare për sigurim apo të përcaktuara me 
marrëveshje ndërkombëtare, Byroja përcakton afat për 
plotësimin e të njëjtave, i cili nuk mund të jetë më i gjatë se 
30 ditë dhe për këtë e lajmëron Ministrinë e Financave.                     

(2) Nëse anëtari i Byrosë nuk i plotëson kushtet në 
afatin nga paragrafi (1) i këtij neni, Byroja me pëlqim 
paraprak të Ministrisë së Financave, e përjashton shoqërinë 
e sigurimit nga anëtarësia në Byro dhe e tërheq lejen që 
shoqëria e sigurimit të japë karta të gjelbra.            

 
Supervizioni i  Byrosë 

 
Neni 57 

Supervizionin e punës së Byrosë e zbaton Ministria e 
Financave. 

 
VII.  FONDI GARANTUES 

 
Formimi i Fondit garantues 

 
Neni 58 

(1) Byroja nacionale për sigurim është e obliguar të 
formojë Fond garantues që shërben për pagimin e: 

1) dëmeve të krijuara në territorin e Republikës së 
Maqedonisë nga automjetet motorike të panjohura dhe jo të 
sigurta dhe rimorkiove, barkave dhe anijeve me motor që 
janë të  pasiguruara si dhe mjeteve fluturuese të 
pasiguruara; 

2) dëmeve të krijuara në territorin e Republikës së 
Maqedonisë nga mjetet transportuese të regjistruara për 
bartjen e  udhëtarëve në komunikacion publik për të cilat 
pronarët nuk kanë lidhur marrëveshje për sigurimin e 
udhëtarëve nga pasojat e fatkeqësisë-aksidentit; 

3) dëmeve me sigurim të obliguar të cilat personat e 
dëmtuar nuk mund t'i arkëtojnë nga shkaku i pushimit  të 
punës së shoqërisë së sigurimit me të cilën ka lidhur 
marrëveshje për sigurim, me çka paguhet vetëm ajo pjesë  
e dëmit  që nuk ka qenë i kompensuar nga masa e 
falimentuar e shoqërisë së sigurimit; 

4) dëmeve nga automjetet e siguruara që janë nga 
territori i Republikës së Maqedonisë për të cilat në pajtim 
me Marrëveshjen e Kretës dhe marrëveshjet tjetra 
ndërkombëtare garanton Byroja Nacionale e Sigurimit.  

(2) Nga mjetet e fondit garantues nuk kompensohen 
dëmet e krijuara nga përdorimi i automjeteve të huaja 
motorike të pasiguruara që lëvizin në territorin e 

Republikës së Maqedonisë dhe për të cilat vlejnë 
marrëveshje të posaçme ndërkombëtare, nënshkruese e të 
cilave është Republika e Maqedonisë. 

 
Arkëtimi i mjeteve në Fondin garantues 

 
Neni 59 

(1) Shoqëritë e sigurimit që kryejnë punë të sigurimit të 
obligueshëm janë të obliguar të paguajnë mjete në Fondin 
Garantues që shërbejnë për pagimin e dëmeve në rastet e 
theksuara në nenin 58 paragrafin (1) të këtij ligji, në 
shumën proporcionale me preminë e realizuar në klasa të 
veçanta të sigurimit të obligueshëm në tremujorin 
paraprak, për tremujorin vijues nga viti në vijim. 

(2) Mjetet nga paragrafi (1) i këtij neni shoqëritë e 
sigurimit janë të obliguara që t'i paguajnë në afat prej 15 
ditësh nga dita e marrjes së lajmërimit nga Byroja. 

(3) Shumën  minimale të mjeteve në Fondin garantues 
e përcakton Byroja me pëlqim paraprak të Ministrisë së 
Financave dhe e njëjta nuk mund të jetë më e ulët se 
3.000.000 euro me kundërvlerë në denarë për periudhën 
nga paragrafi 1 i këtij neni. 

 
Përpunimi dhe pagimi i dëmeve 

 
Neni 60 

(1) Përpunimin dhe pagimin  e dëmeve nga neni 58 i 
këtij ligji, Byroja е sigurimit mund t'ia besojë cilitdo anëtar 
të Byrosë që kryen punë të sigurimit të obligueshëm dhe që 
paguan mjete në Fondin Garantues të Byrosë. 

(2) Byroja nuk ka të drejtë të kërkojë nga personi  i 
dëmtuar dëshmi se personi që e ka shkaktuar dëmin nuk 
dëshiron apo nuk është në gjendje të paguajë. 

(3) Në rast  të kontestit në mes shoqërisë së sigurimit 
dhe Byrosë së sigurimit për atë se cili e ka për obligim të 
paguajë kompensimin e dëmit personit të dëmtuar, pala e 
parë të cilës i është parashtruar kërkesa për kompensim të 
dëmit e ka për obligim të paguajë kompensimin e dëmit. 
Nëse në mënyrë plotësuese përcaktohet se pagesën e 
kërkesës për kompensimin e dëmit është dashur ta bëjë 
pala tjetër, pala që e ka bërë pagimin e personit të dëmtuar 
ka të drejtë të kërkojë kthim të shumës së paguar së bashku 
me kamatën dhe shpenzimet.  

(4) Shoqëria e sigurimit që ka bërë përpunimin dhe 
pagimin e kërkesës për kompensim të dëmit nga paragrafi 
(1) i këtij neni, ka të drejtë të kthimit të mjeteve nga mjetet 
e Fondin Garantues. 

(5) Në rastet kur personi nuk është shtetas i Republikës 
së Maqedonisë, ai ka të drejtë të parashtrojë kërkesë për 
kompensimin e dëmit sipas paragrafi (1) të këtij neni vetëm 
nëse është shtetas i shtetit i cili qytetarëve të Republikës së 
Maqedonisë u ka siguruara të drejta ekuivalente të 
kërkojnë kompensim në rrethanat e njëjta.    

 
E drejta e kompensimit 

 
Neni 61 

(1) Personi i dëmtuar që e ka pësuar dëmin në pajtim 
me nenin 58 paragrafin (1) të këtij ligji ka të drejtë të 
parashtrojë kërkesë për kompensimin e dëmit në Byronë 
apo drejtpërdrejt në shoqërinë e sigurimit. 

(2) Personi i dëmtuar mund të ngre procedurë 
gjyqësore kundër Byrosë gjegjësisht shoqërisë së sigurimit, 
nëse në afat prej tre muajsh nga dita e dorëzimit të kërkesës 
për kompensimin e dëmit, nuk është paguar kompensim. 

 
Pagimi i kompensimit të dëmeve në bazë të mjeteve të 

pasiguruara të transportit 
 

Neni 62 
Nëse dëmi është shkaktuar nga shoferi me automjet të 

pasiguruar, mjet fluturues të pasiguruar, anije ose barkë të 
pasiguruar motorike, apo udhëtari pëson dëm gjatë 
përdorimit të mjetit të pasiguruar transportues gjatë 
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transportit  publik, Byroja është përgjegjëse për dëmin në 
mënyrë të njëjtë si dhe shoqëria e sigurimit në rast se është 
lidhur marrëveshje për sigurim, por vetëm në lartësi të 
shumave minimale të sigurimit të përcaktuara me këtë ligj.   

 
Pagimi i kompensimit të dëmeve në bazë të automjeteve 

të paidentifikuara motorike 
 

Neni 63 
Nëse dëmi është shkaktuar nga shoferi me automjet të 

panjohur motorik, Byroja është përgjegjëse për pagimin e 
kompensimit të dëmit për shkak të vdekjes, lëndimit trupor 
apo çrregullimit të shëndetit, në mënyrë të njëjtë si dhe 
shoqëria e sigurimit në rast se ka lidhur marrëveshje për 
sigurim, por vetëm në lartësi të shumave minimale të 
sigurimit për automjetet e tjera motorike të përcaktuara me 
këtë ligj.  

 
E drejta e regresit 

 
Neni 64 

Byroja ka të drejtë në regres në lartësi të dëmit të 
paguar së bashku me kamatën dhe shpenzimet e pronarit të 
automjetit të pasiguruar motorik, mjetit fluturues, objektit 
lundrues dhe pronarit të mjetit transportues në 
komunikacionin publik gjegjësisht nga personi që e ka 
shkaktuar dëmin. Pronari, gjegjësisht personi i cili e ka 
shkaktuar dëmin janë përgjegjës në mënyrë të barabartë 
ndaj Byrosë. 

 
Identifikimi i automjetit motorik 

 
Neni 65 

Nëse gjendet automjeti motorik me anë të të cilit është 
shkaktuar dëmi, Byroja e cila e ka paguar dëmin ka të 
drejtë në regres nga shoqëria e sigurimit me të cilën pronari 
i automjetit motorik ka lidhur marrëveshje për sigurimin e 
autopërgjegjësisë, me lartësi të shumës së paguar të dëmit, 
kamatës dhe shpenzimeve. 

  
VIII.  DISPOZITAT NDËSHKUESE 

 
Neni 66 

(1) Me dënim me para prej 250.000 deri në 300.000 
denarë do të dënohet për kundërvajtje: 

1) shoqëria e sigurimit nëse nuk  lidh marrëveshje për 
sigurimin e obligueshëm në pajtim me nenin 3 të këtij ligji; 

2) shoqëria e sigurimit nëse nuk  lidh marrëveshjen për 
sigurim në pajtim me kushtet e sigurimit dhe tarifat e 
premive që janë në fuqi në ditën e lidhjes së marrëveshjes 
për sigurim në pajtim me nenin 3 paragrafin (4) të këtij 
ligji; 

3) shoqëria e sigurimit dhe Byroja nacionale e 
sigurimeve, nëse nuk grumbullojnë, përpunojnë, ruajnë, 
shfrytëzojnë dhe dorëzojnë të dhëna në pajtim me nenin 7 
të këtij ligji; 

4) shoqëria përgjegjëse për sigurim apo përfaqësuesi i 
tij i autorizuar nëse në afat prej tre muajve nga dita e 
parashtrimit të kërkesës për kompensimin e dëmit nga 
personi që e ka pësuar dëmin nuk ka dhënë ofertë për 
kompensimin e dëmit, në rast se përgjegjësia nuk është e 
kontestuar dhe dëmi ka qenë në tërësi i përpunuar, në 
pajtim me nenin 28 alinenë 1 të këtij ligji; 

5) shoqëria përgjegjëse e sigurimit apo përfaqësuesi i 
tij i autorizuar nëse në afat prej tre muajve nga dita e 
parashtrimit të kërkesës për kompensimin e dëmit nga 
personi që e ka pësuar dëmin nuk ka dhënë përgjigje  për 
kërkesën për  kompensimin e dëmit, në rast se përgjegjësia  
është e kontestuar apo nuk është caktuar në mënyrë të 
saktë, gjegjësisht nëse  dëmi  ka qenë i përpunuar në tërësi, 
në pajtim me nenin 28 alinenë 2 të këtij ligji; 

6) shoqëria e sigurimit nëse nuk i dorëzon të dhënat e 
kërkuara në Qendrën e Informimit në afatin e paraparë në 
pajtim me nenin 36 të këtij ligji; 

7) shoqëria e sigurimit nëse zbaton shkallë të premisë 
në kundërshtim me nenin 46 të këtij ligji; 

8) shoqëria e sigurimit nëse nuk paguan mjete në 
Shërbimin për kompensim të dëmeve në pajtim me nenin 
43 paragrafin (1) të këtij ligji; 

9) Byroja nacionale për sigurim nëse nuk përgatit Plan 
pune dhe nuk e dorëzon në Ministrinë e Financave në 
pajtim me nenin 53 paragrafin (1) të këtij ligji; 

10) shoqëria e sigurimit nëse nuk paguan mjete në 
Fondin Garantues në pajtim me nenin 59 të këtij ligji. 

(2) Për kundërvajtjet nga paragrafi (1) pikat 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 dhe 10 të këtij neni,  me dënim me para prej 
45.000 gjer në 50.000 denarë do të dënohet personi  
përgjegjës në shoqërinë e sigurimit. Për kundërvajtjet nga 
paragrafi (1) pikat 3 dhe 9 të këtij neni, me dënim me para 
prej 45.000 deri në 50.000 denarë do të dënohet personi 
përgjegjës në Byronë nacionale për sigurim. 

(3) Krahas dënimit me para për kundërvajtjet nga 
paragrafi (1) pikat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dhe 10 të këtij neni, 
do të shqiptohet edhe masë e sigurisë ndalim për kryerjen e 
detyrës përgjegjëse te personi përgjegjës në shoqërinë e 
sigurimit për sigurim në kohëzgjatje prej gjashtë muajve 
gjer në një vit. Krahas dënimit me para për kundërvajtjet 
nga paragrafi (1) pikat 3 dhe 9 të këtij neni, do të 
shqiptohet edhe masë e sigurisë ndalim për kryerjen e 
detyrës personit përgjegjës në Byronë nacionale për 
sigurim në kohëzgjatje prej gjashtë muajve gjer në një vit. 

 
Neni 67 

(1) Me dënim me para prej 200.000 deri në 300.000 
denarë do të dënohet për kundërvajtje personi juridik nëse 
të njëjtën si pronar i mjetit transportues nuk lidh 
marrëveshje për sigurimin e obliguar në pajtim me nenin 3 
paragrafin (1) të këtij ligji.  

(2) Për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni,  me 
dënim me para prej 45.000 gjer më 50.000 denarë do të 
dënohet edhe personi përgjegjës te personi juridik. 

 
Neni 68 

Me dënim me para prej 45.000 deri në 50.000 denarë 
do të dënohet për kundërvajtje personi fizik nëse të njëjtën 
si pronar i automjetit të transportit nuk lidh marrëveshje 
për sigurimin e obliguar në pajtim me nenin 3 paragrafin 
(1) të këtij ligji.   

Neni 69 
(1) Me dënim me para prej 200.000 deri në 300.000 

denarë do të dënohet për kundërvajtje personi juridik nëse 
të njëjtën si pronar i automjetit nuk e njofton shoqërinë e 
sigurimeve me të cilën ka lidhur marrëveshje për sigurim 
nga përgjegjësia automobilistike për shkaktim të aksidentit 
rrugor në afatin e paraparë në pajtim me nenin 22 
paragrafin (1) të këtij ligji. 

(2) Për kundërvajtjen nga paragrafi (1) të këtij neni me 
dënim me para prej 45.000 deri në 50.000 denarë do të 
dënohet edhe personi përgjegjës në personin juridik. 

 
Neni 70 

Me dënim me para prej 45.000 deri në 50.000 denarë 
do të dënohet për kundërvajtje personi fizik nëse të njëjtën 
si pronar i automjetit nuk e njofton shoqërinë e sigurimeve 
me të cilën ka lidhur marrëveshje për sigurim nga 
përgjegjësia automobilistike për shkaktim të aksidentit 
rrugor në afatin e paraparë në pajtim me nenin 22 
paragrafin (1) të këtij ligji. 

 
IX. DISPOZITAT KALIMTARE 

 
Neni 71 

Shoqëritë ekzistuese për sigurim, të cilat kanë leje për 
kryerjen e punëve të sigurimit në klasat e sigurimit të 
obligueshëm në komunikacion, janë të obliguara që t'i 
harmonizojnë kushtet për sigurim në këto klasa, me 
dispozitat e këtij ligji në afat prej 6 muajve nga dita e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
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Neni 72 
(1) Për  marrëveshjet e lidhura pas 1 janari të vitit 2010, 

shumat minimale të sigurimit nga neni 20 paragrafi (1) i këtij 
ligji rriten për 50%, ndërsa çdo vit pasues pas vitit 2010 shumat 
minimale të sigurimit zmadhohen për 50% në krahasim me 
shumat minimale të sigurimit nga vitit paraprak.  

(2) Për marrëveshjet e lidhura pas 1 janari të vitit 
20013 shumat minimale të sigurimit nuk mund ta 
tejkalojnë shumën e shumave minimale të sigurimit për 
vitin 2012. 

Neni 73 
Dispozitat nga nenet  25, 44, 45, 46 dhe 52 pika 3 e  

këtij ligji, do të zbatohen gjer në ditën e arritjes së 
anëtarësisë së barabartë të Republikës së Maqedonisë në 
Unionin Evropian. 

Neni 74 
Dispozitat nga neni  26, 27, 28, 39, 40, 41, 42 dhe 43  

të  këtij ligji, do të zbatohen  nga dita e arritjes së 
anëtarësisë së barabartë të Republikës së Maqedonisë në 
Unionin Evropian. 

Neni 75 
Byroja nacionale e sigurimit është e obliguar ta formojë 

Qendrën Informative nga neni 35 i këtij ligji në afat prej tre 
muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

 
Neni 76 

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij  ligji, dispozitat e 
Pjesës së pestë dhe nenit 122 paragrafi (1) dhe (2) dhe neni 
123 nga Ligji për sigurim (�Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë� nr. 49/97, 79/99, 13/2001, 26/2001 dhe 
4/2002) dhe pjesa e katërmbëdhjetë e Ligjit për supervizion 
të sigurimit ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 
nr. 27/2002, 84/2002, 98/2002 dhe 33/2004) pushojnë të 
vlejnë. 

Neni 77 
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 

�Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë. 
___________ 

1178. 
Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Репуб-

лика Македонија, Собранието на Република Македони-
ја, на седницата одржана на 14 октомври  2005 година,  
донесе 

 
Р Е З О Л У Ц И Ј А 

ЗА ПОДДРШКА НА БОРБАТА ПРОТИВ КОРУП-
ЦИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Тргнувајќи од фактот дека периодот на транзиција 

на нашата држава, го карактеризира загрижувачки ви-
сок степен на корупција, која сериозно го загрозува 
развојот на општеството во целина и дека корупцијата 
во македонското општество претставува еден од глав-
ните проблеми за европска интеграција на Република 
Македонија, а со цел за создавање на политичка клима 
за борба против корупцијата, 
Имајќи ја предвид определеноста на граѓаните и др-

жавните органи да се борат против корупцијата, 
Изразувајќи ја подготвеноста на пратениците во 

Собранието на Република Македонија, 
Собранието на Република Македонија  
1. Ја потврдува определеноста на пратениците во 

Собранието за поддршка на борбата против корупција-
та и поддршка на органите чиј делокруг на работа е 
контрола на трошење на буџетските средства,  

2. Пратениците во Собранието на Република Маке-
донија  се согласуваат за јавно објавување на анкетните 
листови за имотната состојба, поднесени при отпочну-
вањето на мандатот и секоја регистрирана промена, од-
носно истите да бидат достапни на јавноста,  

3. Пратениците во Собранието на Република Маке-
донија ќе го изнесат во јавноста потеклото на својот 
имот и имотот на членовите на потесното семејство 
(сопруг, сопруга и деца),  

4. Пратениците ги повикуваат претседателот на Ре-
публика Македонија, претседателот на Собранието на 
Република Македонија, претседателот на Владата на 
Република Македонија, министрите во Владата на Ре-
публика Македонија, замениците на министрите во 
Владата на Република Македонија, државните секрета-
ри во министерствата, советниците во Владата и мини-
стерствата, јавниот обвинител на Република Македони-
ја, јавните обвинители и нивните заменици, јавниот 
правобранител и неговите заменици, претседателот и 
членовите на Републичкиот судски совет, претседате-
лот и судиите на Уставниот суд на Република Македо-
нија, претседателот на Врховниот суд на  Република 
Македонија, судиите, народниот правобранител, како и 
сите други носители на јавни функции на државно и 
локално ниво, градоначалниците на општините, совет-
ниците на општинските совети, градоначалникот на 
градот Скопје и советниците во Советот на градот 
Скопје, одговорните лица во јавни претпријатија со до-
минантна државна сопственост и на други правни лица 
кои располагаат со државен капитал, да се согласат ан-
кетните листови за имотната состојба поднесени при 
отпочнувањето на мандатот и секоја регистрирана про-
мена, да бидат достапни за јавноста, како и да го изне-
сат потеклото на својот имот и имотот на членовите на 
потесното семејство (сопруг, сопруга и деца). 

5. Пратениците ќе ги повикаат сите јавни личности 
(невладини организации, медиуми и друго) да се вклучат 
во борбата против корупцијата и тие со својот пример за 
чесно заработен имот да придонесат на свој начин,  

6. Пратениците ќе ги поддржат сите предлози за из-
мена на закони кои ќе придонесат за спречување на ко-
рупцијата, 

7. Оваа резолуција ќе се објави во �Службен весник 
на Република Македонија�.  

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
         Бр. 07-3796/1                   Претседател 
14 октомври 2005 година   на Собранието на Република 
             Скопје                         Македонија, 

             д-р Љупчо Јордановски, с.р. 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1179. 
Врз основа на член 45 став (2) алинеја 1 од Законот 

за финансирање на единиците на локалната самоуправа 
("Службен весник на Република Македонија" бр. 61/04 
и 96/04), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на  13.10.2005 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА 
ПРИХОДИТЕ ОД ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА 
ВРЕДНОСТ ПО ОПШТИНИ ЗА 2006 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишува Методологија за рас-

пределба на приходите од данокот на додадена вред-
ност по општини за 2006 година (во понатамошниот 
текст: уредба).  

Член 2 
Вкупните средства на приходите од данокот на до-

дадена вредност наплатени во претходната фискална 
година за општините и градот Скопје во Република 
Македонија се распределуваат во износ од 98%. 
Средствата во износ од 2% од вкупните средства на 

приходите од данокот на додадена вредност наплатени 
во претходната фискална година, ќе се користат за фи-
нансирање на општини во кои износот на вкупно нап-
латените сопствени приходи не е доволен за финанси-
рање на основните функции на општината и кои во те-
ковниот период се наплатени најмалку 80% од плани-
раните средства за истиот период. 
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Член 3 
Средствата од член 2 став 2 на оваа уредба се распре-

делуваат со решение на министерот за финансии, по прет-
ходна писмена согласност од Комисијата за следење на 
развојот на системот на финансирање на општините. 
Доколку дел или вкупните средства од член 2 став 2 

на оваа уредба не се искористат до 10 декември од теков-
ната година за утврдената намена, истите ќе се распреде-
лат според критериумите  утврдени во членовите  4, 5 и 6 
на оваа уредба.   

Член 4 
Средствата на приходите од данокот на додадена 

вредност за општините и градот Скопје во Република 
Македонија, утврдени во член 2 став 1 од оваа уредба, 
за општините во Република Македонија се распределу-
ваат во износ од 90%, а за градот Скопје и општините 
во градот Скопје се распределуваат во износ од 10%.  

 
Член 5 

Износот на средствата наменет за распределба на 
општините во Република Македонија се распределува 
според следните критериуми: 

- 60% според нивното учество во вкупниот број на 
жители во Република Македонија без градот Скопје, 
согласно со податоците од последниот извршен попис на 
население објавени од Државниот завод за статистика, 

- 27% според нивното учество во вкупната површи-
на на територијата на Република Македонија без гра-
дот Скопје, согласно со утврдените граници на општи-
ните од органот надлежен за работите за премер и ката-
стар, и 

- 13% според нивното учество во вкупниот број на 
населени места во Република Македонија без градот 
Скопје, согласно со член 11 од Законот за територијал-
ната организација на локалната самоуправа во Репуб-
лика Македонија.  
Распределбата на средствата од став 1 на овој член 

на општините  во Република Македонија се врши спо-
ред формулата:  

 
   
 

 
Di- претставува дотација која се распределува на 

одделна општина; 
EFn - претставува вкупен износ на средства од при-

ходите од данокот на додадена вредност, наплатени во 
претходната фискална година, кои се распределуваат 
по општини;  

BZn - претставува број на жители во Република Ма-
кедонија без градот Скопје, согласно со податоците од 
последниот извршен попис на население објавени од 
Државниот завод за статистика; 

BZi - претставува број на жители во одделната оп-
штина за која се врши распределба на дотацијата, сог-
ласно со податоците од последниот извршен попис на 
население објавени од Државниот завод за статистика; 

Pn - претставува површина на територијата на Ре-
публика Македонија без градот Скопје, согласно со 
утврдените граници на општините од органот надле-
жен за работите за премер и катастар; 

Pi - претставува површина на подрачјето на оддел-
ната општина за која се врши распределба на дотација-
та, согласно со утврдените граници на општината од 
органот надлежен за работите за премер и катастар; 

BNMn - претставува број на населени места во Ре-
публика Македонија без градот Скопје, согласно со 
член 11 од Законот за територијалната организација на 
локалната самоуправа во Република Македонија;  

BNMi - претставува број на населени места во од-
делната општина за која се врши распределба на дота-
цијата, согласно со член 11 од Законот за територијал-
ната организација на локалната самоуправа во Репуб-
лика Македонија.  

Член 6 
Износот на средства наменет за распределба на гра-

дот Скопје и на општините на градот Скопје од член 4 
од оваа уредба се распределува во сооднос 40:60. 
Износот на средства утврден во став 1 од овој член, 

наменет за општините во градот Скопје, се распределу-
ва според следните критериуми: 

- 60% според нивното учество во вкупниот број на 
жители во градот Скопје, согласно со податоците од 
последниот извршен попис на население објавени од 
Државниот завод за статистика, 

- 27% според нивното учество во вкупната површи-
на на подрачјето на градот Скопје, согласно со утврде-
ните граници на општините од органот надлежен за ра-
ботите за премер и катастар, и 

- 13% според нивното учество во вкупниот број на 
населени места во градот Скопје, согласно со член 11 
од Законот за територијалната организација на локал-
ната самоуправа во Република Македонија.  
Распределбата на средствата од став 2 на овој член на 

општините во градот Скопје се врши според формулата: 
   
 

 
Di - претставува дотација која се распределува на 

општината во градот Скопје; 
EFso - претставува вкупен износ на средства од 

приходите од данокот на додадена вредност кои се на-
менети за општините во градот Скопје;    

BZsk - претставува број на жители во градот Скопје, 
согласно податоците од последниот извршен попис на на-
селение објавени од Државниот завод за статистика; 

BZi - претставува број на жители на општината во 
градот Скопје за која се врши распределба на дотацијата, 
согласно со податоците од последниот извршен попис на 
население објавени од Државниот завод за статистика. 

Psk - претставува површина на подрачјето на градот 
Скопје, согласно со утврдените граници на општините 
од органот надлежен за работите за премер и катастар; 

Pi - претставува површина на подрачјето на одделната 
општина во градот Скопје за која се врши распределба на 
дотацијата, согласно со утврдените граници на општината 
од органот надлежен за работите за премер и катастар; 

BNMsk - претставува број на населени места во гра-
дот Скопје, согласно со член 11 од Законот за терито-
ријалната организација на локалната самоуправа во Ре-
публика Македонија;  

BNMi - претставува број на населени места во од-
делната општина во градот Скопје за која се врши рас-
пределба на дотацијата, согласно со член 11 од Законот 
за територијалната организација на локалната самоу-
права во Република Македонија.  

 
Член 7 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Република Македонија".   

 
         Бр. 19-3650/1                    Претседател на Владата  
13 октомври 2005 година       на Република Македонија,  
            Скопје               д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1180. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 3 октомври 2005 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА 
ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Се разрешува д-р Атанас Вангелов од должноста 

директор на Државниот архив на Република Македони-
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ја, поради заминување на друга должност, заклучно со 
30.09.2005 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 33-3620/2        Претседател на Владата 

3 октомври 2005 година       на Република Македонија, 
     Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р.  

___________ 
1181. 
Врз основа на член 47 став 2 од Законот за органи-

зација и работа на органите на државната управа 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 3 октомври 2005 година, до-
несе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ  ДИРЕКТОР НА  ДРЖАВНИОТ 

АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. За директор на Државниот архив на Република Маке-

донија, се именува Сашо Јанкуловски, раководител на Општ 
сектор во Државниот архив на Република Македонија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 33-3713/1          Претседател на Владата 

3 октомври 2005 година       на Република Македонија, 
     Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р.  

___________ 
1182. 
Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпри-

јатија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
38/96, 6/2002 и 40/2003), а во врска со член 4 од Одлуката 
за основање Јавното претпријатие за водостопанисување 
со Хидросистемот �Дојранско Езеро� - Стар Дојран 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 15/2002) 
и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 59/2000, 12/2003 и 55/2005), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 3 октомври 2005 годи-
на, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВО-
ДОСТОПАНИСУВАЊЕ СО ХИДРОСИСТЕМОТ 

�ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО� - СТАР ДОЈРАН 
 
1. За членови на Управниот одбор на Јавното прет-

пријатие за водостопанисување со Хидросистемот �До-
јранско Езеро� - Стар Дојран се именуваат: 

- Зоран Аризанов, дипл. економист, Дојран, 
- Љупчо К. Кадиев, дипл. економист, Дојран, 
- Трајко Гогов, дипл. градежен инженер, Богданци, 
- Миле Демарџиев, Богданци, 
- Јован Мурџев, 
- Снежана Наковска, државен советник во Министерс-

твото за животна средина и просторно планирање, 
- Миша Сашек, помошник раководител на Сектор 

за просторно планирање во Министерството за живот-
на средина и просторно планирање, 

- Менка Спировска, државен советник во Министерс-
твото за животна средина и просторно планирање, 

- Илија Стошевски, вработен во Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство - Управа за 
водостопанство, 

- Драгана Черепналковска, раководител на Одделение-
то за меѓународна регулатива и апроксимација во Мини-
стерството за животна средина и просторно планирање, 

- Каја Шукова, раководител на Сектор за оддржлив 
развој во Министерството за животна средина и про-
сторно планирање. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 33-3523/2        Претседател на Владата 

3 октомври 2005 година       на Република Македонија, 
     Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р.  

___________ 
1183. 
Врз основа на член 38 став 1, 3 и 5 од Законот за 

ученичкиот и студентскиот стандард (�Службен весник 
на Република Македонија� бр. 37/98 и 40/2003) и член 
36 став 6 од Законот за Владата на Република Македо-
нија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000, 12/2003 и 55/2005), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 3 октомври 2005 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ 

ДОМ �ПЕЛАГОНИЈА� - СКОПЈЕ 
 
1. Нури Мазари се разрешува од должноста член на 

Управниот одбор на Државниот студентски дом �Пела-
гонија� - Скопје. 

2. За член на Управниот одбор на Државниот сту-
дентски дом �Пелагонија� - Скопје се именува Бујар 
Хоџа, студент. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

  Бр. 33-3631/2         Претседател на Владата 
3 октомври 2005 година       на Република Македонија, 

      Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р.  
___________ 

1184. 
Врз основа на член 7 став 3 од Законот за акредита-

ција (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
54/2002) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија (�Службен весник на Република 
Македонија� бр. 59/2000, 12/2003 и 55/2005), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 3 
октомври 2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
СОВЕТОТ НА  ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА  

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Невзат Елези се разрешува од должноста член на 

Советот на Институтот за акредитација на Република 
Македонија, поради заминување на друга должност. 

2. За член на Советот на Институтот за акредитаци-
ја на Република Македонија се именува Божин Петре-
ски, доктор на медицина, раководител на Секторот за 
инспекциски надзор во Дирекцијата за храна, орган во 
состав на Министерството за здравство. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

  Бр. 33-3634/2         Претседател на Владата 
3 октомври 2005 година       на Република Македонија, 

     Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р.  
___________ 

1185. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000, 12/2003 и 55/2005) и 
член 3 од Одлуката за образување Советодавен коми-
тет на Проектот за катастар и регистрација на недвиж-
ности бр. 19-752/10 од 3 октомври 2005 година, Влада-
та на Република Македонија, на седницата одржана на 
3 октомври 2005 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ 
НА СОВЕТОДАВНИОТ КОМИТЕТ НА ПРОЕКТОТ ЗА 
КАТАСТАР И  РЕГИСТРАЦИЈА НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
1. За членови и нивни заменици на Советодавниот 

комитет на Проектот за катастар и регистрација на нед-
вижност се именуваат: 
а) за членови 
- Марија Христова, раководител на одделение во 

Министерството за правда, 
- претставник од Министерството за финансии, 
- Бесир Јашари, државен секретар во Министерс-

твото за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
- м-р Пене Пенев, државен советник во Министерс-

твото за локална самоуправа, 
- Аџи Алими, раководител на одделение во Секто-

рот за документирање и управување со градежно зем-
јиште во Министерството за транспорт и врски, 

- Линдита Шакири Атанасова, државен секретар во 
Министерството за животна средина и просторно 
планирање, 

- Бисера Јакимовска, директор на Државниот завод 
за геодетски работи, 

- Наќе Стојановски, директор на Централниот реги-
стар на Република Македонија,  
б) за заменици на членовите 
- Татјана Васиќ Бозаџиева, раководител на одделе-

ние во Министерството за правда, 
- Коста Дојчиновски, раководител на сектор во 

Управата за имотно - правни односи во состав на Ми-
нистерството за финансии, 

- Шериф Мемети, државен советник во Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, 

- Елмаз Малиќи, помошник раководител на сектор 
во Министерството за локална самоуправа, 

- Цена Спироска, раководител на Одделението за 
управување со градежно земјиште во Министерството 
за транспорт и врски, 

- Јадранка Иванова, раководител на сектор во Ми-
нистерството за животна средина и просторно планира-
ње, 

- Татјана Ценова Митревска, државен советник во 
Државниот завод за геодетски работи, 

- Соња Јаневска, раководител на Централното одде-
ление за водење на регистарот за права врз недвижно-
сти. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 33-3757/1         Претседател на Владата 

3 октомври 2005 година       на Република Македонија, 
     Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р.  

___________ 
1186. 

 Врз основа на член 17 од Законот за јавните прет-
пријатија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003) и член 36, став 3 од Зако-
нот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/2000, 12/2003 
и 55/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 3 октомври 2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВА-
ЊЕ СО ШУМИ �МАКЕДОНСКИ ШУМИ� - СКОПЈЕ 

 
1. Ацо Спасевски се разрешува од должноста член 

на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопа-
нисување со шуми �Македонски шуми� - Скопје, пора-
ди заминување на друга должност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 33-3359/2          Претседател на Владата 

3 октомври 2005 година       на Република Македонија, 
     Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р.  

___________ 
1187. 
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата 

на Република Македонија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 59/2000, 12/2003 и 55/2005), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 3 октомври 2005 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕ-
ШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И 
ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ДАВАЊЕ МИС-
ЛЕЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД 
ПРОГРАМАТА ЗА НЕПОВРАТНО УЧЕСТВО ВО 
ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИОНИ ПРО-
ЕКТИ ОД СТОПАНСКАТА И НЕСТОПАНСКАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА И ЗА УЧЕСТВО ВО ТРАЈНИ-
ОТ ВЛОГ ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ОДДЕЛНИ 
ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЕКТИ ОД СТОПАНСТВОТО 

 
1. Во Решението за именување претседател и членови 

на Комисијата за давање мислење за одобрување на 
средства од Програмата за неповратно учество во финан-
сирањето на инвестициони проекти од стопанската и не-
стопанската инфраструктура и за учество во трајниот влог 
во финансирањето на одделни инвестициони проекти од 
стопанството, бр. 33-574/1 од 7 февруари 2005 година 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
11/2005), во точка 1 под (б) за членови: наместо �Мирко 
Иванов� треба да стои �Абдилгафар Синани�, раководи-
тел на Секторот за земјоделство во Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
  Бр. 33-2047/5         Претседател на Владата 

3 октомври 2005 година       на Република Македонија, 
     Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р.  

___________ 
1188. 
Врз основа на член 170 од Законот за авторското 

право и сродните права (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 23/2005 - пречистен текст) и член 
36 став 6 од Законот за Владата на Република Македо-
нија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000, 12/2003 и 55/2005), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 3 октомври 2005 го-
дина, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ ВО АВТОРСКОТО 

ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА 
 
1. За претседател и членови на Комисијата за посреду-

вање во авторското право и сродните права се именуваат: 
а) за претседател 
- Елисавета Манева, дипл. правник 
б) за членови 
-д-р Јадранка Дабовиќ - Анастасовска, професор на 

Правниот факултет �Јустинијан Први� - Скопје, 
- д-р Ана Павловска - Данева, доцент на Правниот 

факултет �Јустинијан Први� - Скопје, 
- Ѓорѓи Бајлозов, дипл. правник, член на Комисија-

та за заштита на конкуренцијата, 
- д-р Валентин Пепељугоски, доцент на Факултетот 

за општествени науки - Скопје. 
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2. Министерството за култура ќе ги врши админи-
стративно - техничките работи за Комисијата за посре-
дување во авторското право и сродните права. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

  Бр. 33-3064/2          Претседател на Владата 
3 октомври 2005 година       на Република Македонија, 

     Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р.  
___________ 

1189. 
Врз основа на член 26 став 1 од Законот за управу-

вање со кризи (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 29/2005) и член 36 став 6 од Законот за Влада-
та на Република Македонија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 59/2000, 12/2003 и 55/2005), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 6 октомври 2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ 
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ  

1. За директор на Центарот за управување со кризи 
се именува м-р Агрон Буџаку. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  

  Бр. 33-3762/1         Претседател на Владата 
6 октомври 2005 година       на Република Македонија, 

     Скопје                         д-р Владо Бучковски, с.р.  
___________ 

1190. 
Врз основа  на член  47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 44/2002) 
и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 59/2000, 12/2003 и 55/2005), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6 октомври  2005 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА 

ЗА ИСЕЛЕНИШТВО 
 
1. За директор на Агенцијата за иселеништво се 

именува Наум Димитровски, советник за урбанизам, 
комунални работи, сообраќај и животна средина во Ка-
бинетот на градоначалникот на град Скопје. 

2. Ова решение влегува во сила  со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�.  
         Бр. 33-3763/1                    Претседател на Владата 
6 октомври 2005 година         на Република Македонија, 

        Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

1191. 
Врз основа  на член  47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 44/2002) 
и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 59/2000, 12/2003 и 55/2005), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6 октомври  2005 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР 
НА УПРАВАТА ЗА ИМОТНО - ПРАВНИ РАБОТИ 

 
1. Се разрешува Драги Шуплиновски од должноста 

директор на Управата за имотно-правни работи, орган 
во состав на Министерството за финансии. 

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

 
         Бр. 33-3764/1                   Претседател на Владата 
6 октомври 2005 година         на Република Македонија, 

        Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

1192. 
Врз основа  на член  47 став 2 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 58/2000 и 44/2002) 
и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Ма-
кедонија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 59/2000, 12/2003 и 55/2005), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6 октомври  2005 
година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА  

ЗА ИМОТНО  - ПРАВНИ РАБОТИ 
 
1. За директор на Управата за имотно-правни рабо-

ти, орган во состав на Министерството за финансии, се 
именува Недим Рамизи, дипл. правник, пратеник во 
Собранието на Република Македонија. 

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

 
         Бр. 33-3765/1                   Претседател на Владата 
6 октомври 2005 година         на Република Македонија, 

        Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

1193. 
Врз основа  на член  135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/2004) и член 36 став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/2000, 12/2003 и 
55/2005), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 6 октомври  2005 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА 

�МОША ПИЈАДЕ� - СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на ЈЗУ Градска 

општа болница �Моша Пијаде� - Скопје се именуваат: 
- Боро Темелковски - дипл. економист, 
- Благој Дончев - дипл. електро инженер, 
- Љузим Агаи, доктор на медицина, 
- Тони Зафировски, дипломиран економист. 
2. Со именувањето на членовите на Управниот од-

бор на ЈЗУ Градска општа болница �Моша Пијаде� - 
Скопје на досегашните членови им престанува манда-
тот. 

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

 
         Бр. 33-859/3                     Претседател на Владата 
6 октомври 2005 година         на Република Македонија, 

        Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

1194. 
Врз основа  на член  135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/2004) и член 36 став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/2000, 12/2003 и 
55/2005), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 6 октомври  2005 година, донесе 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈЗУ КЛИНИКА ЗА ХИРУРШКИ БО-
ЛЕСТИ �СВ. НАУМ ОХРИДСКИ� ПРИ ГРАДСКА 
ОПШТА БОЛНИЦА �МОША ПИЈАДЕ� - СКОПЈЕ 

 
1. За членови на Управниот одбор на ЈЗУ Клиника 

за хируршки болести �Св. Наум Охридски� при Град-
ска општа болница �Моша Пијаде� - Скопје се имену-
ваат: 

- Елизабета Тасева - дипл. правник, 
- Рената Радевска - дипл. економист, 
- Љупчо Маневски - дипл. економист, 
- Идриз Неџипи, доктор на медицина. 
2. Со именувањето на членовите на Управниот од-

бор на ЈЗУ Клиника за хируршки болести �Св. Наум 
Охридски� при Градска општа болница �Моша Пијаде� 
- Скопје на досегашните членови им престанува манда-
тот. 

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

   Бр. 33-817/3                      Претседател на Владата 
6 октомври 2005 година         на Република Македонија, 

      Скопје                          д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

1195. 
Врз основа  на член  135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/2004) и член 36 став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/2000, 12/2003 и 
55/2005), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 6 октомври  2005 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈЗУ �ЗДРАВСТВЕН  ДОМ  НА СКОПЈЕ�  

 СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на ЈЗУ �Здрав-

ствен дом на Скопје� -  Скопје се именуваат: 
- Светлана Самарчева - дипл. економист, 
- Митат Шаќири - професор, 
- Соња Мазаковска - доктор на стоматологија, 
- Нусрет Џафери - студент по медицина. 
2. Со именувањето на членовите на Управниот од-

бор на ЈЗУ �Здравствен дом на Скопје� -  Скопје на до-
сегашните членови им престанува мандатот. 

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

 
         Бр. 33-844/4                     Претседател на Владата 
6 октомври 2005 година         на Република Македонија, 

        Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

1196. 
Врз основа  на член  135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/2004) и член 36 став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/2000, 12/2003 и 
55/2005), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 6 октомври  2005 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН  ДОМ  �ЖЕЛЕЗНИЧАР�  

 СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здрав-

ствен дом �Железничар� -  Скопје се именуваат: 

- Лила Петрова - дипл. правник, 
- Јасмина Стеваноска - дипл. економист, 
- Зоран Пандев, дипломиран правник, 
- Седат Љумани, доктор на медицина. 
2. Ова решение влегува во сила  со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
         Бр. 33-2497/2                   Претседател на Владата 
6 октомври 2005 година         на Република Македонија, 

        Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

1197. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена-

та заштита (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/2004) и член 36 став 
6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000, 12/2003 и 55/2005), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6 октомври  
2005 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈЗУ ГРАДСКА АПТЕКА �СКОПЈЕ� -  

СКОПЈЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на ЈЗУ Градска 

аптека �Скопје� -  Скопје се именуваат: 
- Антонио Секуловски - дипл. правник, 
- Татјана Градишка - дипл. правник, 
- Елхам Јашари - виша педагошка, 
- Јован Черепналковски - дипл. правник. 
2. Со именувањето на членовите на Управниот од-

бор на ЈЗУ Градска аптека �Скопје� -  Скопје на досе-
гашните членови им престанува мандатот. 

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

 
         Бр. 33-952/3                      Претседател на Владата 
6 октомври 2005 година         на Република Македонија, 

        Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

1198. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравстве-

ната заштита (�Службен весник на Република Маке-
донија� бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/2004) и член 36 
став 6 од Законот за Владата на Република Македони-
ја (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000, 12/2003 и 55/2005), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6 октомври  
2005 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН  ДОМ - РЕСЕН 
 
1. За членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здрав-

ствен дом - Ресен се именуваат: 
- Илија Спировски - дипл. електро инженер, 
- Кочо Настевски - дипл. економист, 
- Наум Марковски - виша школа - геодезија, 
- Осман Шурлиу - дипл. економист. 
2. Со именувањето на членовите на Управниот од-

бор на ЈЗУ Здравствен дом - Ресен на досегашните чле-
нови им престанува мандатот. 

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

 
         Бр. 33-3774/1                   Претседател на Владата 
6 октомври 2005 година         на Република Македонија, 

        Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р. 



Стр. 30 - Бр. 88 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 октомври 2005 
 

1199. 
Врз основа  на член  135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/2004) и член 36 став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/2000, 12/2003 и 
55/2005), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 6 октомври  2005 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  

ШТИП 
 
1. За членови на Управниот одбор на ЈЗУ Завод за 

здравствена заштита - Штип се именуваат: 
- Станка Папарова - рударски инженер, 
- Иван Рамбабов - доктор на медицина, спец. по ор-

топедија, 
- Ванчо Стојанов - доктор на медицина, спец. по 

анестезиологија, 
- Срѓан Багашов- доктор на медицина, спец. по ра-

диодијагностика. 
2. Со именувањето на членовите на Управниот од-

бор на ЈЗУ Завод за здравствена заштита - Штип на до-
сегашните членови им престанува мандатот. 

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

 
         Бр. 33-3775/1                   Претседател на Владата 
6 октомври 2005 година         на Република Македонија, 

        Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

1200. 
Врз основа  на член  135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/2004) и член 36 став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/2000, 12/2003 и 
55/2005), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 6 октомври  2005 година, донесе 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈЗУ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР - 

КРИВА ПАЛАНКА 
 
1. За членови на Управниот одбор на ЈЗУ Медицин-

ски центар - Крива Паланка се именуваат: 
- Бранко Младеновски - дипл. рударски инженер, 
- Љубен Стојков - дипл. правник, 
- Митко Каранфиловски-дипл. правник, 
- Миле Марковски. 
2. Со именувањето на членовите на Управниот од-

бор на ЈЗУ Медицински центар - Крива Паланка на до-
сегашните членови им престанува мандатот. 

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

 
         Бр. 33-3776/1                   Претседател на Владата 
6 октомври 2005 година         на Република Македонија, 

        Скопје                        д-р Владо Бучковски, с.р. 
___________ 

1201. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена-

та заштита (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/2004) и член 36 став 
6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000, 12/2003 и 55/2005), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6 октомври 
2005 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА БЕЛОДРОБНИ 
ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА - СКОПЈЕ 

 
1. За членови на Управниот одбор на ЈЗУ Институт 

за белодробни заболувања и туберкулоза - Скопје се 
именуваат: 

- Сашо Јаковлевски - дипл. правник,  
- Дејан Николовски - дипл. економист,  
- Катерина Јованова - дипл. правник,  
- Кастриот Хаџиреџа. 
2. Со именувањето на членовите на Управниот од-

бор на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и ту-
беркулоза - Скопје на досегашните членови им преста-
нува мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
        Бр. 33-595/3                       Претседател на Владата  
6 октомври 2005 година         на Република Македонија,  
            Скопје               д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1202. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/2004) и член 36 став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/2000, 12/2003 
и 55/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 6 октомври 2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОД-
БОР НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ �ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ� - 

ДЕЛЧЕВО 
 
1. За членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здрав-

ствен дом �Гоце Делчев� - Делчево се именуваат: 
- Тони Дуовски - доктор по ветеринарна медицина,  
- Миле Иванов - дипл. текстилен инженер,  
- Катица Трајкова - Тасева - дипл инж. по биохемија,  
- Благојчо Арсовски - дипл. проф. по математика. 
2. Со именувањето на членовите на Управниот од-

бор на ЈЗУ Здравствен дом �Гоце Делчев� - Делчево на 
досегашните членови им престанува мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
        Бр. 33-3777/1                     Претседател на Владата  
6 октомври 2005 година         на Република Македонија,  
            Скопје               д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1203. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/2004) и член 36 став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/2000, 12/2003 
и 55/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 6 октомври 2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ �Д-Р РУСЕ 

БОШКОВСКИ� - РОСТУШЕ 
 
1. За членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здравствен 

дом �Д-р Русе Бошковски� - Ростуше се именуваат: 
- Мара Влајкоска - хемиски техничар,  
- Фатима Ибраимовска - професор,  
- Арбен Мирто - доктор на медицина, 
- Фатима Рашити - наставник. 
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2. Со именувањето на членовите на Управниот од-
бор на ЈЗУ Здравствен дом �Д-р Русе Бошковски� - Ро-
стуше на досегашните членови им престанува манда-
тот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
        Бр. 33-3778/1                     Претседател на Владата  
6 октомври 2005 година         на Република Македонија,  
            Скопје          д-р Владо Бучковски, с.р. 

____________ 
1204. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена-

та заштита (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/2004) и член 36 став 
6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000, 12/2003 и 55/2005), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6 октомври 
2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - КРУШЕВО 

 
1. За членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здрав-

ствен дом Крушево се именуваат: 
- Коста Мицкоски - дипл. економист,  
- Евгенија Петреска - дипл. економист,  
- Флорика Тироска - виша земјоделска школа,  
- Демир Шауминовски. 
2. Со именувањето на членовите на Управниот од-

бор на ЈЗУ Здравствен дом Крушево на досегашните 
членови им престанува мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
        Бр. 33-3779/1                     Претседател на Владата  
6 октомври 2005 година         на Република Македонија,  
            Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

____________ 
1205. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствена-

та заштита (�Службен весник на Република Македо-
нија� бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/2004) и член 36 став 
6 од Законот за Владата на Република Македонија 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
59/2000, 12/2003 и 55/2005), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 6 октомври 
2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

- СТРУМИЦА 
 
1. За членови на Управниот одбор на ЈЗУ Завод за 

здравствена заштита - Струмица се именуваат: 
- Миле Варизелев - дипл. правник,  
- Кристина Ѓузелова - доктор на медицина,  
- Убавка Стојчева - дипл. правник,  
- Нанчо Божинкочев - дипл. економист. 
2. Со именувањето на членовите на Управниот од-

бор на ЈЗУ Завод за здравствена заштита - Струмица на 
досегашните членови им престанува мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
        Бр. 33-3270/2                     Претседател на Владата  
6 октомври 2005 година         на Република Македонија,  
            Скопје                     д-р Владо Бучковски, с.р. 

1206. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/2004) и член 36 став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/2000, 12/2003 
и 55/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 6 октомври 2005 година, донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА �БОРКА 

ТАЛЕСКИ� - ПРИЛЕП 
 
1. За членови на Управниот одбор на ЈЗУ Општа 

болница �Борка Талески� - Прилеп се именуваат: 
- Петар Василевски, дипл. правник,  
- Александар Дамески, дипл. економист,  
- Горан Сугарески, дипл. правник,  
- Абдула Бајрамовски. 
2. Со именувањето на членовите на Управниот од-

бор на ЈЗУ Општа болница �Борка Талески� - Прилеп 
на досегашните членови им престанува мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
        Бр. 33-3780/1                     Претседател на Владата  
6 октомври 2005 година         на Република Македонија,  
            Скопје          д-р Владо Бучковски, с.р. 

____________ 
1207. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/2004) и член 36 став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/2000, 12/2003 
и 55/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 6 октомври 2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ПРИЛЕП 

 
1. За членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здрав-

ствен дом - Прилеп се именуваат: 
- Катерина Јакимоска, дипл. економист,  
- Трајко Качакоски, дипл. економист,  
- Зоран Петрески, дипл. машински инженер,  
- Мехмед Али Ќамиловски. 
2. Со именувањето на членовите на Управниот од-

бор на ЈЗУ Здравствен дом - Прилеп на досегашните 
членови им престанува мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
        Бр. 33-2781/2                     Претседател на Владата  
6 октомври 2005 година         на Република Македонија,  
            Скопје          д-р Владо Бучковски, с.р. 

____________ 
1208. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/2004) и член 36 став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/2000, 12/2003 
и 55/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 6 октомври 2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈЗУ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

- ВЕЛЕС 
 
1. За членови на Управниот одбор на ЈЗУ Завод за 

здравствена заштита - Велес се именуваат: 
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- Анѓел Нешов, дипл. економист,  
- Јован Николов, доктор на медицина,  
- Максим Гонев, дипл. инженер,  
- Борче Стојановски, дипл. правник. 
2. Со именувањето на членовите на Управниот од-

бор на ЈЗУ Завод за здравствена заштита - Велес на до-
сегашните членови им престанува мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
        Бр. 33-1959/2                     Претседател на Владата  
6 октомври 2005 година         на Република Македонија,  
            Скопје          д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1209. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/2004) и член 36 став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/2000, 12/2003 
и 55/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 6 октомври 2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - КРАТОВО 

 
1. За членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здрав-

ствен дом Кратово се именуваат: 
- Борче Ангеловски, дипл. правник,  
- Румена Петровска, доктор на медицина, спец. по 

епидемиологија,  
- Игор Младенов, дипл. економист,  
- Тодорка Димитриева, дипл. правник. 
2. Со именувањето на членовите на Управниот од-

бор на ЈЗУ Здравствен дом - Кратово на досегашните 
членови им престанува мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�.  
        Бр. 33-3781/1                     Претседател на Владата  
6 октомври 2005 година         на Република Македонија,  
            Скопје          д-р Владо Бучковски, с.р. 

___________ 
1210. 
Врз основа на член 135 од Законот за здравствената 

заштита (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 38/91, 46/93, 55/95 и 10/2004) и член 36 став 6 од За-
конот за Владата на Република Македонија (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 59/2000, 12/2003 
и 55/2005), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 6 октомври 2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ВЕЛЕС 
 
1. За членови на Управниот одбор на ЈЗУ Здрав-

ствен дом - Велес се именуваат: 
- Павлина Мајнова, дипл. економист,  
- Јован Амбарков, технолошки инженер,  
- Панче Коцов, дипл. економист,  
- Силвија Нешова, дипл. фармацевт. 
2. Со именувањето на членовите на Управниот од-

бор на ЈЗУ Здравствен дом - Велес на досегашните чле-
нови им престанува мандатот. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
        Бр. 33-3782/1                      Претседател на Владата  
6 октомври 2005 година         на Република Македонија,  
            Скопје      д-р Владо Бучковски, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1211. 
Врз основа на член 18 став 1 точка 2 од Законот за 

ловството (�Службен весник на РМ� бр. 20/96, 26/96, 
34/97 и 69/04), министерот за земјоделство, шумарство 
и водостопанство, донесува 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА СКРАТУВАЊЕ НА ВРЕМЕТО ЗА ЛОВ НА ОД-
РЕДЕНИ ВИДОВИ ДИВЕЧ ПОД ЗАШТИТА НА ОД-
РЕДЕНО ВРЕМЕ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ПО ЗДРАВЈЕ-
ТО НА ЛУЃЕТО И ПОЈАВА НА ЗАРАЗНИ БОЛЕ-
СТИ  И ЗАБРАНА  ЗА ЗАСТРЕЛ НА ПЕРДУВЕСТ 

ДИВЕЧ БЕЗ ЗАШТИТА 
 
1. Се скратува времето за лов на следните видови 

на дивеч под заштита и тоа: 
- полска еребица, еребица камењарка и лештарка од 

денот на влегувањето во сила на Наредбата до 
15.12.2005 година; 

- ловен фазан од денот на влегувањето во сила на 
Наредбата до 01.01.2006 година; 

- потполошка, гулаб (гривнеж, дупкар и пештер-
ник), грлица, гугутка, шљука, (шумска и барска), голем 
и мал бекасин, гуска (белочелна лисеста, мала белочел-
на и глоговница), пајка (глувара, берија, ластарка и 
пупчаница), црвеноглава и цуцулеста њорка, пајка 
њорка и лиска од денот на влегувањето во сила на На-
редбата до 01.03.2006 година. 

2. Од денот на влегувањето во сила на Наредбата до 
30.06.2006 година, се забранува застрел на пердувест 
дивеч без заштита и тоа: пепелава чапја, голем кормо-
ран, јастреб кокошкар, врана гачец, пепелава врана, ча-
вка, страчка и сколовранец. 

3. Наредбата влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�.  

   Бр. 09-10993/1                   Министер, 
18 октомври 2005 година                 Садула Дураку, с.р. 

        Скопје 
___________ 

1212. 
Врз основа на член 30 став 1 точка 2 од Законот за 

ветеринарното здравство (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 28/98), министерот за земјоделс-
тво, шумарство и водостопанство, донесува 

 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА И ТРАНЗИТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ЖИВИ ПТИ-
ЦИ, ЕДНОДНЕВНИ ПИЛИЊА, ЈАЈЦА ЗА НАСАД, 
СЕМЕ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕНУВАЊЕ ОД ЖИ-
ВИНА, МЕСО ОД ПЕРНАТА ЖИВИНА, ПРОИЗВО-
ДИ ОД ЖИВИНА НАМЕНЕТИ ЗА ИСХРАНА, 
ЗЕМЈОДЕЛСКА ИЛИ ИНДУСТРИСКА УПОТРЕ-
БА ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ НА 
(АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ИЛИ ПТИЧЈИ ГРИП)  

ОД РОМАНИЈА И ТУРЦИЈА  
1. Заради спречување на внесување во Република 

Македонија на заразната болест Авијарната инфлуенца 
или Птичји грип, се забранува увозот во Република 
Македонија и транзитот преку територијата на Репуб-
лика Македонија на: 

- живи птици; 
- еднодневни пилиња; 
- јајца за насад; 
- семе за вештачко осеменување од живина; 
- месо од перната живина; 
- непреработени пердуви и нивни делови; 
- производи од живина наменети за исхрана, земјо-

делска или индустриска употреба, кои потекнуваат од 
Романија и Турција. 
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2. Забраната од точка 1 од оваа наредба не се одне-
сува на производи од месо како и обработени пердуви 
или нивни делови доколку се третирани на начин кој ќе 
го осигури уништувањето на вирусот на Авијарна инф-
луенца или Птичји грип. 

3. Условите утврдени во точка 2 од оваа наредба 
треба да бидат потврдени со меѓународно ветеринарно 
- здравствено уверение издадено од надлежната служба 
на земјата извозничка. 

4. Сите пратки кои се предмет на оваа наредба што 
се пренесуваат преку границата на Република Македо-
нија, се одземаат и нештетно се отстрануваат. 

5. Одредбите од оваа наредба се однесуваат и на 
увоз на пратки кои не се влезени во Република Македо-
нија, а чиј увоз е веќе одобрен врз основа на прописи 
кои важеле до влегувањето во сила на оваа наредба, ка-
ко и на увозот на пратки кои се веќе пратени од земјата 
извозничка на денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба, или кои се веќе на пат. 

6. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�.  

   Бр. 11-10968/1              Министер, 
14 октомври 2005 година                 Садула Дураку, с.р. 

       Скопје 
 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА  
ЕНЕРГЕТИКА НА РМ 

1213. 
Врз основа на член 11-е алинеја 6 и член 39 став 3 

од Законот за енергетика (�Службен весник на РМ� бр. 
47/97, 40/99, 98/00, 94/02, 38/03 и 40/05), постапувајќи 
по барањето на КЈП Водовод - Кочани за согласност за 
примена на Одлуката за промена на цената на геотер-
малната вода, Регулаторната комисија за енергетика на 
Република Македонија, на седницата одржана на 18 
октомври 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА СОГЛАС-
НОСТ ЗА ПРИМЕНА НА ЦЕНАТА НА ГЕОТЕР-
МАЛНАТА ВОДА ШТО СЕ ИСПОРАЧУВА ОД 
ГЕОТЕРМАЛНИОТ СИСТЕМ �РЕ ГЕОТЕРМА�  

ВО СОСТАВ НА КЈП ВОДОВОД - КОЧАНИ 
 
1. Се одбива барањето на КЈП Водовод - Кочани за до-

несување на одлука за согласност за примена на Одлуката 
за промена на цената на геотермалната вода што се испо-
рачува од геотермалниот систем �РЕ Геотерма� во состав 
на КЈП Водовод - Кочани, донесена од Управниот одбор 
на КЈП Водовод - Кочани на 18.07.2005 година. 

2. Жалбата против оваа Одлука не го одлага нејзи-
ното извршување. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�.  

  Бр. 02-1187/1         Претседател 
18 октомври 2005 година           Славе Ивановски, с.р.  

     Скопје 
___________ 

1214. 
Врз основа на член 51 од Законот за енергетика 

(�Службен весник на РМ� бр. 47/97, 40/99, 98/00, 94/02, 
38/03 и 40/05), Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија на седницата одржана на 18 
октомври 2005 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРЕРАБОТКА НА НА-

ФТА И ПРОИЗВОДСТВО НА НАФТЕНИ 
ДЕРИВАТИ 

 
1. На ОКТА Рафинерија на нафта, Акционерско 

друштво � Скопје и сe издава лиценца за вршење на 

енергетската дејност преработка на нафта и производс-
тво на нафтени деривати. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност преработка на на-
фта и производство на нафтени деривати се утврдени 
во Прилог 1, �Лиценца за вршење на енергетската деј-
ност преработка на нафта и производство на нафтени 
деривати� кој што е составен дел на оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
         Бр. 02-1190/1             Претседател, 
18 октомври 2005 година            Славе Ивановски, с.р. 
            Скопје 

 
Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРЕ-
РАБОТКА НА НАФТА И ПРОИЗВОДСТВО НА 

НАФТЕНИ  ДЕРИВАТИ 
 
1. Име и седиште на носителот на лиценцата 
ОКТА Рафинерија на нафта, Акционерско друштво 

� Скопје, с.Миладиновци п.фах 66, општина Илинден, 
1000 Скопје, Република Македонија. 

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Преработка на нафта и производство на нафтени 

деривати.  
 
3. датум на издавање на лиценцата:  
18 октомври 2005 година 
 
4. период на важење на лиценцата:   
35 години 
 
5. датум до кога важи лиценцата:  
18 октомври 2040 година 
 
6. Евидентен број на издадената лиценца: 
НД-01.02.1/05 
 
7. Број на деловниот субјект - 4074009 
  
8. Единствен даночен број - 4030980254845 
 
9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста преработка на нафта и производство на  
нафтени деривати.  
Како преработка на нафта и производство на нафте-

ни деривати, во смисла на оваа лиценца се смета рафи-
нериска преработка на сурова нафта и производство на 
нафтени деривати и други хемиски производи.  

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инсталациите 

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користи 
Рафинеријата на нафта ОКТА, со седиште с. Милади-
новци п.фах 66, општина Илинден, 1000 Скопје, Репуб-
лика Македонија.  
Рафинеријата располага со следните технолошки 

постројки за преработка на  2,5 милиони тони сурова 
нафта годишно: 

- атмосферска дестилација на сурова нафта, 
- ХДС и дестилација на примарен бензин,  
- каталитичко реформирање на тежок бензин,  
- изомеризација на лесен бензин, 
- ХДС на дизелски фракции и 
- фракционирање на јаглеводородни гасови.  
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Целиот технолошки процес се следи и управува 
преку современи компјутерски системи.  
Покрај технолошки постројки, Рафинеријата посе-

дува соодветен резервоарски парк за сурова нафта, по-
лупроизводи и готови производи, како и постројки и 
системи за производство и пренос на потребните енер-
генти и друго, како: електрична енергија, водена пареа, 
азот, вода, компримиран воздух и станица за третман 
на отпадните води. 

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди 
објектите и постројките во кои се врши преработка на 
нафта и производство на нафтени деривати во секое 
време да ги исполнуваат пропишаните техничко - тех-
нолошки услови за безбедно вршење на дејноста и 
обезбедување на производи со пропишан квалитет.   

3. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот капацитет на процесните построј-
ки за преработка на нафта и производство на нафтени 
деривати, најдоцна во рок од 30 дена по настаната про-
мена.    

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста преработка на нафта и производство на  

нафтени деривати носителот на лиценцата може да ја 
врши на територијата на Република Македонија.  

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со нафта 

и нафтени деривати; 
- обезбеди произведените нафтени деривати да ги 

исполнуваат пропишаните норми за квалитетот; 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на вршење на дејноста прерабо-
тка на нафта и производство на нафтени деривати, за-
штита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, 
заштита на животната средина, животот и здравјето на 
луѓето и заштита при работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за условите, начинот и постапката за издавање, 
менување и одземање нa лиценци за вршење на енер-
гетски дејности. 

 
13. Обврска за  поседување на  раздвоени сметки  
Носителот на лиценцата е должен : 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претприја-
тието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбе-
дат информации за средствата, обврските, капиталот, при-
ходите и расходите со резултатите од работењето, како и 
паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-
ковната година да доставува Годишен извештај за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на (извештајна година).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. преработена сурова нафта и производени нафте-

ни деривати во текот на извештајната година, презен-
тирани согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа 
лиценца. 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 
од:  

- биланс на состојба и биланс на успех,  
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови,  
- применетите сметководствени политики,  
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди, 
и  

- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-
ности за кои што поседува лиценца  

3. превземени мерки во текот на извештајна година, 
за: 

- заштита на опремата и објектите од надворешни 
влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- заштита при  работа; 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејно-
ста; 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето; 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење; 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на дејноста; 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба. 

4. извршување на програмата за ремонти во изве-
штајна година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, изве-
штаите и решенијата од извршените надзори и контро-
ли.  

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; и  

8. бизнис план за тековната година. 
 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика да доставува месечни изве-
штаи за преработена сурова нафта и произведени на-
фтени деривати презентирани согласно Табелата 1, ко-
ја е составен дел на оваа лиценца.  

- Носителот на лиценцата е должен да ја изве-
стува Регулаторната комисија за енергетика за сите 
околности, настани и промени кои што имаат или 
би можеле да имаат влијание врз вршењето на деј-
носта.  

- Носителот на лиценцата е должен по барање 
на Регулаторната комисија за енергетика да доста-
вува и други податоци во врска со вршењето на деј-
носта. 

 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да овозможи не-
посреден увид од страна на Регулаторната комисија во 
вршењето на  дејноста за која е издадена лиценцата,  
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување и одземање нa лиценци за вршење на енергет-
ски дејности. 
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17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

___________ 
1215. 
Врз основа на член 51 од Законот за енергетика 

(�Службен весник на РМ� бр 47/97, 40/99, 98/00, 94/02, 
38/03 и 40/05), Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија на седницата одржана на 18 
октомври 2005 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ НА  

НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ  
1. На ОКТА Рафинерија на нафта, Акционерско друш-

тво � Скопје и сe издава лиценца за вршење на енергет-
ската дејност складирање на нафта и нафтени деривати. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност складирање на 
нафта и нафтени деривати се утврдени во Прилог 1, 
�Лиценца за вршење на енергетската дејност складира-
ње на нафта и нафтени деривати� кој што е составен 
дел на оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
         Бр. 02-1191/1             Претседател, 
18 октомври 2005 година            Славе Ивановски, с.р. 
            Скопје 

 
Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ 
СКЛАДИРАЊЕ НА НАФТА И НАФТЕНИ  

ДЕРИВАТИ 
 

1. Име и седиште на носителот на лиценцата 
ОКТА Рафинерија на нафта, Акционерско друштво 

� Скопје, с.Миладиновци п.фах 66, општина Илинден, 
1000 Скопје, Република Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Складирање на нафта и нафтени деривати. 
 
3. датум на издавање на лиценцата:  
18 октомври 2005 година 
 
4. период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. датум до кога важи лиценцата:  
18 октомври 2015 година 
 
6. Евидентен број на издадената лиценца 
НД-03.04.1/05 
 
7. Број на деловниот субјект - 4074009 
  
8. Единствен даночен број - 4030980254845 
 
9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење 

на дејноста складирање на нафта и нафтени деривати.  
Како енергетска дејност складирање на нафта и на-

фтени деривати, во смисла на оваа лиценца се смета 
растоварување на нафтени деривати од авто и/или же-
лезнички цистерни и складирање во соодветни складо-
ви (резервоари), како и утовар на нафтените деривати 
од складовите во авто и/или железнички цистерни, за 
потребите на трети лица.   

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инсталациите 

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користи 
складот за складирање на нафта и нафтени деривати 
кој што се состои од надземни резервоари со вкупна за-
фатнина од 385.000 m3 и служи за складирање на суро-
ва нафта, меѓуфазни производи и готови производи и 
складот за комерцијални (готови) производи со вкупна 
зафатнина од 201.000 m3, кој е наменет за складирање 
на моторни бензини, дизел горива, млазно гориво, ек-
стра лесно масло за горење, мазут и ТНГ-течен нафтен 
гас (пропан-бутан). Резервоарите во двата склада ги 
имаат следните карактеристики:  

- Растоварот и утоварот на нафтените деривати во и 
од резервоарите се врши преку преточувалиштата на 
авто и вагон цистерни, претоварна пумпна станица и 
цевководна мрежа. 

- Постапката на истовар, утовар и складирање на 
нафтените деривати се следи и управува компјутерски 
од диспечерскиот центар во складовите.  

- Во складовите постои современ систем за ладење 
и заштита од пожари.  
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2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди 
објектите и постројките во кои се врши складирањето 
со нафта и нафтени деривати во секое време да ги ис-
полнуваат пропишаните минимално-техничките усло-
ви за вршење на дејноста.   

3. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот капацитет за складирање на на-
фтените деривати, најдоцна во рок од 30 дена по наста-
ната промена.    

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста складирање на нафта и нафтени деривати 

носителот на лиценцата може да ја врши за корисници 
од Република Македонија. 

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно складирање на нафта 

и нафтени деривати; 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на вршењето на складирање на 
нафта и нафтени деривати, заштита на конкуренцијата, 
заштита на животната средина, животот и здравјето на 
луѓето и заштита при работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема; 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за условите, начинот и постапката за издавање, 
менување и одземање нa лиценци за вршење на енер-
гетски дејности. 

 
13. Обврска за  поседување на  раздвоени сметки  
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претпри-
јатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-
бедат информации за средствата, обврските, капиталот, 
приходите и расходите со резултатите од работењето, 
како и паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извеш-
таи. 

  
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-
ковната година да доставува Годишен извештај за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на (извештајна година).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. извршени услуги на складирање на нафта и на-

фтени деривати во текот на извештајна година, по вид 
на дериват и корисник на услуга. 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен 
од:  

- биланс на состојба и биланс на успех,  
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови,  
- применетите сметководствени политики,  
- други објаснувачки белешки подготвени во соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди, и  
- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценца. 
3.  превземени мерки во текот на извештајна годи-

на, за: 
- заштита на опремата и објектите од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- заштита при  работа; 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејно-
ста; 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето; 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење; 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на дејноста; 

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 
промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба. 

4. извршување на програмата за ремонти во изве-
штајна година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од 
страна на надлежни инспекциски и други државни ор-
гани, со приложени фотокопии на записниците, изве-
штаите и решенијата од извршените надзори и контро-
ли; 

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; 

8. бизнис план за тековната година. 
 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да доставува и 
други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува 
Регулаторната комисија за енергетика за сите околно-
сти, настани и промени кои што имаат или би можеле 
да имаат влијание врз вршењето на дејноста.  

 
16. Обврска овозможување на пристап до обје-

ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да овозможи не-
посреден увид од страна на Регулаторната комисија во 
вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата,  
увид во целокупната документација на носителот на 
лиценцата, објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на дејноста, во согласност со Правилни-
кот за условите, начинот и постапката за издавање, ме-
нување и одземање нa лиценци за вршење на енергет-
ски дејности. 

 
17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности.  

___________ 
1216. 
Врз основа на член 51 од Законот за енергетика 

(�Службен весник на РМ� бр 47/97, 40/99, 98/00, 94/02, 
38/03 и 40/05), Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија на седницата одржана на 18 
октомври 2005 година, донесе  
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О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО НАФТА 

И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
 

1. На ОКТА Рафинерија на нафта, Акционерско друш-
тво � Скопје и сe издава лиценца за вршење на енергетска-
та дејност трговија со нафта и нафтени деривати. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во 
вршењето на енергетската дејност трговија со нафта и на-
фтени деривати се утврдени во Прилог 1, �Лиценца за вр-
шење на енергетската дејност трговија со нафта и нафте-
ни деривати� кој што е составен дел на оваа одлука.  

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во �Службен весник на Република Македонија�. 

 
         Бр. 02-1192/1             Претседател, 
18 октомври 2005 година            Славе Ивановски, с.р. 
            Скопје 

Прилог 1 
 

Л И Ц Е Н Ц А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГО-
ВИЈА СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 
 
1. Име и седиште на носителот на лиценцата 
ОКТА Рафинерија на нафта, Акционерско друштво 

� Скопје, с.Миладиновци п.фах 66, општина Илинден, 
1000 Скопје, Република Македонија.  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата  
Трговија на големо со нафта и нафтени деривати.  
 
3. датум на издавање на лиценцата:  
18 октомври 2005 година 
 
4. период на важење на лиценцата:   
10 години 
 
5. датум до кога важи лиценцата:  
18 октомври 2015 година 
 
6. Евидентен број на издадената лиценца: 
НД-03.03.1/05 
 
7. Број на деловниот субјект - 4074009 
  
8. Единствен даночен број - 4030980254845 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат условите за врше-

ње на дејноста трговија со нафта и нафтени деривати 
на големо.  
Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца 

се смета купување на сурова нафта заради преработка 
и производство на нафтени деривати и купување на на-
фтени деривати заради натамошна продажба на тргов-
ците, преработувачите и големите потрошувачи во зем-
јата и странство.  

 
10. Деловни простори и простории во кои ќе се 

врши енергетската дејност со карактеристики на 
објектите, постројките, опремата и инсталациите 

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користи 
складот за комерцијални (готови) производи со вкупна 
зафатнина од 201.000 m3, кој е наменет за складирање 
на моторни бензини, дизел горива, млазно гориво, ек-
стра лесно масло за горење, мазут и ТНГ-течен нафтен 
гас (пропан-бутан). Резервоарите во складот ги имаат 
следните карактеристики:  

- Растоварот и утоварот на нафтените деривати во и 
од резервоарите се врши преку преточувалиштете на 
авто и вагон цистерни, претоварна пумпна станица и 
цевна мрежа. 

- Постапката на истовар, утовар и складирање на 
нафтените деривати се следи и управува компјутерски 
од диспечерскиот центар во складовите.  

- Во складовите постои современ систем за ладење 
и заштита од пожари.  

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди 
објектите и постројките во кои се врши трговијата со 
нафта и нафтени деривати во секое време да ги испол-
нуваат пропишаните минимално-техничките услови за 
вршење на дејноста.   

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време 
да поседува или да има обезбедено право на користење 
на склад во кој се складираат нафтените деривати, со 
капацитет определен со прописите со кои се уредува 
трговијата на големо со нафта и нафтени деривати.  

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести 
Регулаторната комисија за енергетика за секоја проме-
на на расположивиот  капацитет за складирање на на-
фтените деривати, најдоцна во рок од 30 дена по наста-
ната промена.    

 
11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста  
Дејноста трговија на големо со нафта и нафтени де-

ривати носителот на лиценцата може да ја врши на те-
риторијата на Република Македонија и со странство.  

 
12. Општи обврски за носителот на лиценцата  
Носителот на лиценцата е должен да: 
- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со нафта 

и нафтени деривати; 
- обезбеди нафтата и нафтените деривати со кои вр-

ши трговија да ги исполнуваат пропишаните норми за 
квалитетот; 

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти 
кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со на-
фта и нафтени деривати, заштита на конкуренцијата, за-
штита на потрошувачите, заштита на животната средина, 
животот и здравјето на луѓето и заштита при работа; 

- ги почитува техничките правила, нормативи и 
стандарди  за работа на енергетските објекти и опрема; 

- ги почитува правилниците и другите прописи кои 
ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за 
енергетика во согласност со закон, а особено Правил-
никот за условите, начинот и постапката за издавање, 
менување и одземање нa лиценци за вршење на енер-
гетски дејности. 

 
13. Обврска за  поседување на  раздвоени сметки  
Носителот на лиценцата е должен : 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на претприја-
тието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбе-
дат информации за средствата, обврските, капиталот, при-
ходите и расходите со резултатите од работењето, како и 
паричните текови на претпријатието, како и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
14. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
1. Носителот на лиценцата е должен до Регулатор-

ната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во те-
ковната година да доставува Годишен извештај за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на (извештајна година).   

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. набавки и продажби на нафта и нафтени дерива-

ти во текот на извештајна година, презентирани соглас-
но Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца. 

2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:  
- биланс на состојба и биланс на успех,  
- извештај за промените во главнината,  
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- извештај за паричните текови,  
- применетите сметководствени политики,  
- други објаснувачки белешки подготвени во соглас-

ност со меѓународните сметководствени стандарди, и  
- интерни пресметки за секоја од енергетските деј-

ности за кои што поседува лиценца. 
3. превземени мерки во текот на извештајна година, за: 
- заштита на опремата и објектите од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- заштита при  работа; 
- обука и стручно усовршување на  вработените заради 

сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста; 
- заштита на животната средина, животот и здравје-

то на луѓето; 
- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-

ботење; 
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 

и квалитетно вршење на дејноста; 
- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, 

промена на условите на светскиот пазар, како и воена и 
вонредна состојба. 

4. извршување на програмата за ремонти во изве-
штајна година; 

5. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи во врска со дејноста;  

6. извршени инспекциски надзори и контроли од стра-
на на надлежни инспекциски и други државни органи, со 
приложени фотокопии на записниците, извештаите и ре-
шенијата од извршените надзори и контроли; 

7. оценка за реализирање на планот за работа за из-
вештајната година; 

8. бизнис план за тековната година. 
 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
дејноста  

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторна-
та комисија за енергетика да доставува месечни изве-
штаи за набавки и продажби на нафта и нафтени дери-
вати презентирани согласно Табелата 1, која е составен 
дел на оваа лиценца.  

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува 
Регулаторната комисија за енергетика за сите околно-
сти, настани и промени кои што имаат или би можеле 
да имаат влијание врз вршењето на дејноста.  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика да доставува и 
други податоци во врска со вршењето на дејноста. 

 
16. Обврска за овозможување на пристап до обје-

ктите и инсталациите и непосреден увид во доку-
ментацијата  

- Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-
латорната комисија за енергетика да овозможи непосреден 
увид од страна на Регулаторната комисија во вршењето на  
дејноста за која е издадена лиценцата,  увид во целокупната 
документација на носителот на лиценцата, објектите, де-
ловните простории, простори, инсталациите, како и на 
средствата и опремата потребни за вршење на дејноста, во 
согласност со Правилникот за условите, начинот и постап-
ката за издавање, менување и одземање нa лиценци за вр-
шење на енергетски дејности.  

17. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
18. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Пра-

вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ 
1.  
Врз основа на  член 16 став 2 од Законот за финан-

сирање на единиците на локалната самоуправа (�Служ-
бен весник на РМ� бр. 61/2004), а во врска со член 14 и 
61 од Законот за локална самоуправа (�Службен весник 
на РМ� бр. 5/2002), Општина Старо Нагоричане прет-
ставувана од градоначалникот Власта Димковиќ и Оп-
штина Куманово претставувана од градоначалникот 
Зоран Дамјановски на ден 15.09.2005 година, склучија 

 
С П О Г О Д Б А 

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО ОДДЕЛЕНИЕ 
ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ НА ПРИХОДИ 

 
Основни одредби  

Член 1 
Со оваа спогодба, општините Старо Нагоричане и 

Куманово се договорија за формирање на заедничко 
Одделение за администрирање на приходи. 
Со истата спогодба општините го утврдуваат и се-

диштето, видот, опсегот и начинот на извршувањето на 
активностите, користењето на објектите и опремата, 
финансирањето, начинот на укинување и контрола на 
работењето на заедничкото Одделение за администри-
рање на приходи. 
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Седиште на заедничкото Одделение за  
администрирање на приходи  

Член 2 
Седиштето на заедничкото Одделение за админи-

стрирање на приходи ќе биде во Општина Куманово и 
истото ќе функционира во рамките на веќе формирано-
то Одделение за администрирање на приходи. 

 
Вид, опсег и начин на извршување на  

активностите  
Член 3 

Заедничкото Одделение за администрирање на при-
ходи ќе биде надлежно да ги утврдува, евидентира и 
наплатува даноците на имот и комуналната такса во 
рамките на двете општини, а согласно Законот за дано-
ците на имот и Законот за комунална такса и одлуките 
за висина на истите донесени од општинските Совети. 
Во даноците на имот согласно Законот за даноците 

на имот спаѓаат: данок на имот, данок на наследство и 
подарок и данок на промет на недвижности. 
Опсегот на активностите на заедничкото Одделение 

за администрирање на приходи опфаќа: 
1. Утврдување на даноците на имот и комуналната 

такса за сите даночни обврзници за кои настанува да-
ночната обврска, распоредување на приходите од нап-
латата на истите согласно на која општина припаѓаат и 
доставување на решенијата до Градоначалникот на оп-
штината на која припаѓаат на потпис; 

2. Наплата на даноците на имот и комуналната такса; 
3. Водење на Регистар на недвижен и подвижен имот 

кои подлежат на оданочување за секоја општина одделно; 
4. Прием, разгледување и проследување на жалбите 

против решенијата на соодветниот Градоначалник до 
второстепениот орган; 

5. Наплата по присилен пат на пристигнатиот даночен 
долг, паричните казни и каматите кои даночниот обврз-
ник не ги платил доброволно во пропишаниот рок; 

6. Вршење на други работи по налог на соодветниот 
Градоначалник како и останати работи утврдени во Зако-
нот за даноците на имот и Законот за комунална такса. 
Заедничкото Одделение за администрирање на при-

ходи ќе функционира подеднакво за двете општини без 
исклучок. 
Пазарната вредност на недвижниот имот ќе ја утвр-

дува во рамките на двете општини постоечката Коми-
сија формирана од страна на Советот на Општина Ку-
маново, согласно Методологијата за утврдување на па-
зарната вредност на недвижниот имот пропишана од 
Владата на Република Македонија. 
Инспекциски надзор над утврдувањето и наплатата 

на даноците на имот и комуналната такса ќе врши ов-
ластениот инспектор на Општина Куманово, како и ов-
ластениот инспектор на Општина Старо Нагоричане во 
рамките на Општина Старо Нагоричане кога ќе бидат 
створени услови за тоа. 

 
Користење на објектите и опремата  

Член 4 
Заедничкото Одделение за администрирање на при-

ходи ќе биде сместено во рамките на постоечкото   Од-
деление за администрирање на приходи во простории-
те на Општина Куманово. 
Истото ќе ги користи објектите и опремата кои ги 

користи постоечкото Одделение за администрирање на 
приходи на Општина Куманово. 
По потреба вработените во заедничкото Одделение 

за администрирање на приходи можат да ги користат и 
објектите и опремата на Општина Старо Нагоричане за 
извршување на своите редовни активности.  

Финансирање на Одделението  
Член 5 

Финансирањето на активностите на заедничкото 
Одделение за администрирање на приходи во кои спа-
ѓаат трошоците за: канцелариски простор, услугите, 

снабдувањето на канцеларијата, компјутерите и друга-
та техничка опрема и другите трошоци за работењето 
вклучувајќи ги надниците и платите на вработените ќе 
бидат финансирани од страна на Општина Куманово. 
За трошоците за извршување на погоре наведените 

активности за сметка на Општина Старо Нагоричане, 
секој месец од страна на Општина Старо Нагоричане 
ќе се префрлаат парични средства како надоместок на 
Општина Куманово во висина од  2 (два) проценти од 
висината на наплатените даноци на имот и комунална 
такса кои се приход на Општина Старо Нагоричане. 

 
Начинот на укинување на Одделението 

 
Член 6 

Заедничкото Одделение за администрирање на прихо-
ди може да биде укинато од страна на двете општини по 
претходно барање на било која од општините потписнич-
ки на оваа спогодба, со отказен рок од еден месец. 

 
Во рамките на овој период двете општини ќе фор-

мираат комисија која ќе изврши примопредавање на 
предметите и архивската документација која и припаѓа 
на Општина Старо Нагоричане. 
Со укинување на заедничкото Одделение за адми-

нистрирање на приходи, Општина Старо Нагоричане 
истапува од работата на одделението и истото продол-
жува да работи како пред склучувањето на оваа спо-
годба во рамките на Општина Куманово. 

 
Контрола на работењето на Заедничкото Одделение 

за администрирање на приходи 
 

Член 7 
Контрола над работењето на заедничкото Одделе-

ние за администрирање на приходи ќе врши покрај ре-
довната контрола од страна на Општина Куманово и 
Комисија формирана од страна на Општина Старо На-
горичане, за утврдување и наплатата на даноците на 
имот и комуналната такса кои се приход на Општина 
Старо Нагоричане. 
Доколку се утврдат неправилности во работењето 

на заедничкото Одделение за администрирање на при-
ходи, од страна на Комисијата од став 1 на овој член, за 
истото ќе бидат известени надлежните органи во Оп-
штина Куманово, Општина Старо Нагоричане и Мини-
стерството за финансии - Управа за јавни приходи со 
цел отстранувањето на неправилностите и санкциони-
рањето на прекршителите. 

 
Останати одредби 

 
Член 8 

Доколку се јават несогласувања околу утврдување-
то и наплатата на даноците на имот и комуналната та-
кса како и работата на Одделението ќе се формира за-
едничка Комисија составена од еднаков број на члено-
ви на двете општини со цел разрешување на истите. 
Доколку не се разрешат несогласувањата надлежен 

ќе биде Основен суд во Куманово. 
 

Член 9 
Оваа спогодба ќе биде објавена во �Службен вес-

ник на Република Македонија�. 
Оваа спогодба влегува во сила со денот на потпи-

шувањето на истата ќе биде објавена во службени глас-
ници на Општина Куманово и Општина Старо Нагори-
чане. 

Член 10 
Оваа спогодба е изготвена во 5 (пет) истоветни при-

мероци од кои по 2 (два) за договорените страни и 1 
(еден) за Заедничкото одделение за администрирање на 
приходи.   

Градоначалник на 
Општина Куманово, 

д-р сци. Зоран Дамјановски, с.р. 

Градоначалник на 
Општина Старо Нагоричане, 
д.и.агр. Власта Димковиќ, с.р. 
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www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860. 
Телефакс: +389-2-3112-267. 
 
Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари. 
�Службен весник на Република Македонија� излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.  Број за ДДВ МК:  4030987108771. 
Депонент:  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје. 


