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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 

562. 

Врз основа на член 18, став (1), точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 

72/16 и 142/16), Министерството за правда на ден 2.3.2017 година, го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА НА НОТАРОТ 

 

1. На нотарот Насков Благој од Свети Николе, со службено седиште на подрачјето на Основниот суд во 

Свети Николе му престанува службата на нотар поради навршени 64 години возраст. 

2. Решението влегува во сила на ден 23.3.2017 година. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Со Решение на министерот за правда бр. 08-4221/1 од 19.11.2001 година, врз основа на шестиот конкурс 

лицето Насков Благој е именуван за нотар на подрачјето на Основниот суд во Свети Николе. Нотарот Насков 

Благој од Свети Николе роден на 23.3.1953 година, на ден 23.3.2017 година, навршува 64 години возраст, по-

ради што ги исполнува условите за престанок на службата на нотарот. 

Согласно наведеното, а врз основа на член 18, став (1), точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот 

(„Службен весник на РМ“ бр.72/16 и 142/16), Министерството за правда одлучи како во диспозитивот на ова 

Решение. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30 

дена од денот на приемот на Решението. 

 

    Бр. 09-935/1  

2 март 2017 година                                                            Министер за правда, 

        Скопје                                                              Валдет Џафери, с.р. 
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563. 

Врз основа на член 97, став 2 од Законот за општата 

управна постапка („Службен весник на РМ“ бр.124/15), 

Министерството за правда на ден 17 март 2017 година, 

го донесе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕСТАНОК 

НА СЛУЖБАТА НА НОТАРОТ 

 

1. Се врши исправка во точката 2 од диспозитивот 

како и во образложението на Решението за престанок 

на службата на нотарот Насков Благој од Свети 

Николе, со службено седиште на подрачјето на 

Основниот суд во Свети Николе, број 09-935/1 од 

2.3.2017 година, со тоа што бројот „23“ се заменува со 

бројот „22“, и точката 2 од диспозитивот на Решението 

гласи: 

„2 Решението влегува во сила на ден 22.3.2017 

година“. 

2. Решението влегува во сила на ден 22.3.2017 

година и е составен дел на Решението број 09-935/1 од 

2.3.2017 година, на Министерството за правда. 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

Нотарската Комора на Република Македонија, со 

допис број 03-1247/2 од 25.7.2016 година, достави 

податоци за нотарите кои ги исполнуваат условите за 

престанок на службата на нотар. Со оглед на 

наведенето, а врз основа на член 18, став (1), точка б), 

и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник 

на РМ“ бр.72/16 и 142/16), Министерството за правда 

на ден 2.3.2017 година донесе Решение за престанок на 

службата на нотарот Насков Благој од Свети Николе, 

кој е роден на 23.3.1953 година, и на ден 23.3.2017 

година, навршува 64 години возраст, поради што ги 

исполнува условите за престанок на службата на 

нотарот. 

Нотарската Комора на Република Македонија, до 

Министерството за правда достави известување 

заведено под број 09-935/5 од 9.3.2017 година, дека е 

утврдена техничка грешка во датумот на раѓање во 

дописот, број 03-1247/2 од 25.7.2016 година, на 

Нотарската Комора на Република Македонија, како и 

во Решението на Министерството за правда број 09-

935/1 од 2.3.2017 година, за престанок на службата на 

нотарот Насков Благој од Свети Николе, за што во 

прилог достави и Извод од матичната книга на родени, 

за нотарот Насков Благој од Свети Николе, под тековен 

број 44, за Општина Свети Николе – Град Свети 

Николе, број 10-6/1-536 од 6.3.2017 година, на 

Управата за водење на матични книги – Свети Николе. 

Од увидот во Изводот од матичната книга на 

родени под тековен број 44, за Општина Свети Николе, 

Град Свети Николе, број 10-6/1-536 од 6.3.2017 година, 

на Управата за водење на матични книги – Свети 

Николе, се констатира дека денот, месецот и годината 

на раѓање на нотарот Насков Благој е 22 (дваесет и 

втори) март 1953 година, поради што на ден 22.3.2017 

година, навршува 64 години возраст, и ги исполнува 

условите за престанок на службата на нотар. 

Согласно со наведеното, а врз основа на член 97, 

став (2) од Законот за општата управна постапка 

(„Службен весник на РМ“ бр.124/15), Министерството 

за правда, одлучи како во диспозитивот на ова 

Решение. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се 

поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30 

дена од денот на приемот на Решението. 

 

Бр. 09-935/6  

17 март 2017 година Министер за правда, 

Скопје           Валдет Џафери, с.р. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 

СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

564. 

Врз основа на член 80 став (2) од Законот за водите 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 

6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 

146/15 и 52/16), министерот за животна средина и 

просторно планирање донесе  

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 

НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА 

ИСПУШТАЊЕ, КАКО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕН-

ТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛОЖУВА КОН БАРАЊЕТО 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ИСПУШТАЊЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и сод-

ржината на образецот на барањето за издавање дозвола 

за испуштање, како и потребната документација која се 

приложува кон барањето за издавање на дозвола за ис-

пуштање.  
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Член 2 

Барањето за издавање на дозвола за испуштање во 

води се поднесува во електронска и писмена форма на 

образец во А4 формат, на хартија во бела боја.  

Формата и содржината на образецот на барањето за 

издавање на дозвола за испуштање се дадени во При-

лог кој е составен дел на овој правилник.  

Во прилог на барањето од став 1 од овој член се 

приложува и следната документација: 

- доказ за упис во Централен регистар на Република 

Македонија; 

- доказ за постоење на право на управување со сис-

темот за собирање, одведување и прочистување отпад-

ни води, доколку барањето се поднесува за испуштање 

од системот; 

- имотен лист или копија од катастарски план на 

парцелата на местото каде ќе се наоѓа пречистителната 

станица за отпадни води или доказ дека барателот е но-

сител на друго право над парцелата; 

- основен проект за водостопански објекти и 

постројки изработен од страна на правно лице кое по-

седува лиценца за проектирање согласно со Законот за 

градење; 

- ревизија на основниот проект од алинејата 4 од 

овој став изработен од правно лице кое поседува ли-

ценца за ревизија согласно со Законот за градење; 

- решение за одобрена студија за оцена на влијание-

то врз животната средина односно решение за одобру-

вање на елаборатот за заштита на животната средина 

издадено од надлежен орган согласно со Законот за 

животна средина; 

- топографска карта во размер 1:25000, со коорди-

натно позиционирање на местото на испуштање, како и 

локацијата на објектите и постројките и 

- договор за услуги и услови за приклучок на кана-

лизационен систем или на систем за одведување отпад-

ни води или потврда дека нема можност за приклучу-

вање во постојниот систем и договор за услуги за трет-

ман на мил, договор за услуги за собирање и чистење 

септички јами. 

За постојните објекти изградени врз основа на во-

достопанска согласност и/или дозвола за испуштање на 

водата, покрај документите од ставот 3 алинеи 1, 2, 3, 

6, 7 и 8 на овој член, барателот на дозволата треба да 

достави и: 

- техничка документација врз основа на која му 

била издадена водостопанската согласност или во-

достопанската дозвола (идеен проект, основен про-

ект или главен проект) или извод од техничката до-

кументација - хидротехнички дел, којшто треба да 

ги содржи елементите на техничката документа-

ција; 

- копија од водостопанска согласност и/или водос-

топанска дозвола и 

- документ од последната серија лабораториски 

анализи на отпадната вода која се испушта во систе-

мот.  

За постојни објекти за кои барателот не поседува 

техничка документација, покрај документите од ставот 

3 на овој член, барателот доставува и проект на изведе-

на состојба, со кој се прикажува фактичката состојба 

на постојните објекти, изработен од правно лице кое 

поседува лиценца за проектирање согласно со Законот 

за градење. 

За постојни објекти за кои барателот нема копи-

ја од претходната водостопанска согласност и/или 

водостопанска дозвола, покрај документите наведе-

ни во ставот 3 на овој член, барателот доставува 

градежна дозвола и/или дозвола за користење на 

објектот согласно Законот за градење и техничката 

документација врз основа на која била издадена 

градежната дозвола (основен или главен проект) 

или проект за процена на состојбата на градбата 

или извод од техничката документација - хидротех-

нички дел, којшто треба да ги содржи елементите 

од техничката документација од ставот 4 алинеја 1 

на овој член. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-

лика  Македонија“. 

 

Бр.13-1471/1 Министер за животна средина 

16 март 2017 година и просторно планирање, 

Скопје Башким Амети, с.р. 
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565. 

Врз основа на член 83 став (3) од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), министерот за животна средина и 

просторно планирање донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ИСПУШТАЊЕ  ВО ВОДИТЕ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот на дозволата за испуштање во во-

дите.   

 

Член 2 

Дозволата за испуштање во водите се издава на образец во А4 формат, на хартија во бела боја. 

Образецот на дозволата за испуштање во водите од ставот 1 на овој член ги содржи следните податоци:  

- грб на Република Македонија; 

- број на барањето за издавање дозвола за испуштање во водите; 

- датум на издавање на дозволата; 

- назив на дозволата; 

- податоци за носителот на дозволата за испуштање во водите; 

- листа на објектите и постројките во согласност со доставената техничка документација, како и податоци 

за дејноста или активноста; 

- начин и услови на изградба, реконструкција и доградба на објектите и постројките; 

- режим за работа на објектите и постројките; 

- начин и услови за испуштање во водите, крајбрежното земјиште и водните живеалишта и последиците од 

промената на режимот на водите, крајбрежното земјиште и водните живеалишта, вклучително и граничните 

вредности за емисиите на супстанциите и нивните количини и стандарди за животна средина; 

- начин и постапка на мерење на квантитетот и квалитетот на испуштањето во водите, начинот на доставу-

вање на податоците од мерењето како и опис на мониторингот и условите; 

- начин и постапка за плаќање на надоместокот за испуштање во води; 

- начин, услови и степен на прочистување и собирање и третман на отпадните води, податоци за оптовару-

вање на станицата за прочистување на отпадните води, како и податоци од мерење на количеството и квалите-

тот на водите кои што влегуваат во постројката; 

- рокови во кои треба да започнат и да завршат работите и активностите за изградба, одржување, експлоа-

тација, изменување, проширување, рехабилитација и затворање на изградени водостопански и други објекти; 

- времетраење на дозволата; 

- доставени документи; 

- период/фреквенција на мерење на параметрите на водите и доставување податоци од страна на носителот 

на дозволата и мерни места; 

- дополнителни  услови, технички мерки и барања; 

- потпис на овластено службено лице и датум и  

- место за печат. 

Формата и содржината на образецот на дозволата за испуштање во водите се дадени во Прилог кој е соста-

вен дел на овој правилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република  

Македонија”.  

 

       Бр.13-1472/1 Министер за животна средина 

16 март 2017 година                                                 и просторно планирање, 

          Скопје                                                  Башким Амети, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И 
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ 

УСЛУГИ 

566. 
Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 82 став 

1 алинеја 6 и член 83, а во врска со член 80 став 5 од од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медумски услуги 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14 и 142/16), член 51 
став 1 и став 3 и член 52 став 2 од Законот за општата 
управна постапка (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 124/15), член 14 од Законот за управните 
спорови („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.62/06 и 150/10) и член 24 од Правилникот за проце-
дурите на финансиското и сметководственото работе-
ње на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година, постапувај-
ќи по Предлогот Уп1 бр.08-101 од 3.3.2017 година, за 
покренување постапка за одземање на дозволата за те-
левизиско емитување на Трговското друштво за радио-
дифузија ИНТЕЛ ДОО Струмица, а согласно Заклучо-
кот, бр.02-1378/3 од 20.3.2017 година, Советот на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги, на 13-та седница одржана на 20.3.2017 година до-
несе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ТЕЛЕВИЗИС-
КО ЕМИТУВАЊЕ НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО  
ЗА РАДИОДИФУЗИЈА ИНТЕЛ ДОО СТРУМИЦА 

 
1. СЕ ОДЗЕМА дозволата, бр.08-48 од 5.1.2015 го-

дина за телевизиско емитување на Трговското друштво 
за радиодифузија ИНТЕЛ ДОО Струмица, поради тоа 
што имателот на дозволата не ја исполнил обврската од 
член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни ме-
диумски услуги, односно не го платил надоместокот за 
дозволата за телевизиско емитување во законски ут-
врдениот рок. 

2. Фактурата бр.2017-100-0035 (наш.арх.бр.05-92/1) 
од 5.1.2017 година за надоместокот за дозволата за те-
левизиско емитување, ќе биде сторнирана и на субјек-
тот од точка 1 од оваа Одлука, ќе му биде издадена но-
ва фактура, која ќе се однесува само на периодот на ра-
ботењето, односно до денот на донесувањето на одлу-
ката за одземање на дозволата, и која ќе треба да се 
плати не подоцна од 8 (осум) дена од денот на нeјзино-
то издавање.  

3. Оваа Одлука е конечна. 
4. Оваа Одлука да се објави во „Службен весник на 

Република Македонија”, на веб страницата на Агенци-
јата и во два дневни весници, од кој едниот дневен вес-
ник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а 
го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република 
Македонија. 

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  н  и  е 

 
Трговското друштво за радиодифузија ИНТЕЛ 

ДОО Струмица, е имател на дозвола за телевизиско 
емитување бр.08-48 од 5.1.2015 година, за емитување 
преку  јавна електронска комуникациска мрежа која не 
користи ограничен ресурс, на локално ниво, за подрач-
јето на Општина Струмица, Општина Василево, Оп-
штина Босилево и Општина Ново Село, телевизиски 
програмски сервис со претежно забавен општ формат, 
на македонски јазик. 

Во согласност со одредбите од член 80 став 5 од За-
конот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14 и 142/16), радиоди-
фузерите се должни да го платат годишниот надомес-
ток за секоја тековна година почнувајќи од датумот на 
доделување на дозволата за телевизиско или радио 
емитување во рок од 30 дена од денот на приемот на 
фактурата издадена од Агенцијата. 

Во врска со погоренаведеното, а во однос на надо-
местокот за доделената дозвола за телевизиско емиту-
вање на Трговското друштво за радиодифузија ИНТЕЛ 
ДОО Струмица, бр.08-48 од 5.1.2015 година,  Агенци-
јата на ден 5.1.2017 година, му доставила фактура за 
надоместокот за дозволата за телевизиско емитување 
бр.2017-100-0035 (наш.арх.бр.05-92/1), со која радио-
дифузерот имал обврска да плати 161.602,00 (стошее-
сетиеднаилјадаи шестотиниидва) денари за годишен 
надоместок за дозволата за телевизиско емитување, за 
периодот од 5.1.2017 година заклучно со 4.1.2018 го-
дина. Во Агенцијата е доставена повратница од Маке-
донска пошта дека фактурата била уредно примена на 
31.1.2017 година. 

По извршениот редовен административен надзор, 
во Извештајот бр.05-1121/1 од 3.3.2017 година, било 
констатирано дека радиодифузерот во законскиот рок 
од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена 
од Агенцијата, не ја исполнил обврската од член 80 
став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14 и 142/16), однос-
но не го платил надоместокот за дозволата за телеви-
зиско емитување во законски утврдениот рок. 

Законскиот рок за плаќање на фактурата бр.2017-
100-0035 (наш.арх.бр.05-92/1) беше 1.3.2017 година, во 
кој рок радиодифузерот не го платил годишниот надо-
месток за дозвола за телевизиско емитување, во вкупен 
износ од 161.602,00 (стошеесетиеднаилјадаишестоти-
ниидва) денари. 

Во член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги е утврдено дека до-
колку се констатира непочитување на одредбите од За-
конот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и 
подзаконските акти, донесени врз основа на него, како 
и на условите и обврските утврдени со дозволата и 
другите акти на Агенцијата, против издавачот на меди-
ум - радиодифузерот, директорот на Агенцијата може 
да преземе мерка односно да достави предлог до Сове-
тот на Агенцијата за одземање на дозволата.     

Согласно член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за ау-
дио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен 
весник на Република Македонија” бр.184/13, 13/14, 
44/14, 101/14, 132/14, 142/16), Агенцијата ќе ја одземе 
дозволата за телевизиско или радио емитување, пред 
истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише 
радиодифузерот од регистарот на радиодифузери, по 
претходно доставено писмено известување, доколку 
имателот на дозволата не го плати надоместокот за 
дозволата за телевизиско емитување, во законски ут-
врдениот рок. 

Со оглед на утврдената фактичка состојба, согласно 
која имателот на дозволата, Трговското друштво за ра-
диодифузија ИНТЕЛ ДОО Струмица, во законски оп-
ределениот рок од 30 дена од денот на приемот на фак-
турата издадена од Агенцијата, не ја исполнил об-
врската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудио-
визуелни медиумски услуги („Службен весник на Ре-
публика Македонија” бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 
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132/14, 142/16), односно имателот на дозволата не го 
платил надоместокот за дозволата за телевизиско еми-
тување во законски утврдениот рок, Директорот на 
Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, во согласност со 
член 83 став 1 и став 2, а во врска со член 82 став 1 
алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни меди-
умски услуги („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14 и 142/16), 
доставил Предлог Уп1 бр.08-101 од 3.3.2017 година за 
покренување постапка за одземање на дозволата за те-
левизиско емитување на Трговското друштво за радио-
дифузија ИНТЕЛ ДОО Струмица, бр.08-48 од 5.1.2015 
година.  

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги на 11-та седница одржана на ден 
6.3.2017 година, со Заклучок, бр.02-1133/3 од 6.3.2017 
година, го усвоил Предлогот, Уп1 бр.08-101 од 
3.3.2017 година, за покренување постапка за одземање 
на дозволата за телевизиско емитување на Трговското 
друштво за радиодифузија ИНТЕЛ ДОО Струмица, 
доставен од предлагачот, Директор на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски. 

Во врска со покренатата постапка за одземање на 
дозволата на Трговското друштво за радиодифузија 
ИНТЕЛ ДОО Струмица, бр.08-48 од 5.1.2015 година, а 
согласно член 82 став 1 од Законот за аудио и аудиови-
зуелни медиумски услуги, Агенцијата доставила Из-
вестување до наведениот радиодифузер (Уп1 бр.08-101  
од 6.3.2017 година), во кое му беше укажано дека до-
колку не го плати годишниот надоместок за дозволата 
за телевизиско емитување согласно член 83 став 3 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
Советот на Агенцијата во рок од 15 (петнаесет) дена од 
денот на приемот на Предлогот на Директорот на 
Агенцијата, Уп1 бр.08-101 од 3.3.2017 година, ќе доне-
се Одлука за одземање на дозволата за телевизиско 
емитување на Трговското друштво за радиодифузија 
ИНТЕЛ ДОО Струмица, по што согласно член 85 став 
2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги, радиодифузерот ќе биде избришан од регистарот 
на радиодифузери. 

Известувањето Уп1 бр.08-101 од 6.3.2017 година, 
беше испратено до радиодифузерот Трговското друш-
тво за радиодифузија ИНТЕЛ ДОО Струмица, во 
писмена форма преку „Македонска пошта“ Скопје, ка-
ко и во електронска форма на ден 20.3.2017 година, на 
електронската адреса регистрирана како информација 
за контакт во Централниот регистар на  Република Ма-
кедонија. 

Во согласност со член 83 став 3 од Законот за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот е должен 
во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот на 
Директорот за покренување постапка за одземање на 
дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од 
вкупниот број членови на Советот. 

Со оглед на фактот дека имателот на дозволата Тр-
говското друштво за радиодифузија ИНТЕЛ ДОО 
Струмица, бр.08-48 од 5.1.2015 година, и во рокот од 
15 (петнаесет) дена, од денот на приемот на Предлогот 
Уп1 бр.08-101 од 3.3.2017 година од страна на Советот 
на Агенцијата, не ja исполнил обврскaтa предвиденa во 
член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни ме-
диумски услуги, Советот на Агенцијата врз основа на 
член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиови-
зуелни медиумски услуги, а согласно Заклучокот на 
Агенцијата, бр.02-1378/3 од 20.3.2017 година, донесе 
Одлука со која Агенцијата ја одзема дозволата на Тр-
говското друштво за радиодифузија ИНТЕЛ ДОО 
Струмица, бр.08-48 од 5.1.2015 година, пред истекот на 
рокот за којшто е издадена дозволата, со што Директо-

рот на Агенцијата согласно член 23 став 1 алинеја 4 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
ќе донесе Решение согласно кое Трговското друштво 
за радиодифузија ИНТЕЛ ДОО Струмица ќе се избри-
ше од регистарот на радиодифузери.  

Фактурата бр.2017-100-0035 (наш.арх.бр.05-92/1) 
од 5.1.2017 година за надоместокот за дозволата за те-
левизиско емитување, ќе биде сторнирана и на Тргов-
ското друштво за радиодифузија ИНТЕЛ ДОО Стру-
мица, ќе му биде издадена нова фактура, која ќе се од-
несува само на периодот на работењето, односно до де-
нот на донесувањето на одлуката за одземање на дозво-
лата, и која ќе треба да се плати не подоцна од 8 (осум) 
дена од денот на најзиното издавање.  

Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизу-
елни медумски услуги, Одлуката за одземање на дозво-
ла за телевизиско или радио емитување е конечна, а 
против истата имателот на дозволата има право да под-
несе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од де-
нот на нејзиниот прием. Постапката пред надлежниот 
суд е итна.  

Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука 
како во диспозитивот. 

 
 

Уп1 Бр. 08-101 
Агенција за аудио и аудиовизулени 

медиумски услуги, 
21 март 2017 година Претседател на советот, 

Скопје Лазо Петрушевски, с.р. 
 

Правна поука: Оваа Одлука за одземање на дозво-
лата за телевизиско емитување на Трговското друштво 
за радиодифузија ИНТЕЛ ДОО Струмица е конечна. 
Против одлуката за одземање на дозволата, Трговското 
друштво за радиодифузија ИНТЕЛ ДОО Струмица има 
право да поднесе тужба до надлежен суд во рок од 30 
дена од денот на нејзиниот прием.  
 

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА 
ОСИГУРУВАЊЕ 

567. 
Врз основа на член 158-s точка 1) а во врска со член 31 

став (8) од Законот за супервизија на осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 27/2002, 
79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 
112/2014  153/2015, 192/2015 и 23/2016), Советот на ек-
сперти на Агенцијата за супервизија на осигурување  на 
седница одржана на ден 10.3.2017 година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИ-
ЈА  КОЈА СЕ ДОСТАВУВА КОН БАРАЊЕТО ЗА 
ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА  

СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за  потребната документација  која 

се доставува кон барањето за добивање дозволи соглас-
но Законот за супервизија на осигурување (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 103/2012), во Де-
лот II.  ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ 
НА ОСИГУРУВАЊЕ, членот 2 се менува и гласи: 

„(1) За издавање дозвола за вршење работи на оси-
гурување до Агенцијата се доставува Барање за доби-
вање дозвола за вршење работи на осигурување. 

(2) Барањето од ставот (1) на овој член се доставува 
исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за доби-
вање дозвола за вршење работи на осигурување (Обра-
зец Б-ДО)” кој е даден во Прилог 1 од овој правилник и 
е негов составен дел. 
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(3) Кон барањето од став (1) на овој член, се доста-
вува следната документација: 

1. Предлог на статут кој треба да ги содржи најмал-
ку следните податоци: 

– фирма и седиште на друштвото за осигурување; 
– класи на осигурување во рамки на кои друштвото 

за осигурување ќе врши работи на осигурување; 
– висина на акционерскиот капитал потребен  за ос-

новање и работа на друштвото за осигурување; 
– номинален износ на акциите, број на акциите од 

секој род и класа, права, обврски, ограничувања и по-
годности кои произлегуваат од акциите; 

– начин на стекнување и престанок на правата на 
акционерите на друштвото за осигурување; 

– начин на управување со друштвото за осигурува-
ње и застапување на друштвото од страна на членовите 
на управниот одбор;  

– вид, состав, број, начин и услови за избор, мандат, 
права, должности, одговорности и начин на работење 
на органите на друштвото за осигурување; 

– постапка за свикување и одржување на собрани-
ето; 

– начин на решавање на споровите меѓу акционери-
те на друштвото за осигурување; 

– начин на решавање на судирот на интереси и заш-
тита на доверливоста на податоците на друштвото за 
осигурување; 

– начин на измена на Статутот на друштвото за оси-
гурување; 

– услови и случаи на престанување со работа на 
друштвото и 

– други податоци согласно закон. 
2. План за работа на друштвото за осигурување, кој 

треба да ги содржи најмалку следните податоци: 
– основи на деловната политика на друштвото за 

осигурување со образложение, односно анализа на при-
чините за основање на друштвото, деловните цели на 
друштвото, осврт на пазарот на кој ќе учествува друш-
твото за осигурување, структура на клиенти на друш-
твото за осигурување и други податоци; 

– класи на осигурување во рамки на кои друштвото 
за осигурување планира да врши работи на осигуру-
вање; 

– принципи за реосигурување, вклучувајќи табели 
за максимално покритие за сите класи на осигурувања 
во рамки на кои друштвото за осигурување ќе врши ра-
боти на осигурување; 

– пресметка на потребното ниво на маргината на 
солвентност согласно членовите 75 или 76 од Законот; 

– планиран обем на трошоци за основање, организа-
циски трошоци и трошоци за развој; 

– процена на ликвидноста, како и финансиски изво-
ри потребни за исполнување на обврските и обезбеду-
вање потребно ниво на маргина на солвентност; 

– елаборат со проекција за очекувани деловни ре-
зултати за најмалку тригодишен период, пред сè во 
врска со очекуваниот приход од премиите, очекуваните 
штети, расходите за спроведување на осигурувањето, 
очекуваната добивка, како и висината на техничките и 
други резерви. Елаборатот треба да содржи: 

- детален биланс на состојба, биланс на успех и из-
вештај за паричните текови со коментар за секоја пози-
ција и основните претпоставки врз кои се темели про-
екцијата, 

- движење на финансиските показатели и суперви-
зорските стандарди, како што се обемот на капитал, 
потребното ниво на маргина на солвентност, висината 
на техничките резерви, средствата кои ги покриваат 
техничките резерви, показателите за ликвидноста и 
профитабилноста и други податоци; 

– опис на системите за управување и внатрешна 
контрола; 

– седиште на друштвото за осигурување, како и 
евентуално број и локација на филијалите, експозиту-
рите и други организациони облици, како и рокот кога 
друштвото за осигурување има намера да ги отвори; 

– организациска структура на друштвото за осигу-
рување со посебен опис на делокругот на работа и од-
говорностите на лицата со посебни права и одговор-
ности на секој организациски дел, меѓусебните односи 
и односите со органите на управување и надзор во 
друштвото за осигурување, како и опис на потребниот 
број вработени и нивната квалификациска структура; 

– спецификација на расположиви средства на друш-
твото за осигурување кои се потребни за задоволување 
на непаричните обврски (средства за помош), доколку 
друштвото за осигурување има намера да врши работи 
на осигурување во класата на осигурување од турис-
тичка помош. 

3. Општи и посебни услови за осигурување и тари-
фи на премии во однос на класите на осигурување на-
ведени во членот 5 точки 2 и 10 од Законот, заедно со 
технички основи за пресметка на тарифите, како и мис-
лење на овластен актуар по однос на истите; 

4. Останати предлог-акти на деловната политика на 
друштвото за осигурување, и тоа: 

4.1 Општи и посебни услови за осигурување и тари-
фи на премии во однос на класите на осигурување во 
рамки на кои друштвото има намера да врши работи на 
осигурување, покрај оние наведени во точка 3 од овој 
став, заедно со технички основи за пресметка на тари-
фите, како и мислење на овластен актуар по однос на 
истите; 

4.2 Правилник за формирање на технички резерви 
и/или математичка резерва на осигурување и политика 
за управување со средствата кои ги покриваат технич-
ките резерви и/или математичка резерва; 

4.3 Правилник за пласирање на средствата на тех-
ничките резерви; 

4.4 Правилник за формирање фонд за превентива и 
управување и користење на фондот, доколку формира-
њето на фонд за превентива е предвидено со Статутот 
на друштвото; 

4.5 Програма за реосигурување; 
4.6 Правилник за остварување на регреси и 
4.7 Останати предлог акти. 
5. Доказ дека се уплатени парични средства на име 

акционерски капитал на засебна привремена сметка кај 
носител на платен промет, односно доказ дека стран-
ското правно или физичко лице - барател ги уплатило 
девизните средства на посебна девизна сметка кај На-
родна банка на Република Македонија; 

6. Список на акционери на друштвото за осигуру-
вање, со наведување на име и презиме, живеалиште и 
адреса за физички лица, односно, назив и седиште за 
правни лица, како и податоци за вкупниот номинален 
износ на поседувани акции и процент на учество во ак-
ционерскиот капитал на друштвото за осигурување; 
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7. Документација согласно која се докажува дека се 
исполнети условите кои се однесуваат на предложени-
те членови на органот на управување заедно со доку-
ментацијата која е предвидена за издавање на соглас-
ност зa вршење на функцијата член на орган на управу-
вање во Правилникот за начин, постапка и документа-
ција потребна за добивање согласности од страна на 
Агенцијата за супервизија на осигурување согласно За-
конот за супервизија на осигурување; 

8. Документација согласно која се докажува дека се 
исполнети условите кои се однесуваат на предложени-
те членови на надзорниот орган, и тоа: 

8.1 Изјава на лицето предложено за член на надзо-
рен орган на друштвото за осигурување, дека не е член 
на орган на управување, надзорен орган или прокурист 
во друго друштво за осигурување или друга финансис-
ка институција со седиште во Република Македонија;  

8.2 Документ - информација од Централен регистар 
на Република Македонија, за тоа каде лицето предло-
жено за член на надзорен орган на друштвото за осигу-
рување е член на орган на управување, надзорен орган, 
прокурист или лице со посебни права и одговорности 
во други правни лица со седиште во Република Маке-
донија; 

8.3 Изјава на лицето предложено за член на надзор-
ниот орган на друштвото за осигурување, дека не из-
вршувало функција на лице со посебни права и одго-
ворности во друштво за осигурување или друго правно 
лице над кое е отворена стечајна постапка; 

8.4 Изјава на лицето предложено за член на надзор-
ниот орган на друштвото за осигурување, дека е запоз-
наено и ќе ги почитува одредбите од Законот за супер-
визија на осигурување согласно со кои се бара лицето 
предложено за член на надзорниот орган на друштвото 
за осигурување да не треба да биде поврзано лице со 
правно лице, во кое друштвото за осигурување дирек-
тно или индиректно поседува сопственост на повеќе од 
10% од капиталот или правата на глас  во тоа правно 
лице;  

8.5 Изјава на лицето предложено за член на надзор-
ниот орган на друштвото за осигурување, дека нема да 
биде вработено во друштвото за осигурување; 

8.6 Изјава на лицето предложено за член на надзор-
ниот орган на друштвото за осигурување дадена под 
целосна кривична и материјална одговорност,  дека не 
работел спротивно на одредбите од Законот за спречу-
вање перење пари и други приноси од казниво дело и 
финансирање на тероризам; 

8.7 Потврда од надлежен суд или друга надлежна 
институција дека против лицето нема изречена прекр-
шочна санкција или казна забрана за вршење на долж-
ност од определено занимање кое делумно или во це-
лост е опфатено во предметот на работење на друш-
твото; и 

8.8 Изјава на лицето кое е предложено за независен 
член на надзорниот орган на друштвото за осигуру-
вање, дека лицето односно член на неговото потесното 
семејство: (1) во последните пет години немало мате-
ријален интерес или деловен однос со друштвото, ди-
ректно, како деловен партнер, како член на орган на 
управување, орган на надзор или како раководно лице 
(2) во последните пет години нема примено или не 
прима дополнителни примања освен плата од друштво-
то (3) нема блиски семејни врски со некој од членовите 
на органите на управување, органот на надзор или од 

раководните лица на друштвото и (4) не е акционер кој 
поседува повеќе од една десетина од акциите на друш-
твото или не застапува акционер кој поседува повеќе 
од една десетина од акциите на друштвото. 

9. Предлог - договори за вршење на надворешни ак-
тивности, ако друштвото за осигурување планира да 
овласти други субјекти за вршење на надворешни ак-
тивности; 

10. Документација врз основа на која може да се 
констатира дека друштвото за осигурување е кадров-
ски, технички и организационо оспособено за вршење 
на работите предвидени со актот за основање на друш-
твото за осигурување со податоци за информатичкиот 
систем и техничката опременост на друштвото за оси-
гурување; 

11. Елаборат за организација и работа на Службата 
за внатрешната ревизија и Правила за управување со 
ризик;  

12. Податоци за овластениот актуар кој ќе врши ак-
туарски работи во друштвото за осигурување со докази 
дека лицето ги исполнува условите пропишани во член 
112 од Законот за супервизија на осигурување, заедно 
со писмо за намери за склучување договор за ангажман 
на актуарот потпишано од основачите на друштвото и 
заверено кај нотар или преддоговор за ангажирање на 
актуар склучен помеѓу основачот/те и актуарот; 

13. Податоци за лицето кое ќе биде вработено како 
внатрешен ревизор во друштвото со докази дека лице-
то ги исполнува условите пропишани во Законот за су-
первизија на осигурување и Законот за ревизија, заедно 
со писмо за намери за склучување договор за вработу-
вање на внатрешниот ревизор потпишано од основачи-
те на друштвото и заверено кај нотар или преддоговор 
за вработување на ревизорот склучен помеѓу основа-
чот/те и ревизорот; 

14. Програма за имплементација на мерките за 
спречување на перење пари и финансирање на терори-
зам заедно со мислење по оваа програма од Управата 
за спречување перење пари и финансирање тероризам; 

15. Потврда од овластен актуар дека друштвото за 
осигурување во однос на планираниот вид и обем на 
активности ќе може да го обезбеди потребното ниво на 
маргина на солвентност и 

16. Доказ за платен надоместок за издавање дозвола 
за вршење работи на осигурување, согласно Тарифни-
кот на Агенцијата. 

(4) Доколку лицето кое има намера да основа друш-
тво за осигурување е физичко лице, покрај документа-
цијата наведена во став (3) од овој член, кон барањето 
за добивање дозвола за вршење работи на осигурување 
се доставува и: 

1. Пополнет Прашалник за физички лица на соодве-
тен пропишан образец кој е даден во Прилог 3 од Пра-
вилникот за потребната документација и начинот за 
стекнување квалификувано учество во друштво за оси-
гурување, осигурително брокерско друштво, односно 
друштво за застапување во осигурување  и е негов сос-
тавен дел. Се пополнуваат податоци (име и презиме, 
живеалиште и број на лична карта) за физичкото лице 
преземени од личната карта, односно се доставува ко-
пија од пасошот за странско физичко лице. Во прилог 
кон податоците за физичкото лице, преземени од лич-
ната карта, се доставува изјава од лицето дека се тоа 
негови и точни податоци, заверена од страна на овлас-
тено лице (нотар); 
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2. Извори на средства за уплата на капиталот, и тоа:  
2.1 Изјава на физичкото лице за потеклото на сред-

ствата што се вложуваат на име акционерски капитал 
на друштвото за осигурување односно основата за 
стекнување акции во друштвото и 

2.2 Соодветен доказ за изворот на средствата кои 
физичкото лице ги вложува во друштвото за осигуру-
вање во висина најмалку еднаква на номиналната вред-
ност на акциите кои се предмет на стекнување (годиш-
на даночна пријава, документ за висината на платата и 
приходите остварени по други основи, решение за нас-
ледство, потврда од банка или друга финансиска инс-
титуција за висината и датумот на вложените средства 
и друг соодветен доказ); 

3. Изјава на физичкото лице, дека во последните 
три години не бил член на орган на управување, надзо-
рен орган или лице со посебни права и одговорности 
во друштво за осигурување или друго правно лице над 
кое е отворена стечајна постапка; 

4. Изјава на физичкото лице, дека е запознаено со 
одредбите од Законот за супервизија на осигурување 
согласно кои лицето не треба да биде поврзано со прав-
но лице во кое друштвото за осигурување директно 
или индиректно поседува сопственост на повеќе од 
10% од капиталот или правата на глас  во тоа правно 
лице; 

5. Изјава на физичкото лице, дека физичкото лице 
не работело спротивно на одредбите од Законот за 
спречување перење пари и други приноси од казниво 
дело и финансирање на тероризам; 

6. Список на лица кои се поврзани со физичкото ли-
це со докази за начинот на поврзаност согласно член 
16-а од Законот за супервизија на осигурување, и тоа:  

6.1 Изјава на физичкото лице, за постоење, односно 
непостоење поврзаност со останатите лица кои имаат 
намера да го основаат друштвото, како и за поврзаност 
со други правни и физички лица во согласност со Зако-
нот за супервизија на осигурување, со наведување на 
сите лица кои се поврзани со физичкото лице и со дос-
тавување на докази за начинот на поврзаност;  

6.2 Список на правни лица во кои физичкото лице 
поседува директно или индиректно повеќе од 10 % од 
акциите, односно уделите, потпишан од физичкото 
лице; 

6.3 Доказ од Централен депозитар за хартии од 
вредност односно друг јавен регистар за тоа каде фи-
зичкото лице поседува акции во други правни лица; 

6.4 Доказ од Централен регистар односно друг ја-
вен регистар, за тоа каде физичкото лице поседува уде-
ли во други правни лица;  

6.5 Доказ од Централен регистар односно друг ја-
вен регистар, за тоа каде физичкото лице е член на ор-
ган на управување, надзорен орган, прокурист или ли-
це со посебни права и одговорности во други правни 
лица; 

7. Други докази за оцена на бонитетот на физичко-
то лице. 

(5) Доколку лицето кое има намера да основа друш-
тво за осигурување е правно лице, покрај документаци-
јата наведена во став (3) од овој член, кон барањето за 
добивање дозвола за вршење работи на осигурување се 
доставува и: 

1. Пополнет Прашалник за правни лица на соодве-
тен пропишан образец кој е даден во Прилог 2 од Пра-
вилникот за потребната документација и начинот за 

стекнување квалификувано учество во друштво за оси-
гурување, осигурително брокерско друштво, односно 
друштво за застапување во осигурување  и е негов сос-
тавен дел; 

2. Одлука на надлежен орган на правното лице, за 

учество во основањето на друштвото за осигурување; 

3. Извори на средства за уплата на капиталот, и тоа:  

3.1 Изјава на надлежен орган на правното лице за 

потеклото на средствата што се вложуваат на име ак-

ционерски капитал на друштвото за осигурување, од-

носно основата за стекнување акции во друштвото и  

3.2 Соодветен доказ за изворот на средствата кои 

правното лице ги вложува во друштвото за осигурува-

ње во висина најмалку еднаква на номиналната вред-

ност на акциите кои се предмет на стекнување (реви-

зорски извештај на правното лице, завршна сметка или 

друг соодветен доказ); 

4. Доказ дека против правното лице не е поведена 

стечајна постапка или постапка на ликвидација, и тоа:  

4.1 Потврда од Централен регистар односно друга 

надлежна институција дека против правното лице не е 

поведена стечајна постапка или постапка на ликвида-

ција  и  

4.2 Изјава на надлежен орган на правното лице, де-

ка против правното лице не е поведена стечајна поста-

пка или постапка на ликвидација; 

5. Изјава на надлежен орган на правното лице, дека 

е запознаено со одредбите од законот согласно кои се 

бара правното лице да не треба да биде поврзано лице 

со правно лице во кое друштвото за осигурување ди-

ректно или индиректно поседува сопственост на пове-

ќе од 10% од капиталот или правата на глас  во тоа 

правно лице; 

6. Изјава на надлежен орган на правното лице, дека 

правното лице не работело спротивно на одредбите од 

Законот за спречување перење пари и други приноси 

од казниво дело и финансирање на тероризам; 

7. Список на лица кои се поврзани со правното лице 

со докази за начинот на поврзаност согласно член 16-а 

од Законот за супервизија на осигурување, и тоа:  

7.1 Изјава на надлежен орган на правното лице, за 

постоење, односно непостоење поврзаност со остана-

тите лица кои имаат намера да го основаат друштвото 

за осигурување, како и за поврзаност со други правни и 

физички лица во согласност со Законот за супервизија 

на осигурување, со наведување на сите лица кои се 

поврзани со правното лице и доставување на докази за 

начинот на поврзаност; 

7.2 Список на лица кои во правното лице поседу-

ваат, директно или индиректно, повеќе од 10% од ак-

циите, односно уделите, потпишан од овластено лице 

на правното лице;  

7.3 Доказ од Централен депозитар за хартии од 

вредност, односно друг јавен регистар, за тоа кои се 

иматели на акции, односно удели во правното лице;  

7.4 Список на правни лица во кои правното лице 

поседува директно или индиректно повеќе од 10 % од 

акциите, односно уделите, потпишан од овластено ли-

це на правното лице; 

7.5 Доказ од Централен депозитар за хартии од 

вредност, односно друг јавен регистар за тоа каде прав-

ното лице поседува акции во други правни лица; 
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7.6 Доказ од Централен регистар односно друг ја-
вен регистар, за тоа каде правното лице поседува удели 
во други правни лица. 

8. Aкт за основање односно Статут на правното 
лице; 

9. Список на членови на органот на управување во 
правното лице (Извод од Централен регистар или друг 
соодветен јавен регистар); 

10. Извод од регистарот во кој е регистрирано се-
диштето на правното лице; 

11. Копија од акционерската книга, односно доказ 
од друг соодветен јавен регистар за правното лице; 

12. Ревизорски извештај (Извештај за извршена ре-
визија на финансиските извештаи на друштвото) изгот-
вен од овластено друштво за ревизија за последните 
две деловни години за правното лице.  Правните лица 
коишто се основани и работат помалку од две години, 
се должни да достават Извештај за извршена ревизија 
на финансиските извештаи на друштвото, за периодот 
за кој што работеле, со состојба на датум најмногу еден 
месец пред поднесување на барањето за добивање доз-
вола, како и да достават  ревизорски извештаи за по-
следните две деловни години за своите акционери - 
правни лица, односно да ја достават соодветната доку-
ментација од став (4) од овој член за своите акционери 
- физички лица, коишто имаат учество во капиталот на 
правното лице над 10%; 

13. други докази за оцена на бонитетот на правното 
лице, како и оцена на неговите акционери, односно 
иматели на удели. 

(6) Доколку лицето кое има намера да основа друш-
тво за осигурување е странско правно лице или домаш-
но правно лице кое непосредно или посредно е во мно-
зинска сопственост на странски физички или правни 
лица, покрај документацијата наведена во ставот (3) и 
(5) од овој член, кон барањето за добивање дозвола за 
вршење работи на осигурување се доставува и: 

1. доказ од странското друштво за осигурување де-
ка има дозвола за вршење работи на осигурување во 
матичната земја, ако странскиот акционер е друштво за 
осигурување; 

2. мислење на странска институција овластена за 
супервизија на друштвото осигурување, ако странскиот 
акционер е друштво за осигурување; и 

3. ревизорски извештај од првокласно друштво за 
ревизија за последната деловна година, ако  странскиот 
акционер не е друштво за осигурување. 

(7)  Покрај документацијата наведена во ставот (3), 
(4), (5) и (6) од овој член, Агенцијата може да бара и 
друга дополнителна документација, која може да се од-
несува особено но не исклучиво на следните доку-
менти, податоци и информации: 

- извод за состојбата на сметките во банки за одре-
ден период, кој се однесува на лицето што има намера 
да основа друштво за осигурување; 

- податоци за правниот статус, финансиската сос-
тојба и сопственичката структура на лицата кои имаат 
квалификувано учество во лицето кое има намера да 
основа друштво за осигурување; 

- податоци за составот на осигурителната, банкар-
ската или друг вид група, доколку лицето кое има на-
мера да основа друштво е член во таква група, со спи-
сок на одделните субјекти во групата и опис на нивна-
та поврзаност; 

- ревидирани финансиски извештаи на други члено-
ви во осигурителната, банкарската или друг вид група, 
доколку лицето кое има намера да основа друштво за 
осигурување е член во таква група, или на други лица 
поврзани со лицето кое има намера да основа друштво 
за осигурување, чие работење може да има влијание 
врз работењето и/или ризиците на кои би било изложе-
но друштвото за осигурување кое се основа. 

(8) Покрај документацијата наведена во ставот (3), 
(4), (5), (6) и (7) од овој член, Агенцијата по службена 
должност од својата евиденција обезбедува доказ дека 
лицето предложено за член на надзорниот орган на 
друштвото за осигурување не е член на Советот на ек-
сперти на Агенцијата.  

 (9) Документацијата од ставот (4) точка 6) подточ-
ки 6.3, 6.4 и 6.5, ставот (5) точка 4) подточка 4.1, ставот 
(5) точка 7) потточки 7.3, 7.5 и 7.6 и ставот (5) точки 
10) и 11) од овој член, Агенцијата по службена долж-
ност ќе ја прибави од надлежен јавен орган (доколку 
истата не е поднесена од барателот), за што подносите-
лот на барањето дава изјава со која ја овластува 
Агенцијата во негово име и за негова сметка да ги ко-
ристи податоците содржани во Образецот Б-ДО (Изја-
вата е составен дел на Образецот Б-ДО) кој е даден во 
Прилог 1 од овој правилник и до Агенцијата доставува 
доказ за извршена уплата на сметка на институцијата 
надлежна за издавање на соодветниот документ  во ви-
сина утврдена со тарифник пропишан согласно со за-
кон. 

(10) Под соодветна организациона оспособеност на 
друштвото за осигурување во смисла на став (3) точка 
10) од овој член, се подразбира воспоставување на так-
ва организација на друштвото која овозможува успеш-
но вршење на неговата дејност во обем утврден во Ста-
тутот и Планот за работа, што се докажува со донесени 
предлог - акти за внатрешна организација и системати-
зација на работни места, одлука за организирање на ра-
ботни единици, правилници за работа на внатрешната 
ревизија и сл.   

(11) Под соодветна техничка оспособеност на 
друштвото за осигурување во смисла на став (3) точка 
10) од овој член се подразбира: 

- деловен простор за вршење на работи на осигуру-
вање кој ги задоволува потребните стандарди во однос 
на планираниот број вработени; 

- Проект за имплементација на соодветна информа-
тичка опрема и софтверско решение за вршење работи 
на осигурување, кои по обем и технички карактеристи-
ки одговара на бројот на вработени и планираниот 
обем на работење на друштвото за осигурување. 

(12) Проектот за имплементација на информатички-
от систем треба да содржи детален опис на предвиде-
ната хардверска и софтверска инфраструктура, специ-
фикација на опремата и функционалностите на аплика-
цијата, план за имплементација со дефинирани чекори 
и рокови, опис на сигурносните мерки кои ќе бидат им-
плементирани и начинот на кој ќе се обезбеди контину-
итет на сервисите. Проектот треба да ги земе предвид  
општоприфатените стандарди за сигурност на инфор-
матичкиот систем и за обезбедување континуитет во 
работењето, доколку не е поинаку пропишано од 
Агенцијата. Доколку е предвидено функционирањето 
на информатичкиот систем да зависи од надворешни 
добавувачи (друштво за помошни услуги), друштвото 
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за осигурување мора да инкорпорира соодветна доку-
ментација добиена од страна на добавувачот во самиот 
проектен план, со која јасно ќе се дефинира обемот и 
квалитетот на услугата, сигурносните мерки, како и ка-
рактеристиките на испораката.  

(13) Под соодветна кадровска оспособеност на 
друштвото за осигурување во смисла  на став (3) точка 
10) од овој член се подразбира предвидена квалифика-
циона структура на вработени со потребен работен 
стаж и искуство за секое конкретно работно место, ка-
ко и планирана динамика за пополнување на работни 
места, која треба да ја следи динамиката на зголемува-
ње на обемот на работење и ширење на организациона-
та мрежа на друштвото за осигурување. Потребно е да 
се наведе бројот на вработени по одделни организацис-
ки делови, податоци за образованието на лицата кои ќе 
бидат вклучени во вршењето финансиски активности и 
план за обука на вработените за наредните три години. 

(14) При одлучување по барањето за издавање доз-
вола за вршење работи на осигурување се оценува дали 
друштвото за осигурување ги исполнува критериумите 
пропишани со Законот за супервизија на осигурување, 
најмалку преку: 

- утврдување на идентитетот на лицата кои имаат 
намера да основаат друштво за осигурување, лицата 
поврзани со нив и нивната правна форма; 

- утврдување дали финансиската состојба на лицата 
кои имаат намера да основаат друштво за осигурување  
е соодветна во однос на вредноста на акциите кои има-
ат намера да ги стекнат; 

- оцена на можностите за поддршка на планираниот 
раст на сопствените средства на друштво за осигурува-
ње од страна на лицата кои имаат намера да основаат 
друштво за осигурување; 

- утврдување на изворите на средства, нивното по-
текло и легалност; 

- оцена на квалитетот и реалноста на планот за ра-
бота. Планот се оценува од аспект на предвидениот на-
чин на управување со ризиците во работењето, начинот 
на воспоставување системи на внатрешна контрола, ре-
алноста на реализацијата на проекцијата на финансис-
ките активности и финансиските извештаи и можноста 
за остварување на планот на акционерите за идниот 
развој на друштво за осигурување; 

- оцена на тарифите и условите за осигурување во 
одделни класи на осигурување од аспект на нивната 
конзистентност со техничките основи за пресметка на 
истите;  

- оцена на соодветноста на потребниот број врабо-
тени во друштвото за осигурување за негово ефикасно 
и успешно управување и работење. Под потребен број 
вработени се подразбира оној број кој дава сигурност 
дека друштво за осигурување редовно и нормално ќе го 
извршува планираниот обем на активности; 

- оцена на квалификацијата, искуството, обуката и 
репутацијата на членовите на надзорниот орган и орга-
нот на управување и на лицата кои имаат намера да ос-
новаат друштво за осигурување, од аспект на активнос-
тите кои ќе ги врши друштво за осигурување; 

- оцена на соодветноста на информатичкиот  систем 
и техничката опременост на друштвото за осигуру-
вање, за успешно и сигурно извршување на активнос-
тите. Информатичкиот систем се смета за соодветен 
доколку овозможува постојана и сигурна поддршка на 
работењето на друштвото за осигурување, и дава осно-

ва за навремено и точно известување на лицата со по-
себни права и одговорности и на Агенцијата за супер-
визија на осигурување. Друштвото за осигурување тре-
ба да поседува соодветен деловен простор и техничка 
опрема кои ќе овозможат нејзино сигурно и непречено 
работење, како и соодветно разграничување на делов-
ните процеси; 

- оцена на соодветноста на организациската струк-
тура на друштвото за осигурување, што подразбира 
најмалку дефинирање на процедурите за работа за сите 
деловни процеси кои ќе се одвиваат во друштвото, сог-
ласно со планираните активности, дефинирање на ли-
ниите на одлучување и одговорност и воспоставување 
систем на внатрешна контрола во сите деловни проце-
си кои вклучуваат одредено ниво на ризик; 

- оцена на тоа дали друштвото за осигурување, има 
капацитет за идентификување, мерење, следење и кон-
трола на ризиците на кои ќе биде изложено при врше-
њето на планираните активности; 

- оцена на соодветноста на системот за спречување 
перење пари и финансирање на тероризмот врз основа 
на воспоставените процеси и софтверското решение за 
следење на ризикот од изложеност на друштвото за 
осигурување на перење пари и на финансирање на те-
роризмот; 

- утврдување дали во барањето постојат неконзис-
тентности кои не можат да бидат објаснети.” 

 
Член 2 

Во Делот III. ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВОВЕДУ-
ВАЊЕ НОВА КЛАСА НА ОСИГУРУВАЊЕ, во членот 
3 по ставот (1) се додава нов став  (2) кој гласи: 

„(2) Барањето од ставот (1) на овој член се доставу-
ва исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за до-
бивање дозвола за воведување нова класа на осигуру-
вање (Образец Б-ДКО)” кој е даден во Прилог 2 од овој 
правилник и е негов составен дел.” 

Ставот (2) станува став (3). 
Во ставот (2) кој станал став (3) точката 2) се мену-

ва и гласи: 
„Документација наведена во член 2 став (3) точки 2, 

3, 4, 5 и 15 од овој правилник; и” 
Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5). 
 

Член 3 
Во Делот IV. ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПРЕНОС 

НА ОСИГУРИТЕЛНО ПОРТФОЛИО, во членот 4 по 
ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи: 

„(2) Барањето од ставот (1) на овој член се доставу-
ва исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за до-
бивање дозвола за пренос на осигурително портфолио 
(Образец Б-ДПОП)” кој е даден во Прилог 3 од овој 
правилник и е негов составен дел.” 

Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4) и 
(5). 

 
Член 4 

Во Делот V. ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПРЕНОС 
НА НАДВОРЕШНИ АКТИВНОСТИ, во членот 5 по 
ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи: 

„(2) Барањето од ставот (1) на овој член се доставу-
ва исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за до-
бивање дозвола за пренос на надворешни активности 
(Образец Б-ДПНА)” кој е даден во Прилог 4 од овој 
правилник и е негов составен дел.” 

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4). 
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Член 5 

Во Делот VI. ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА СТАТУС-

НИ ИЗМЕНИ, во членот 6 по ставот (2) се додава нов 

став (3) кој гласи: 

„(3) Барањето од ставот (2) на овој член се доставу-

ва исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за до-

бивање дозвола за статусни измени - спојување (Обра-

зец Б-ДСИС)” кој е даден во Прилог 5 од овој правил-

ник и е негов составен дел.” 

Ставот (3) станува став (4). 

Во ставот (3) кој станал став (4) точката 5) се мену-

ва и гласи: 

„Соодветна документација од член 2 став (3) точки 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и став (4), (5), 

(6) и (7) од овој правилник; и”. 

Ставот (4) станува став (5).  

По ставот (4) кој станал став (5) се додава нов став 

(6) кој гласи: 

„(6) Барањето од ставот (5) на овој член се доставу-

ва исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за до-

бивање дозвола за статусни измени - присоединување 

(Образец Б-ДСИПР)” кој е даден во Прилог 6 од овој 

правилник и е негов составен дел.” 

Ставот (5) станува став (7). 

Во ставот (5) кој станал став (7) зборовите “Кон ба-

рањето од став (4)” се заменуваат со зборовите: “Кон 

барањето од став (5)”. 

Tочката 6) се менува и гласи: 

„Соодветна документација од член 2 став (3) точки 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  и став (4), (5), 

(6) и (7) од овој правилник; и”. 

Ставот (6) станува став (8). 

По ставот (6) кој станал став (8) се додава нов став 

(9) кој гласи: 

„(9) Барањето од ставот (8) на овој член се доставу-

ва исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за до-

бивање дозвола за статусни измени - поделба (Образец 

Б-ДСИПО)” кој е даден во Прилог 7 од овој правилник 

и е негов составен дел.” 

Ставовите (7) станува став (10). 

Во ставот (7) кој станал став (10) зборoвите “Кон 

барањето од став (6)” се заменуваат со зборовите: “Кон 

барањето од став (8)”. 

Ставот (8) станува став (11). 

Во ставот (8) кој станал став (11) зборовите: “доку-

ментацијата од став (7)” се заменуваат со зборовите: 

“документацијата од став (10)”. 

Точката 5) се менува и гласи:  

„Соодветна документација од член 2 став (3) точки 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и став (4), (5), 

(6) и (7) од овој правилник; и” 

По точката 5) се додава нова точка 6) која гласи: 

„6. Доказ за платен надоместок за издавање дозвола 

за статусни измeни, согласно тарифникот на Агенци-

јата.” 

Ставот (9) станува став (12). 

Во ставот (9) кој станал став (12) зборовите: “доку-

ментацијата од став (7)” се заменуваат со зборовите: 

“документацијата од став (10)”. 

Во алинеја 1 зборовите: “во член 2 став (2) точка 1” се 

заменуваат со зборовите: “во член 2 став (3) точка 1)”. 

Во алинеја 2 зборовите: “со член 2 став (2) точка 2” се 

заменуваат со зборовите: “со член 2 став (3) точка 2)”.  

Во алинеја 6 зборовите: “Барања од член 2 став (5) 

и член 3” се заменуваат со зборовите: “документација-

та од член 2 став (3) точки 7) и 8) и член 3”. 

Во алинеја 7 зборовите: “Податоци од член 2 став 

(2) точки 7 и 8” се заменуваат со зборовите: “Докумен-

тацијата од член 2 став (4) и (5)”. 

 

Член 6 

Во членот 7 став (2) и (3) се менуваат и гласат: 

„(2) Документацијата која се доставува кон барање-

то за издавање дозволи треба да биде во оригинал или 

копија заверена кај овластено лице (нотар), потпишана 

од овластено лице или од соодветниот надлежен орган, 

без дополнителни исправки, на македонски јазик и ис-

тата не смее да биде постара од шест месеци пред де-

нот на поднесување на барањето за издавање дозвола. 

Доколку документот што треба да се достави е на друг 

јазик, заедно со оригиналот се доставува и превод на 

македонски јазик, преведен од овластен преведувач и 

заверен кај нотар.  

(3) Изјавите и прашалниците кои се дел од доку-

ментацијата која се доставува кон барањето за издава-

ње дозволи треба да бидат заверени кај овластено лице 

(нотар) и истите не смеат да бидат постари од шест ме-

сеци на денот на поднесување на барањето за издавање 

дозвола.” 

Ставот (5) се менува и гласи: 

„(5) Агенцијата разгледува и одлучува по барањата 

за издавање дозволи со комплетна документација. Под 

комплетна документација се подразбира документаци-

јата пропишана со овој правилник, документацијата ко-

ја дополнително е побарана од Агенцијата, како и со-

одветните документи, податоци и информации, кои 

треба да се добијат од надлежни домашни и странски 

институции во земјата и во странство. “ 

 

Член 7 

Прилогот 1 се заменува со 8 нови Прилози кои се 

дадени во Прилог на овој правилник и се негов соста-

вен дел. 

 

Завршни одредби 

 

Член 9 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“.  

 

Бр. 02-208/5 Претседател 

10 март 2017 година на Советот на експерти, 

Скопје Климе Попоски, с.р. 
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568. 

Врз основа на член 158-s точка 1) а во врска со член 
146 од Законот за супервизија на осигурување („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр.27/2002, 
79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 
112/2014,153/2015, 192/2015 и 23/2016), Советот на ек-
сперти на Агенцијата за супервизија на осигурување на 
седница одржана на ден 10.3.2017 година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИ-
ВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ  НА ОСИГУРИ-

ТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ 
 

Општи одредби 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува потребната доку-

ментација за добивање дозвола за вршење на осигури-
телно брокерски работи од страна на Агенцијата за су-
первизија на осигурување (во понатамошниот текст: 
Агенцијата), согласно Законот за супервизија на осигу-
рување. 

 
Потребна документација за добивање дозвола за 

вршење на осигурително брокерски работи 
 

Член 2 
(1) За издавање дозвола за вршење на осигурително 

брокерски работи до Агенцијата се доставува барање 
за добивање дозвола за вршење на осигурително бро-
керски работи.  

(2) Барањето од ставот (1) од овој член се доставува 
исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за доби-
вање дозвола за вршење осигурително брокерски рабо-
ти (Образец Б-ДОБД)” кој е даден во Прилог 1 од овој 
правилник и е негов составен дел. 

(3) Кон барањето од став (1) од овој член, се доста-
вува следната документација: 

1. Предлог на Статут кој треба да ги содржи најмал-
ку следните податоци: 

– фирма и седиште на осигурителното брокерско 
друштво; 

– висина на почетниот акционерски капитал на оси-
гурително брокерското друштво; 

– номинален износ на акциите, број на акциите од 
секој род и класа, права, обврски, ограничувања и по-
годности кои произлегуваат од акциите; 

– начин на стекнување и престанок на правата на 
акционерите на осигурителното брокерско друштво; 

– постапка за свикување и одржување на Собрание 
на акционери на осигурителното брокерско друштво; 

– вид, состав, број, начин и услови за избор, мандат, 
права, должности, одговорности и начин на работење 
на органите на управување на осигурителното брокер-
ско друштво;  

– начин на управување со осигурителното брокер-
ско друштво и застапување на осигурителното брокер-
ско друштво од страна на членовите на органот на уп-
равување на друштвото; 

– број, мандат, права, одговорности и услови за 
именување на лицата со посебни права и одговорности 
во осигурителното брокерско друштво; 

– начин на решавање на споровите меѓу акционери-
те на осигурителното брокерско друштво; 

– начин на решавање на судир на интереси и зашти-
та на доверливоста на податоците на осигурителното 
брокерско друштво; 

– форма и начин на објавување податоци од страна 
на осигурителното брокерско друштво; 

– услови и случаи на престанување со работа на 
осигурителното брокерско друштво и 

– други податоци согласно закон. 
2. План за работа на осигурителното брокерско 

друштво кој треба да ги содржи најмалку следните по-
датоци: 

– основи на деловната политика на осигурителното 
брокерско друштво со образложение, односно анализа 
на причините за основање на осигурителното брокер-
ско друштво, деловните цели, осврт на пазарот на кој 
ќе учествува осигурителното брокерско друштво, 
структура на клиентите на осигурителното брокерско 
друштво и други податоци; 

– планиран обем на трошоци за основање, организа-
циски трошоци и трошоци за развој; 

– елаборат со проекција за очекувани деловни ре-
зултати за најмалку тригодишен период, пред сè во 
врска со очекуваниот приход од провизии, очекуваните 
трошоци, очекуваната добивка и др.  Елаборатот треба 
да содржи: (1) детален Биланс на состојба, Биланс на 
успех и Извештај за паричните текови со коментар за 
секоја позиција и основните претпоставки врз кои се 
темели проекцијата, (2) движење на финансиските по-
казатели, како што се показателите за ликвидноста, 
профитабилноста и квалитетот на активата; 

– опис на системите за управување и внатрешна 
контрола; 

– седиште на осигурителното брокерско друштво, 
како и евентуалниот број и локација на подружниците 
и други делови, како и рокот кога осигурителното бро-
керско друштво има намера да ги отвори; 

– организациска структура на осигурителното бро-
керско друштво, со посебен опис на делокругот на ра-
бота и одговорностите на лицата со посебни права и 
одговорности на секој организациски дел, меѓусебните 
односи и односите со органите на надзор и управување 
на друштвото, како и опис на потребниот број вработе-
ни и нивната квалификациска структура; 

3. Доказ дека се уплатени парични средства на име 
акционерски капитал на осигурителното брокерско 
друштво, на засебна привремена сметка кај носител на 
платен промет, односно на девизна сметка кај Народна 
банка на Република Македонија (за основач странско 
правно односно физичко лице); 

4. Список на акционери на осигурителното брокер-
ско друштво, со наведување на име и презиме и живеа-
лиште на физичките лица - основачи, односно назив и 
седиште на правните лица - основачи, како и податоци 
за вкупниот номинален износ на поседувани акции и 
процент на учество во акционерскиот капитал на оси-
гурителното брокерско друштво; 

5. Основи на деловната политика на осигурително-
то брокерско друштво со образложение, односно ана-
лиза на причините за основање на осигурителното бро-
керско друштво, деловните цели на осигурителното 
брокерско друштво, осврт на пазарот на кој ќе учеству-
ва осигурителното брокерско друштво, структура на 
клиентите на осигурителното брокерско друштво и 
други податоци; 
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6. Тарифа за извршени услуги на осигурителното 
брокерско друштво; 

7. Документација врз основа на која може да се кон-
статира дека осигурителното брокерско друштво е кад-
ровски, технички и организационо оспособено за врше-
ње на работите предвидени со статутот на осигурител-
ното брокерско друштво, со податоци за информатич-
киот систем и техничката опременост на осигурително-
то брокерско друштво; 

8. Преддоговор или договор за осигурување од од-
говорност склучен со овластено друштво за осигурува-
ње во Република Македонија; 

9. Програма за имплементација на мерките за спре-
чување на перење пари и финансирање на тероризам 
заедно со мислење од Управата за спречување перење 
пари по однос на програмата; 

10. Податоци за лиценцираните осигурителни бро-
кери кои ќе бидат вработени во осигурителното бро-
керско друштво со докази дека лицата ги исполнуваат 
условите пропишани во Законот за супервизија на оси-
гурување, заедно со писмо за намери за склучување до-
говор за вработување на осигурителните брокери пот-
пишано од основачите на осигурителното брокерско 
друштво и заверено кај нотар или преддоговор за вра-
ботување на осигурителните брокери склучен помеѓу 
основачот/те и осигурителните брокери; 

11. Доказ за платен надоместок за издавање дозвола 
за вршење на осигурително брокерски работи, согласно 
Тарифникот на Агенцијата. 

(4) Доколку лицето кое има намера да основа оси-
гурително брокерско друштво е физичко лице, покрај 
документацијата од ставот (3) на овој член, кон бара-
њето за добивање дозвола за вршење осигурително 
брокерски работи се доставува и: 

1. Пополнет Прашалник за физички лица на соодве-
тен пропишан образец кој е даден во Прилог 3 од Пра-
вилникот за потребната документација и начинот за 
стекнување квалификувано учество во друштво за оси-
гурување, осигурително брокерско друштво, односно 
друштво за застапување во осигурување  и е негов сос-
тавен дел. Се пополнуваат податоци (име и презиме, 
живеалиште и број на лична карта) за физичкото лице 
преземени од личната карта, односно се доставува ко-
пија од пасошот за странско физичко лице. Во прилог 
кон податоците за физичкото лице, преземени од лич-
ната карта, се доставува изјава од лицето дека се тоа 
негови и точни податоци, заверена од страна на овлас-
тено лице (нотар); 

2. Извори на средства за уплата на капиталот, и тоа: 
2.1 Изјава на физичкото лице, за потеклото на сред-

ствата што се вложуваат на име акционерски капитал 
на осигурително брокерското друштво односно основа-
та за стекнување акции во друштвото и 

2.2 Соодветен доказ за изворот на средствата кои 
физичкото лице ги вложува во осигурителното брокер-
ско друштво во висина најмалку еднаква на номинал-
ната вредност на акциите кои се предмет на стекнува-
ње (годишна даночна пријава, документ за висината на 
платата и приходите остварени по други основи, реше-
ние за наследство, потврда од банка или друга финан-
сиска институција за висината и датумот на вложените 
средства и друг соодветен доказ); 

3. Изјава на физичкото лице, дека во последните 
три години не било член на орган на управување, над-
зорен орган или лице со посебни права и одговорности 
во друштво за осигурување или друго првано лице над 
кое е отворена стечајна постапка; 

4. Изјава на физичкото лице, дека е запознаено со 
одредбите од Законот согласно кои лицето не треба да 
биде поврзано лице со правно лице во кое осигурител-
ното брокерско друштво директно или индиректно по-
седува сопственост на повеќе од 10% од капиталот или 
правата на глас во тоа правно лице;  

5. Изјава на физичкото лице, дека физичкото лице 
не работело спротивно на одредбите од Законот за 
спречување перење пари и други приноси од казниво 
дело и финансирање на тероризам; 

6. Доказ за непостоење на капитална или управу-
вачка поврзаност на физичкото лице со друштва за 
осигурување, друштва за застапување во осигурување 
или други осигурително брокерски друштва согласно 
член 16-а од Законот за супервизија на осигурување, и 
тоа: 

6.1 Изјава на физичкото лице, дека не е поврзано 
лице со друштва за осигурување, друштва за застапува-
ње во осигурување или други осигурително брокерски 
друштва согласно член 16-а од Законот за супервизија 
на осигурување; 

6.2 Список на правни лица во кои физичкото лице 
поседува директно или индиректно повеќе од 10 % од 
акциите односно уделите потпишан од физичкото 
лице; 

6.3 Извод од Централен депозитар за хартии од 
вредност односно друг јавен регистар, за тоа каде фи-
зичкото лице поседува акции во други правни лица; 

6.4 Извод од Централен регистар односно друг ја-
вен регистар, за тоа каде физичкото лице поседува уде-
ли во други правни лица; 

6.5 Доказ од Централен регистар односно друг ја-
вен регистар, за тоа каде физичкото лице е член на ор-
ган на управување, надзорен орган, прокурист или ли-
це со посебни права и одговорности во други правни 
лица; 

7. Други докази за оценка на бонитетот на физичко-
то лице. 

(5) Доколку лицето кое има намера да основа оси-
гурително брокерско друштво е правно лице, покрај 
документацијата од ставот (3) на овој член, кон бара-
њето за добивање дозвола за вршење осигурително 
брокерски работи се доставува и: 

1. Пополнет Прашалник за правни лица на соодве-
тен пропишан образец кој е даден во Прилог 2 од Пра-
вилникот за потребната документација и начинот за 
стекнување квалификувано учество во друштво за оси-
гурување, осигурително брокерско друштво, односно 
друштво за застапување во осигурување  и е негов сос-
тавен дел; 

2. Одлука на надлежниот орган на правното лице, 
за учество во основањето на  осигурително брокерско-
то друштво, донесена од страна на надлежен орган на 
правното лице; 

3. Извори на средства за уплата на капиталот, и тоа: 
3.1 Изјава на надлежен орган на правното лице, за 

потеклото на средствата што се вложуваат на име ак-
ционерски капитал на осигурителното брокерско 
друштво односно основата за стекнување акции во оси-
гурителното брокерско друштво и 

3.2 Соодветен доказ за изворот на средствата кои 
правното лице ги вложува во осигурителното брокер-
ско друштво во висина најмалку еднаква на номинал-
ната вредност на акциите кои се предмет на стекнува-
ње (ревизорски извештај на правното лице, завршна 
сметка или друг соодветен доказ). 
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4. Доказ дека против правното лице не е поведена 
стечајна постапка или постапка на ликвидација, и тоа:  

4.1 Потврда од Централен регистар односно друга 
надлежна институција дека против правното лице не е 
поведена стечајна постапка или постапка на ликвида-
ција; 

4.2 Изјава на надлежен орган на правното лице дека 
против правното лице не е поведена стечајна постапка 
или постапка на ликвидација; 

5. Изјава на надлежен орган на правното лице, дека 
е запознаено со одредбите од Законот за супервизија на 
осигурување согласно кои лицето не треба да биде пов-
рзано лице со правно лице во кое осигурително брокер-
ското друштво директно или индиректно поседува соп-
ственост на повеќе од 10% од капиталот или правата на 
глас во тоа правно лице;  

6. Изјава на надлежен орган на правното лице, дека 
правното лице не работело спротивно на одредбите од 
Законот за спречување перење пари и други приноси 
од казниво дело и финансирање на тероризам; 

7. Доказ за непостоење на капитална или управу-
вачка поврзаност на правното лице со друштва за оси-
гурување, друштва за застапување во осигурување или 
други осигурително брокерски друштва согласно член 
16-а од Законот за супервизија на осигурување, и тоа: 

7.1 Изјава на надлежен орган на правното лице, де-
ка правното лице не е поврзано лице со друштва за 
осигурување, друштва за застапување во осигурување 
или други осигурително брокерски друштва согласно 
член 16-а од Законот за супервизија на осигурување; 

7.2 Список на лица кои во правното лице поседу-
ваат, директно или индиректно, повеќе од 10% од ак-
циите, односно уделите, потпишан од овластено лице 
на правното лице;  

7.3 Извод од Централен депозитар за хартии од 
вредност, односно друг јавен регистар, за тоа кои се 
иматели на акции, односно удели во правното лице;  

7.4 Список на правни лица во кои правното лице 
поседува директно или индиректно повеќе од 10 % од 
акциите, односно уделите, потпишан од овластено ли-
це на правното лице; 

7.5 Извод од Централен депозитар за хартии од 
вредност односно друг јавен регистар, за тоа каде прав-
ното лице поседува акции во други правни лица; 

7.6 Извод од Централен регистар односно друг ја-
вен регистар, за тоа каде правното лице поседува удели 
во други правни лица; 

8. Акт за основање одосно Статут на правното 
лице; 

9. Список на членови на органот на управување во 
правното лице (Извод од Централен регистар или друг 
соодветен јавен регистар); 

10. Извод од регистарот во кој е регистрирано прав-
ното лице; 

11. Копија од акционерска книга на првното лице; 
12. Ревизорски извештај (Извештај за извршена ре-

визија на финансиските извештаи на друштвото) изгот-
вен од овластено друштво за ревизија за последните 
две деловни години за правното лице.  Правните лица 
коишто се основани и работат помалку од две години, 
се должни да достават Извештај за извршена ревизија 
на финансиските извештаи на друштвото за периодот 
за кој што работеле со состојба на датум најмногу еден 
месец пред поднесување на барањето за добивање доз-

вола како и да достават  ревизорски извештаи за по-
следните две деловни години за своите акционери - 
правни лица, односно да ја достават соодветната доку-
ментација од став (4) од овој член за своите акционери 
- физички лица коишто имаат учество во капиталот на 
правното лице над 10%; 

13. други докази за оцена на бонитетот на правното 
лице, како и оцена на неговите акционери, односно 
иматели на удели. 

(6)  Покрај документацијата наведена во ставот (3), 
(4) и (5) од овој член, Агенцијата може да бара и друга 
дополнителна документација која може да се однесува 
особено но не исклучиво на следните документи, пода-
тоци и информации: 

- извод за состојбата на сметките во банки за одре-
ден период, кој се однесува на лицето што има намера 
да основа осигурително брокерско друштво; 

- податоци за правниот статус, финансиската сос-
тојба и сопственичката структура на лицата кои имаат 
квалификувано учество во лицето кое има намера да 
основа осигурително брокерско друштво; 

- податоци за составот на осигурителната, банкар-
ската или друг вид група (доколку лицето кое има на-
мера да основа осигурително брокерско друштво е 
член во таква група), со список на одделните субјекти 
во групата и опис на нивната поврзаност; 

- ревидирани финансиски извештаи на други члено-
ви во осигурителната, банкарската или друг вид група 
(доколку лицето кое има намера да основа осигурител-
но брокерско друштво е член во таква група), или на 
други лица поврзани со лицето кое има намера да осно-
ва осигурително брокерско друштво, чие работење мо-
же да има влијание врз работењето и/или ризиците на 
кои би било изложено осигурителното брокерско 
друштво кое се основа. 

(7) Документацијата од ставот (4) точка 6) подточки 
6.3, 6.4 и 6.5, ставот (5) точка 4) подточка 4.1, точка 7) 
подточки 7.3, 7.5 и 7.6 како и точки 10) и 11) од овој 
член, Агенцијата по службена должност ќе ја прибави 
од надлежен јавен орган (доколку истата не е поднесе-
на од барателот), за што подносителот на барањето да-
ва изјава со која ја овластува Агенцијата во негово име 
и за негова сметка да ги користи податоците содржани 
во Образецот Б-ДОБД (Изјавата е составен дел на 
Образецот Б-ДОБД) кој е даден во Прилог 1 од овој 
правилник и до Агенцијата доставува доказ за изврше-
на уплата на сметка на институцијата надлежна за из-
давање на соодветниот документ  во висина утврдена 
со тарифник пропишан согласно со закон. 

(8) Под соодветна организациона оспособеност на 
осигурителното брокерско друштво во смисла на став 
(3) точка 7) од овој правилник се подразбира воспоста-
вување на таква организација на друштвото, која овоз-
можува успешно вршење на неговата дејност во обем 
утврден во актот за основање, што се докажува со до-
несени акти за внатрешна организација и систематиза-
ција на работни места, одлука за организирање на ра-
ботни единици, правилници за работа на внатрешната 
ревизија и сл.   

(9) Под соодветна техничка оспособеност на осигу-
рителното брокерско друштво во смисла на став (3) 
точка 7) од овој правилник се подразбира: 

1) деловен простор за вршење на осигурително бро-
керски работи кој ги задоволува потребните стандарди 
во однос на планираниот број на вработени; 
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2) проект за имплементација на соодветна  инфор-
матичка опрема и софтверско  решение за вршење на 
осигурително брокерски работи, кое по обем и технич-
ки карактеристики одговара на бројот на вработени и 
планираниот обем на работење на осигурителното бро-
керско друштво. 

(10) Под соодветна кадровска оспособеност на оси-
гурителното брокерско друштво во смисла на став (3) 
точка 7) од овој правилник се подразбира предвидена 
квалификациона структура на вработени со потребен 
работен стаж и искуство за секое конкретно работно 
место, како и планирана динамика за пополнување за 
работни места која треба да ја следи динамиката на 
зголемување на обемот на работење и ширење на орга-
низационата мрежа на осигурителното брокерско 
друштво. Потребно е да се наведе бројот на вработени 
по одделни организациски делови, податоци за образо-
ванието на лицата кои ќе бидат вклучени во вршењето 
финансиски активности и план за обука во наредните 
три години. Доколку е потребно се доставува и план за 
достигнување на планираниот број вработени. 

(11) Проектот за имплементација на информатички-
от систем треба да содржи детален опис на предвиде-
ната хардверска и софтверска инфраструктура, специ-
фикација на опремата и функционалностите на аплика-
цијата, план за имплементација со дефинирани чекори 
и рокови, опис на сигурносните мерки кои ке бидат им-
плементирани и начинот на кој ќе се обезбеди контину-
итет на сервисите. Проектот треба да ги земе во пред-
вид  општоприфатените стандарди за сигурност на ин-
форматичкиот систем и за обезбедување континуитет 
во работењето, доколку не е поинаку пропишано од 
Агенцијата. Доколку е предвидено функционирањето 
на информатичкиот систем да зависи од надворешни 
добавувачи (друштво за помошни услуги), осигурител-
но брокерското друштво мора да инкорпорира соодвет-
на документација добиена од страна на добавувачот во 
самиот проектен план со која јасно ќе се дефинира обе-
мот и квалитетот на услугата, сигурносните мерки, ка-
ко и карактеристиките на испораката. 

(12) Документацијата за техничката опременост 
треба да содржи податоци за деловниот простор каде 
што ќе работи осигурителното брокерско друштво 
(сопствен, изнајмен, локација, површина и динамика на 
неговото опремување за пуштање во употреба) и за 
техничката опрема која што ќе ја користи.  

 
Прецизирање на формата на доставување  

на документацијата 
 

Член 3 
(1) Кон барањето за издавање дозвола за вршење 

осигурително брокерски работи, се доставуваат пода-
тоци за овластено лице за контакт со Агенцијата (име и 
презиме, телефонски број, адреса на електронска 
пошта). 

(2) Документацијата која се доставува кон барањето 
за издавање дозвола за вршење осигурително брокер-
ски работи треба да биде во оригинал или копија заве-
рена кај овластено лице (нотар), потпишана од овласте-
но лице или од соодветниот надлежен орган, без до-
полнителни исправки, на македонски јазик и истата не 
смее да биде постара од шест месеци на денот на под-
несување на барањето за издавање дозвола. Доколку 

документот што треба да се достави е на друг јазик, за-
едно со оригиналот се доставува и превод на македон-
ски јазик, преведен од овластен преведувач и заверен 
кај нотар.  

(3) Изјавите и прашалниците кои се дел од доку-
ментацијата која се доставува кон барањето за издава-
ње дозвола за вршење осигурително брокерски работи, 
треба да бидат заверени кај овластено лице (нотар) и 
истите не смеат да бидат постари од шест месеци на 
денот на поднесување на барањето за издавање доз-
вола. 

(4) Доколку законодавството на земјата од која доа-
ѓа странското лице кое има намера да основа осигури-
телно брокерско друштво поинаку ја регулира матери-
јата во врска со документацијата која се доставува кон 
барањето за издавање дозвола за вршење осигурително 
брокерски работи, треба да се приложи соодветен до-
кумент, или правно мислење од адвокат, со кој ќе може 
да се потврди разликата во регулативата, односно ќе се 
обезбеди друг релевантен документ со кој би се пот-
врдило исполнувањето на предвидената законска об-
врска. 

(5) Агенцијата разгледува и одлучува по барањето 

за издавање дозвола за вршење осигурително брокер-
ски работи со комплетна документација. Под комплет-
на документација се подразбира документацијата про-
пишана со овој правилник, документацијата која до-
полнително е побарана од Агенцијата, како и соодвет-
ните документи, податоци и информации, кои треба да 
се добијат од надлежни домашни и странски институ-

ции во земјата и во странство.  
 

Одлучување по барањето за добивање дозвола за 

вршење на осигурително брокерски работи 
 

Член 4 
(1) При одлучувањето по барањето, Агенцијата оце-

нува дали се исполнети условите предвидени во Зако-

нот за супервизија на осигурување.  
(2) Врз основа на оценката од став (1) на овој член, 

Агенцијата донесува решение за издавање дозвола за 
вршење на осигурително брокерски работи или за од-
бивање на барањето, во рок од 60 дена од денот на под-
несување на барањето со комплетна документација 
согласно овој правилник. 

 

Завршни одредби 
 

Член 5 
Со денот на влегување во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за потребната доку-
ментација за добивање дозвола за вршење на осигури-

телно брокерски работи („Службен весник на Републи-
ка Македонија” бр. 153/2011). 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
Бр. 02-208/6 Претседател 

10 март 2017 година на Советот на експерти, 
Скопје Климе Попоски, с.р. 
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569. 

Врз основа на член 158-s точка 1) а во врска со член 
134-ѓ од Законот за супервизија на осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 
43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015 и 23/2016), Сове-
тот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигу-
рување на седница одржана на ден 10.3.2017 година, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИ-
ВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА  

ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕТО 
 

Општи одредби 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува потребната доку-

ментација за добивање дозвола за вршење работи на 
застапување во осигурувањето од страна на Агенцијата 
за супервизија на осигурување (во понатамошниот 
текст: Агенцијата), согласно Законот за супервизија на 
осигурување. 

 
Потребна документација која се приложува кон  
барањето за добивање дозвола за вршење работи  

на застапување во осигурувањето 
 

Член 2 
(1) За издавање дозвола за вршење работи на заста-

пување во осигурувањето до Агенцијата се доставува 
барање за добивање дозвола за вршење работи на зас-
тапување во осигурувањето. 

(2) Барањето од ставот (1) од овој член се доставува 
исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за доби-
вање дозвола за вршење работи на застапување во оси-
гурување (Образец Б-ДДЗ)” кој е даден во Прилог 1 од 
овој правилник и е негов составен дел. 

(3) Кон барањето од став (1) од овој член се доста-
вува следната документација: 

1. Предлог на Статут кој треба да ги содржи најмал-
ку следните податоци: 

– фирма и седиште на друштвото за застапување во 
осигурување; 

– висина на почетниот акционерски капитал на 
друштвото за застапување во осигурување; 

– номинален износ на акциите, број на акциите од 
секој род и класа, права, обврски, ограничувања и по-
годности кои произлегуваат од акциите; 

– начин на стекнување и престанок на правата на 
акционерите на друштвото за застапување во осигуру-
вање; 

– постапка за свикување и одржување на Собрание 
на акционери на друштвото за застапување во осигуру-
вање; 

– вид, состав, број, начин и услови за избор, мандат, 
права, должности, одговорности и начин на работење 
на органите на друштвото за застапување во осигуру-
вање; 

– начин на управување со друштвото и застапување 
од страна на членовите на органот на управување на 
друштвото за застапување во осигурување; 

– број, мандат, права, одговорности и услови за 
именување на лицата со посебни права и одговорности 
во друштвото за застапување во осигурување; 

– начин на решавање на споровите меѓу акционери-
те на друштвото за застапување во осигурување; 

– начин на решавање на судир на интереси и зашти-
та на доверливоста на податоците на друштвото за зас-
тапување во осигурување; 

– форма и начин на објавување податоци од страна 
на друштвото за застапување во осигурување; 

– услови и случаи на престанување со работа на 
друштвото за застапување во осигурување и 

– други податоци согласно закон. 
2. План за работа на друштвото за застапување во 

осигурување кој треба да ги содржи најмалку следните 
податоци: 

– основи на деловната политика на друштвото за 
застапување во осигурување со образложение, односно 
анализа на причините за основање на друштвото за зас-
тапување и деловните цели на друштвото за застапува-
ње во осигурување и осврт на пазарот на кој ќе учес-
твува друштвото за застапување во осигурување, 
структура на клиентите на друштвото за застапување 
во осигурување; 

– планиран обем на трошоци за основање, организа-
циски трошоци и трошоци за развој; 

– елаборат со проекција за очекувани деловни ре-
зултати за најмалку тригодишен период, пред сè во 
врска со очекуваниот приход од провизии, очекуваните 
трошоци, очекуваната добивка и др.  Елаборатот треба 
да содржи: (1) детален Биланс на состојба, Биланс на 
успех и Извештај за паричните текови со коментар за 
секоја позиција и основните претпоставки врз кои се 
темели проекцијата, (2) движење на финансиските по-
казатели, како што се показателите за ликвидноста, 
профитабилноста и квалитетот на активата; 

– опис на системите за управување и внатрешна 
контрола; 

– седиште на друштвото за застапување во осигуру-
вање, како и евентуалниот број и локација на подруж-
ниците и други делови, како и рокот кога друштвото за 
застапување во осигурување има намера да ги отвори; 

– организациска структура на друштвото за заста-
пување во осигурување, со посебен опис на делокругот 
на работа и одговорностите на лицата со посебни права 
и одговорности и на секој организациски дел, меѓусеб-
ните односи и односите со органите на надзор и упра-
вување на друштвото, како и опис на потребниот број 
вработени и нивната квалификациска структура; 

3. Доказ дека се уплатени парични средства на име 
акционерски капитал на друштвото за застапување во 
осигурување на засебна привремена сметка кај носител 
на платен промет односно на девизна сметка кај Народ-
на банка на Република Македонија (за основач стран-
ско правно односно физичко лице); 

4. Список на акционери на друштвото за застапува-
ње во осигурување, со наведување на име и презиме и 
живеалиште на физичките лица - основачи, односно 
назив и седиште на правните лица - основачи, како и 
податоци за вкупниот номинален износ на поседувани 
акции и процент на учество во акционерскиот капитал 
на друштвото за застапување во осигурување; 

5. Основи на деловната политика на друштвото за 
застапување во осигурување со образложение, односно 
анализа на причините за основање на друштвото за зас-
тапување во осигурување, деловните цели на друштво-
то за застапување во осигурување, осврт на пазарот на 
кој ќе учествува друштвото за застапување во осигуру-
вање, структура на клиентите на друштвото за застапу-
вање во осигурување и други податоци; 
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6. Тарифа за извршени услуги на друштвото за зас-
тапување во осигурување; 

7. Документација врз основа на која може да се кон-
статира дека друштвото за застапување во осигурување 
е кадровски, технички и организационо оспособено за 
вршење на работите предвидени со статутот на друш-
твото, со податоци за информатичкиот систем и тех-
ничката опременост на друштвото за застапување во 
осигурување; 

8. Преддоговор или договор за застапување во оси-
гурување, склучен со овластено друштво за осигурува-
ње кој мора да содржи одредба за постојан надзор на 
друштвото за осигурување врз извршувањето на дого-
ворот;  

9. Преддоговор или договор за осигурување од од-
говорност, склучен со овластено друштво за осигурува-
ње во Република Македонија; 

10. Програма за имплементација на мерките за 
спречување на перење пари и финансирање на терори-
зам заедно со Мислење од Управата за спречување пе-
рење пари по однос на Програмата; 

11. Податоци за лицето кое ќе биде вработено во 
друштвото за застапување во осигурување, со докази 
дека лицето ги исполнува условите пропишани во За-
конот за супервизија на осигурување, заедно со писмо 
за намери за склучување договор за вработување на 
застапникот во осигурување потпишано од основачите 
на друштвото за застапување во осигурување и завере-
но кај нотар или преддоговор за вработување на зас-
тапникот во осигурување склучен помеѓу основачот/те 
и застапникот во осигурување; 

12. Доказ за платен надоместок за издавање дозвола 
за вршење работи на застапување во осигурување, сог-
ласно Тарифникот на Агенцијата. 

(4) Доколку лицето кое има намера да основа друш-
тво за застапување во осигурување е физичко лице, 
покрај документацијата од ставот (3) од овој член, кон 
барањето за добивање дозвола за вршење работи на 
застапување во осигурувaње се доставува и: 

1. Пополнет Прашалник за физички лица на соодве-
тен пропишан образец кој е даден во Прилог 3 од Пра-
вилникот за потребната документација и начинот за 
стекнување квалификувано учество во друштво за оси-
гурување, осигурително брокерско друштво, односно 
друштво за застапување во осигурување  и е негов сос-
тавен дел. Се пополнуваат податоци (име и презиме, 
живеалиште и број на лична карта) за физичкото лице 
преземени од личната карта, односно се доставува ко-
пија од пасошот за странско физичко лице. Во прилог 
кон податоците за физичкото лице, преземени од лич-
ната карта, се доставува изјава од лицето дека се тоа 
негови и точни податоци, заверена од страна на овлас-
тено лице (нотар); 

2. Извори на средства за уплата на капиталот, и тоа: 
2.1 Изјава на физичкото лице, за потеклото на сред-

ствата што се вложуваат на име акционерски капитал 
на друштвото за застапување во осигурување односно 
основата за стекнување акции во друштвото;  

2.2 Соодветен доказ за изворот на средствата кои 
физичкото лице ги вложува во друштвото за застапува-
ње во осигурување во висина најмалку еднаква на но-
миналната вредност на акциите кои се предмет на стек-
нување (годишна даночна пријава, документ за висина-
та на платата и приходите остварени по други основи, 
решение за наследство, потврда од банка или друга фи-
нансиска институција за висината и датумот на вложе-
ните средства и друг соодветен доказ); 

3. Изјава на физичкото лице, дека во последните 
три години не било член на орган на управување, над-
зорен орган или лице со посебни права и одговорности 
во друштво за осигурување или друго првано лице над 
кое е отворена стечајна постапка; 

4. Изјава на физичкото лице, дека е запознаено со 
одредбите од Законот согласно кои лицето не треба да 
биде поврзано лице со правно лице во кое друштвото 
за застапување во осигурувањето директно или инди-
ректно поседува сопственост на повеќе од 10% од ка-
питалот или правата на глас во тоа правно лице;  

5. Изјава на физичкото лице, дека физичкото лице 
не работело спротивно на одредбите од Законот за 
спречување перење пари и други приноси од казниво 
дело и финансирање на тероризам; 

6. Доказ за непостоење на капитална или управу-
вачка поврзаност на физичкото лице со друштва за 
осигурување, осигурително брокерски друштва и други 
друштва за застапување во осигурувањето согласно 
член 16-а од Законот за супервизија на осигурување, и 
тоа: 

6.1 Изјава на физичкото лице, дека не е поврзано 
лице со друштва за осигурување, осигурително брокер-
ски друштва и други друштва за застапување во осигу-
рувањето, согласно член 16-а од Законот за супервизи-
ја на осигурување; 

6.2 Список на правни лица во кои физичкото лице 
поседува директно или индиректно повеќе од 10 % од 
акциите односно уделите потпишан од физичкото 
лице; 

6.3 Доказ од Централен депозитар за хартии од 
вредност односно друг јавен регистар, за тоа каде фи-
зичкото лице поседува акции во други правни лица; 

6.4 Доказ од Централен регистар односно друг ја-
вен регистар, за тоа каде физичкото лице поседува уде-
ли во други правни лица; 

6.5 Доказ од Централен регистар односно друг ја-
вен регистар, за тоа каде физичкото лице е член на ор-
ган на управување, надзорен орган, прокурист или ли-
це со посебни права и одговорности во други правни 
лица; 

7. Други докази за оценка на бонитетот на физичко-
то лице. 

(5) Доколку лицето кое има намера да основа друш-
тво за застапување во осигурување е правно лице, пок-
рај документацијата од ставот (3) од овој член, кон ба-
рањето за добивање дозвола за вршење работи на зас-
тапување во осигурување се доставува и: 

1. Пополнет Прашалник за правни лица на соодве-
тен пропишан образец кој е даден во Прилог 2 од Пра-
вилникот за потребната документација и начинот за 
стекнување квалификувано учество во друштво за оси-
гурување, осигурително брокерско друштво, односно 
друштво за застапување во осигурување  и е негов сос-
тавен дел.  

2. Одлука на надлежниот орган на правното лице, 
за учество во основањето на  друштво за застапување 
во осигурување, донесена од страна на надлежен орган 
на правното лице; 

3. Извори на средства за уплата на капиталот, и тоа: 
3.1 Изјава на надлежен орган на правното лице, за 

потеклото на средствата што се вложуваат на име ак-
ционерски капитал на друштвото за застапување во 
осигурување, односно основата за стекнување акции во 
друштвото за застапување во осигурување и 
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3.2 Соодветен доказ за изворот на средствата кои 
правното лице ги вложува во друштвото  за застапува-
ње во осигурување во висина најмалку еднаква на но-
миналната вредност на акциите кои се предмет на стек-
нување (ревизорски извештај на правното лице, зав-
ршна сметка или друг соодветен доказ); 

4. Доказ дека против правното лице не е поведена 
стечајна постапка или постапка на ликвидација, и тоа:  

4.1 Потврда од Централен регистар односно друга 
надлежна институција дека против правното лице не е 
поведена стечајна постапка или постапка на ликвида-
ција 

4.2 Изјава на надлежен орган на правното лице дека 
против правното лице не е поведена стечајна постапка 
или постапка на ликвидација; 

5. Изјава на надлежен орган на правното лице, дека 
е запознаено со одредбите од Законот согласно кои ли-
цето не треба да биде поврзано лице со правно лице во 
кое друштвото за застапување во осигурување дирек-
тно или индиректно поседува сопственост на повеќе од 
10% од капиталот или правата на глас во тоа правно 
лице;  

6. Изјава на надлежен орган на правното лице, дека 
правното лице не работело спротивно на одредбите од 
Законот за спречување перење пари и други приноси 
од казниво дело и финансирање на тероризам; 

7. Доказ за непостоење на капитална или управу-
вачка поврзаност на правното лице со друштва за оси-
гурување, други друштва за застапување во осигурува-
ње или осигурително брокерски друштва согласно член 
16-а од Законот за супервизија на осигурување, и тоа: 

7.1 Изјава на надлежен орган на правното лице, де-
ка правното лице не е поврзано лице со друштва за 
осигурување, други друштва за застапување во осигу-
рување или осигурително брокерски друштва согласно 
член 16-а од Законот за супервизија на осигурување; 

7.2 Доказ од Централен депозитар за хартии од 
вредност, односно друг јавен регистар, за тоа кои се 
иматели на акции, односно удели во правното лице;  

7.3 Список на правни лица во кои правното лице 
поседува директно или индиректно повеќе од 10 % од 
акциите, односно уделите, потпишан од овластено ли-
це на правното лице; 

7.4 Доказ од Централен депозитар за хартии од 
вредност односно друг јавен регистар, за тоа каде прав-
ното лице поседува акции во други правни лица; 

7.5 Доказ од Централен регистар односно друг ја-
вен регистар, за тоа каде правното лице поседува удели 
во други правни лица; 

8. Акт за основање одосно Статут на правното лице; 
9. Список на членови на органот на управување во 

правното лице (Извод од Централен регистар или друг 
соодветен јавен регистар); 

10. Извод од регистарот во кој е регистрирано прав-
ното лице; 

11. Копија од акционерска книга; 
12. Ревизорски извештај (Извештај за извршена ре-

визија на финансиските извештаи на друштвото) изгот-
вен од овластено друштво за ревизија за последните 
две деловни години за правното лице.  Правните лица 
коишто се основани и работат помалку од две години, 
се должни да достават Извештај за извршена ревизија 
на финансиските извештаи на друштвото за периодот 
за кој што работеле, со состојба на датум најмногу еден 
месец пред поднесување на барањето за добивање доз-
вола, како и да достават  ревизорски извештаи за по-

следните две деловни години за своите акционери - 
правни лица, односно да ја достават соодветната доку-
ментација од став (4) од овој член за своите акционери 
- физички лица, коишто имаат учество во капиталот на 
правното лице над 10%; 

13. Други докази за оцена на бонитетот на правното 
лице, како и оцена на неговите акционери, односно 
иматели на удели. 

(6)  Покрај документацијата наведена во ставот (3), 
(4) и (5) од овој член, Агенцијата може да бара и друга 
дополнителна документација која може да се однесува 
особено но не исклучиво на следните документи, пода-
тоци и информации: 

- извод за состојбата на сметките во банки за одре-
ден период, кој се однесува на лицето што има намера 
да основа друштво за застапување во осигурување; 

- податоци за правниот статус, финансиската сос-
тојба и сопственичката структура на лицата кои имаат 
квалификувано учество во лицето кое има намера да 
основа друштво за застапување во осигурување; 

- податоци за составот на осигурителната, банкар-
ската или друг вид група, доколку лицето кое има на-
мера да основа друштво за застапување во осигурува-
ње е член во таква група, со список на одделните суб-
јекти во групата и опис на нивната поврзаност; 

- ревидирани финансиски извештаи на други члено-
ви во осигурителната, банкарската или друг вид група, 
доколку лицето кое има намера да основа друштво за 
застапување во осигурување е член во таква група, или 
на други лица поврзани со лицето кое има намера да 
основа друштво за застапување во осигурувањето, чие 
работење може да има влијание врз работењето и/или 
ризиците на кои би било изложено друштвото за заста-
пување во осигурување кое се основа. 

(7) Документацијата од ставот (4) точка 6) подточки 
6.3, 6.4 и 6.5, ставот (5) точка 4) подточка 4.1, точка 7) 
подточки 7.2, 7.4 и 7.5 како и точки 10) и 11) од овој 
член, Агенцијата по службена должност ќе ја прибави 
од надлежен јавен орган (доколку истата не е поднесе-
на од барателот), за што подносителот на барањето да-
ва изјава со која ја овластува Агенцијата во негово име 
и за негова сметка да ги користи податоците содржани 
во Образецот Б-ДДЗ (Изјавата е составен дел на Обра-
зецот Б-ДДЗ) кој е даден во Прилог 1 од овој правил-
ник и до Агенцијата доставува доказ за извршена упла-
та на сметка на институцијата надлежна за издавање на 
соодветниот документ во висина утврдена со тарифник 
пропишан согласно со закон. 

(8) Под соодветна организациона оспособеност на 
друштвото за застапување во осигурување во смисла 
на став (3) точка 7) од овој правилник се подразбира 
воспоставување на таква организација на друштвото за 
застапување во осигурување која овозможува успешно 
вршење на неговата дејност во обем утврден во актот 
за основање, што се докажува со донесени акти за 
внатрешна организација и систематизација на работни 
места, одлука за организирање на работни единици, 
правилници за работа на внатрешната ревизија и сл.   

(9) Под соодветна техничка оспособеност на друш-
твото за застапување во осигурување во смисла на став 
(3) точка 7) од овој правилник се подразбира: 

1) деловен простор за вршење на работи на застапу-
вање во осигурување кој ги задоволува потребните 
стандарди во однос на планираниот број на вработени; 
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2) проект за имплементација на соодветна  инфор-
матичка опрема и софтверско  решение за вршење на 
работи на застапување во осигурување, кое по обем и 
технички карактеристики одговара на бројот на врабо-
тени и планираниот обем на работење на друштвото за 
застапување во осигурување. 

(10) Под соодветна кадровска оспособеност на 
друштвото за застапување во осигурување во смисла 
на став (3) точка 7) од овој правилник се подразбира 
предвидена квалификациона структура на вработени со 
потребен работен стаж и искуство за секое конкретно 
работно место, како и планирана динамика за пополну-
вање за работни места која треба да ја следи динамика-
та на зголемување на обемот на работење и ширење на 
организационата мрежа на друштвото. Потребно е да 
се наведе бројот на вработени по одделни организацис-
ки делови, податоци за образованието на лицата кои ќе 
бидат вклучени во вршењето финансиски активности и 
план за обука во наредните три години. Доколку е пот-
ребно се доставува и план за достигнување на планира-
ниот број вработени. 

(11) Проектот за имплементација на информатички-
от систем треба да содржи детален опис на предвиде-
ната хардверска и софтверска инфраструктура, специ-
фикација на опремата и функционалностите на аплика-
цијата, план за имплементација со дефинирани чекори 
и рокови, опис на сигурносните мерки кои ке бидат им-
плементирани и начинот на кој ќе се обезбеди контину-
итет на сервисите. Проектот треба да ги земе во пред-
вид  општоприфатените стандарди за сигурност на ин-
форматичкиот систем и за обезбедување континуитет 
во работењето, доколку не е поинаку пропишано од 
Агенцијата. Доколку е предвидено функционирањето 
на информатичкиот систем да зависи од надворешни 
добавувачи (друштво за помошни услуги), друштвото 
за застапување во осигурувањето мора да инкорпорира 
соодветна документација добиена од страна на добаву-
вачот во самиот проектен план со која јасно ќе се дефи-
нира обемот и квалитетот на услугата, сигурносните 
мерки, како и карактеристиките на испораката. 

(12) Документацијата за техничката опременост 
треба да содржи податоци за деловниот простор каде 
што ќе работи друштвото за застапување во осигурува-
њето (сопствен, изнајмен, локација, површина и дина-
мика на неговото опремување за пуштање во употреба) 
и за техничката опрема којашто ќе ја користи.  

 
Прецизирање на формата на доставување  

на документацијата 
 

Член 3 
(1) Кон барањето за издавање на дозвола за вршење 

работи на застапување во осигурувањето се доставува-
ат податоци за овластено лице за контакт со Агенција-
та (име и презиме, телефонски број, адреса на елек-
тронска пошта). 

(2) Документацијата која се доставува кон барањето 
за издавање дозвола за вршење работи на застапување 
во осигурувањето, треба да биде во оригинал или копи-
ја заверена кај овластено лице (нотар), потпишана од 
овластено лице или од соодветниот надлежен орган, 
без дополнителни исправки, на македонски јазик и ис-
тата не смее да биде постара од шест месеци на денот 
на поднесување на барањето за издавање дозвола. До-
колку документот што треба да се достави е на друг ја-

зик, заедно со оригиналот се доставува и превод на ма-
кедонски јазик, преведен од овластен преведувач и за-
верен кај нотар.  

(3) Изјавите и прашалниците кои се дел од доку-
ментацијата која се доставува кон барањето за издава-
ње дозвола за вршење работи на застапување во осигу-
рувањето, треба да бидат заверени кај овластено лице 
(нотар) и истите не смеат да бидат постари од шест ме-
сеци на денот на поднесување на барањето за издавање 
дозвола. 

(4) Доколку законодавството на земјата од која доа-
ѓа странското лице кое има намера да основа друштво 
за застапување во осигурување поинаку ја регулира ма-
теријата во врска со документацијата која се доставува 
кон барањето за издавање дозвола за вршење работи на 
застапувањето во осигурување, треба да се приложи 
соодветен документ, или правно мислење од адвокат, 
со кој ќе може да се потврди разликата во регулати-
вата, односно ќе се обезбеди друг релевантен документ 
со кој би се потврдило исполнувањето на предвидената 
законска обврска. 

(5) Агенцијата разгледува и одлучува по барањето 
за издавање дозвола за вршење работи на застапување 
во осигурувањето со комплетна документација. Под 
комплетна документација се подразбира документаци-
јата пропишана со овој правилник, документацијата ко-
ја дополнително е побарана од Агенцијата, како и со-
одветните документи, податоци и информации, кои 
треба да се добијат од надлежни домашни и странски 
институции во земјата и во странство.  

 
Одлучување по барањето за добивање дозвола за 
вршење работи на застапување во осигурувањето 

 
Член 4 

(1) При одлучувањето по барањето за издавање доз-
вола за вршење работи на застапување во осигурува-
њето, Агенцијата оценува дали се исполнети условите 
предвидени во Законот за супервизија на осигурување.  

(2) Врз основа на оценката од став (1) од овој член, 
Агенцијата за супервизија на осигурување, донесува 
решение за издавање дозвола за вршење работи на зас-
тапување во осигурувањето или за одбивање на бара-
њето, во рок од 60 дена од денот на поднесување на ба-
рањето со комплетна документација согласно овој пра-
вилник. 

 
Завршни одредби 

 
Член 5 

Со денот на влегување во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за потребната доку-
ментација за добивање дозвола за вршење работи на 
застапување во осигурувањето („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 41/2011). 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“.  

 
Бр. 02-208/7 Претседател 

10 март 2017 година на Советот на експерти, 
Скопје Климе Попоски, с.р. 
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570. 

Врз основа на член 158-s точка 1) а во врска со член 
18 став (10) и член 21-б од Законот за супервизија на 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 
188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015 и 
23/2016), Советот на експерти на Агенцијата за супер-
визија на осигурување на седница одржана на ден 
10.3.2017 година донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
И НАЧИНОТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ КВАЛИФИКУВА-
НО УЧЕСТВО ВО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ, 
ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО И 
ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ 

  
Член 1 

Во Правилникот за  потребната документација и на-
чинот за стекнување квалификувано учество во друш-
тво за осигурување, осигурително брокерско друштво 
и друштво за застапување во осигурување (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 58/2013), во Дел 
II.  СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ КВАЛИФИКУ-
ВАНО УЧЕСТВО ВО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУ-
ВАЊЕ, во член 2 став (1) се менува и гласи: 

„За издавање согласност за стекнување квалифику-
вано учество во друштво за осигурување, до Агенција-
та се доставува барање за добивање согласност за стек-
нување квалификувано учество во друштво за осигуру-
вање”.  

По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи: 
(2)  Барањето од ставот (1) на овој член се доставу-

ва исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за до-
бивање согласност за стекнување квалификувано учес-
тво во друштво за осигурување (Образец Б-СКУ-ДО)” 
кој е даден во Прилог 1 од овој правилник и е негов 
составен дел. 

Ставот (2) станува став (3). 
Ставот (2) кој станал став (3) се менува и гласи: 
„Доколку лицето кое има намера да стекне  квали-

фикувано учество во друштво за осигурување е правно 
лице, кон барањето од став (1) на овој член ја доставу-
ва следната документација: 

1. Пополнет прашалник за правни лица на соодве-
тен пропишан образец кој е даден во Прилог 2 од овој 
правилник и е негов составен дел; 

2. Податоци за бројот на акции кои лицето има на-
мера да ги стекне во друштвото за осигурување, пода-
тоци за бројот на акциите кои лицето можеби веќе ги 
поседува во тоа друштво за осигурување, како и пода-
тоци за процентот на учество во почетниот капитал на 
друштвото пред и по стекнувањето на акциите; 

3. Одлука на надлежниот орган на правното лице за 
стекнување акции во друштвото за осигурување; 

4. Доказ дека против правното лице не е поведена 
стечајна постапка или постапка на ликвидација, и тоа:  

4.1 Потврда од Централен регистар односно друга 
надлежна институција дека против правното лице не е 
поведена стечајна постапка или постапка на ликвида-
ција  и  

4.2 Изјава на надлежен орган на правното лице, де-
ка против правното лице не е поведена стечајна поста-
пка или постапка на ликвидација; 

5. Доказ дека правното лице не е поврзано лице со 
друго правно лице во кое друштвото за осигурување 
(во кое лицето има намера да стекне квалификувано 
учество), директно или индиректно, поседува сопстве-
ност на најмалку 10% од капиталот или правата на глас 
во тоа лице, и тоа:  

5.1 Изјава на надлежен орган на правното лице, де-
ка правното лице не е поврзано лице со друго правно 
лице во кое друштвото за осигурување (во кое лицето 
има намера да стекне квалификувано учество), дирек-
тно или индиректно, поседува сопственост на најмалку 
10% од капиталот или правата на глас во тоа лице; 

5.2 Список на лица кои во правното лице поседу-
ваат, директно или индиректно, повеќе од 10% од ак-
циите, односно уделите, потпишан од овластено лице 
на правното лице;  

5.3 Извод од Централен депозитар за хартии од 
вредност, односно друг јавен регистар, за тоа кои се 
иматели на акции, односно удели во правното лице;  

5.4 Список на правни лица во кои правното лице 
поседува директно или индиректно повеќе од 10 % од 
акциите, односно уделите, потпишан од овластено ли-
це на правното лице; 

5.5 Извод од Централен депозитар за хартии од 
вредност, односно друг јавен регистар за тоа каде прав-
ното лице поседува акции во други правни лица; 

5.6 Доказ од Централен регистар односно друг ја-
вен регистар, за тоа каде правното лице поседува удели 
во други правни лица. 

6. Изјава на надлежен орган на правното лице, дека 
правното лице не работело спротивно на одредбите од 
Законот за спречување перење пари и други приноси 
од казниво дело и финансирање на тероризам; 

7. Изјава на надлежен орган на правното лице, дека 
правното лице не е поврзано лице со други друштва за 
осигурување, осигурително брокерски друштва однос-
но друштва за застапување во осигурување согласно 
член 16-а од Законот за супервизија на осигурување; 

8. Aкт за основање односно Статут на правното 
лице; 

9. Список на членови на органот на управување во 
правното лице (Извод од Централен регистар или друг 
соодветен јавен регистар); 

10.  Извод од регистарот во кој е регистрирано се-
диштето на правното лице; 

11. Копија од акционерската книга, односно доказ 
од друг соодветен јавен регистар за правното лице; 

12. Ревизорски извештај (Извештај за извршена ре-
визија на финансиските извештаи на друштвото) изгот-
вен од овластено друштво за ревизија за последните 
две деловни години за правното лице.  Правните лица 
коишто се основани и работат помалку од две години, 
се должни да достават Извештај за извршена ревизија 
на финансиските извештаи на друштвото за периодот 
за кој што работеле, со состојба на датум најмногу еден 
месец пред поднесување на барањето за добивање доз-
вола како и да достават ревизорски извештаи за по-
следните две деловни години за своите акционери - 
правни лица, односно да ја достават соодветната доку-
ментација од став (5) од овој член за своите акционери 
- физички лица коишто имаат учество во капиталот на 
правното лице над 10%;  

13. Доказ за платен надоместок за издавање соглас-
ност за стекнување квалификувано учество во друштво 
за осигурување, согласно Тарифникот на Агенцијата и 

14. Други докази и документација за оцена на бони-
тетот на правното лице, како и оцена на неговите акци-
онери, односно иматели на удели." 

Став (3) и (4) стануваат став (4) и (5). 
Ставот (4) кој станал став (5) се менува и гласи: 
„Доколку лицето кое има намера да стекне квали-

фикувано учество во друштво за осигурување е физич-
ко лице, кон барањето од став (1) на овој член ја доста-
вува следната документација: 

1. Пополнет Прашалник за физички лица на соодве-
тен пропишан образец кој е даден во Прилог 3 од овој 
правилник и е негов составен дел. Се пополнуваат по-
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датоци (име и презиме, живеалиште и адреса и број на 
лична карта) за физичкото лице преземени од личната 
карта, односно се доставува копија од пасошот за 
странско физичко лице. Во прилог кон податоците за 
физичкото лице, преземени од личната карта, се доста-
вува изјава од лицето дека се тоа негови и точни пода-
тоци, заверена од страна на овластено лице (нотар); 

2. Податоци за бројот на акции кои лицето има на-
мера да ги стекне во друштвото за осигурување, пода-
тоци за бројот на акциите кои лицето можеби веќе ги 
поседува во тоа друштво за осигурување, како и пода-
тоци за процентот на учество во почетниот капитал на 
друштвото пред и по стекнувањето на акциите; 

3. Извори на средства за уплата на капиталот, и тоа:  
3.1 Изјава на физичкото лице за потеклото на сред-

ствата со кои ќе стекне акции во друштвото за осигуру-
вање; и 

3.2 Соодветен доказ за изворот на средствата со кои 
физичкото лице ќе стекне акции во друштвото за оси-
гурување (годишна даночна пријава, документ за виси-
ната на платата и приходите остварени по други ос-
нови, решение за наследство, потврда од банка или 
друга финансиска институција за висината и датумот 
на вложените средства и друг соодветен доказ); 

4. Изјава на физичкото лице, дека во последните 
три години не било член на орган на управување, над-
зорен орган или лице со посебни права и одговорности 
во друштво за осигурување или друго правно лице над 
кое е отворена стечајна постапка; 

5. Доказ дека физичкото лице не е поврзано лице со 
правно лице во кое друштвото за осигурување (во кое 
лицето има намера да стекне квалификувано учество), 
директно или индиректно, поседува сопственост на 
најмалку 10% од капиталот или правата на глас во тоа 
лице, и тоа:  

5.1 Изјава на физичкото лице дека физичкото лице 
не е поврзано лице со правно лице во кое друштвото за 
осигурување, директно или индиректно, поседува соп-
ственост на најмалку 10% од капиталот или правата на 
глас во тоа лице; 

5.2 Список на правни лица во кои физичкото лице 
поседува директно или индиректно повеќе од 10 % од 
акциите, односно уделите, потпишан од физичкото 
лице; 

5.3 Извод од Централен депозитар за хартии од 
вредност односно друг јавен регистар за тоа каде фи-
зичкото лице поседува акции во други правни лица; 

5.4 Извод од Централен регистар односно друг ја-
вен регистар, за тоа каде физичкото лице поседува уде-
ли во други правни лица;  

5.5 Доказ од Централен регистар односно друг ја-
вен регистар, за тоа каде физичкото лице е член на ор-
ган на управување, надзорен орган, прокурист или ли-
це со посебни права и одговорности во други правни 
лица. 

6. Изјава на физичкото лице, дека не работело спро-
тивно на одредбите од Законот за спречување перење 
пари и други приноси од казниво дело и финансирање 
на тероризам;  

7. Изјава на физичкото лице, дека не е поврзано ли-
це со други друштва за осигурување, осигурително 
брокерски друштва односно друштва за застапување во 
осигурување согласно член 16-а од Законот за суперви-
зија на осигурување; 

8. Доказ за платен надоместок за издавање соглас-
ност за стекнување квалификувано учество во друштво 
за осигурување, согласно Тарифникот на Агенцијата и 

9. Други докази за оцена на бонитетот на физичко-
то лице.” 

Ставот (5) кој станал став (6) се брише. 

По ставот (4) кој станал став (5) се додава нов став 
(6) кој гласи: 

„(6) Документацијата од ставот (3) точка 4) подточ-
ка 4.1, точка 5) подточки 5.3, 5.5 и 5.6, точки 10) и 11) 
и ставот (5) точка 5) подточки 5.3, 5.4 и 5.5 од овој 
член, Агенцијата по службена должност ќе ја прибави 
од надлежен јавен орган (доколку истата не е поднесе-
на од барателот), за што подносителот на барањето да-
ва изјава со која ја овластува Агенцијата во негово име 
и за негова сметка да ги користи податоците содржани 
во Образецот Б-СКУДО (Изјавата е составен дел на 
Образецот Б-СКУДО) кој е даден во Прилог 1 од овој 
правилник и до Агенцијата доставува доказ за изврше-
на уплата на сметка на институцијата надлежна за из-
давање на соодветниот документ  во висина утврдена 
со тарифник пропишан согласно со закон.” 

Ставот (6) станува став (7). 
Во ставот (6) кој станал став (7) зборовите: “доку-

ментација од став (2), (3) и (4)” се заменуваат со зборо-
вите: “документација од став (3), (4) и (5)”. 

Ставот (7) станува став (8). 
Во ставот (7) кој станал став (8) зборовите: “ставо-

вите (2), (3),(4), (5) и (6)” се заменуваат со зборовите: 
“документација од став (3), (4), (5), (6) и (7)”. 

Ставот (8) станува став (9). 
 

Член 2 
Во Дел III. СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ 

КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО ВО ОСИГУРИТЕЛ-
НО БРОКЕРСКО ДРУШТВО, ОДНОСНО ДРУШТВО 
ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ, во член 3 
став (1) се менува и гласи: 

„За издавање согласност за стекнување квалифику-
вано учество во осигурително брокерско друштво од-
носно друштво за застапување во осигурување до 
Агенцијата се доставува барање за добивање соглас-
ност за стекнување квалификувано учество во осигури-
телно брокерско друштво односно друштво за застапу-
вање во осигурување ”. 

По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи: 
„(2) Барањето од ставот (1) на овој член се доставу-

ва исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за до-
бивање согласност за стекнување квалификувано учес-
тво во осигурително брокерско друштво односно 
друштво за застапување во осигурување (Образец Б-
СКУ-ОБД/ДЗ)” кој е даден во Прилог 4 од овој правил-
ник и е негов составен дел ”. 

Ставот (2) станува став (3). 
Ставот (2) кој станал став (3) се менува и гласи: 
„Доколку лицето кое има намера да стекне квали-

фикувано учество во осигурително брокерско друштво 
односно друштво за застапување во осигурување е 
правно лице, кон барањето од ставот (1) од овој член ја 
доставува следната документација: 

1. Пополнет Прашалник за правни лица на соодве-
тен пропишан образец кој е даден во Прилог 2 од овој 
Правилник и е негов составен дел; 

2. Одлука на надлежниот орган на правното лице, 
за учество во основањето на  осигурително брокерско-
то друштво односно друштвото за застапување во оси-
гурување, донесена од страна на надлежен орган на 
правното лице; 

3. Извори на средства за уплата на капиталот, и тоа: 
3.1 Изјава на надлежен орган на правното лице, за 

потеклото на средствата со кои правното лице ќе стек-
не акции во друштвото за осигурување; и 

3.2 Соодветен доказ за изворот на средствата со кои 
правното лице ќе стекне акции во  друштвото за осигу-
рување, во висина најмалку еднаква на номиналната 
вредност на акциите кои се предмет на стекнување (ре-
визорски извештај на правното лице, завршна сметка 
или друг соодветен доказ). 
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4. Доказ дека против правното лице не е поведена 
стечајна постапка или постапка на ликвидација, и тоа:  

4.1 Потврда од Централен регистар односно друга 
надлежна институција дека против правното лице не е 
поведена стечајна постапка или постапка на ликвида-
ција 

4.2 Изјава на надлежен орган на правното лице дека 
против правното лице не е поведена стечајна постапка 
или постапка на ликвидација; 

5. Доказ дека правното лице не е поврзано лице со 
друго правно лице во кое осигурително брокерското 
друштво односно друштвото за застапување во осигу-
рување (во кое лицето има намера да стекне квалифи-
кувано учество), директно или индиректно, поседува 
сопственост на најмалку 10% од капиталот или правата 
на глас во тоа лице, и тоа:  

5.1 Изјава на надлежен орган на правното лице, де-
ка правното лице не е поврзано лице со друштва за 
осигурување, други осигурително брокерски друштва 
односно друштва за застапување во осигурување сог-
ласно член 16-а од Законот за супервизија на осигуру-
вање; 

5.2 Список на лица кои во правното лице поседу-
ваат, директно или индиректно, повеќе од 10% од ак-
циите, односно уделите, потпишан од овластено лице 
на правното лице;  

5.3 Извод од Централен депозитар за хартии од 
вредност, односно друг јавен регистар, за тоа кои се 
иматели на акции, односно удели во правното лице;  

5.4 Список на правни лица во кои правното лице 
поседува директно или индиректно повеќе од 10 % од 
акциите, односно уделите, потпишан од овластено ли-
це на правното лице; 

5.5 Извод од Централен депозитар за хартии од 
вредност односно друг јавен регистар, за тоа каде прав-
ното лице поседува акции во други правни лица; 

5.6 Извод од Централен регистар односно друг ја-
вен регистар, за тоа каде правното лице поседува удели 
во други правни лица; 

6. Изјава на надлежен орган на правното лице, дека 
правното лице не работело спротивно на одредбите од 
Законот за спречување перење пари и други приноси 
од казниво дело и финансирање на тероризам; 

7. Изјава на надлежен орган на правното лице, дека 
правното лице не е поврзано лице со друштва за осигу-
рување, други осигурително брокерски друштва однос-
но друштва за застапување во осигурување согласно 
член 16-а од Законот за супервизија на осигурување; 

8. Акт за основање одосно Статут на правното 
лице; 

9. Список на членови на органот на управување во 
правното лице (Извод од Централен регистар или друг 
соодветен јавен регистар); 

10. Извод од регистарот во кој е регистрирано прав-
ното лице; 

11. Копија од акционерска книга; 
12. Ревизорски извештај (Извештај за извршена ре-

визија на финансиските извештаи на друштвото) изгот-
вен од овластено друштво за ревизија за последните 
две деловни години за правното лице.  Правните лица 
коишто се основани и работат помалку од две години, 
се должни да достават Извештај за извршена ревизија 
на финансиските извештаи на друштвото за периодот 
за кој што работеле со состојба на датум најмногу еден 
месец пред поднесување на барањето за добивање доз-
вола како и да достават  ревизорски извештаи за по-
следните две деловни години за своите акционери - 
правни лица, односно да ја достават соодветната доку-
ментација од став (4) од овој член за своите акционери 
- физички лица коишто имаат учество во капиталот на 
правното лице над 10%; 

13. Доказ за платен надоместок за издавање соглас-
ност за стекнување квалификувано учество во осигури-
телно брокерско друштво односно друштво за застапу-
вање во осигурување, согласно Тарифникот на Агенци-
јата и 

14. Други докази за оцена на бонитетот на правното 
лице, како и оцена на неговите акционери, односно 
иматели на удели.” 

Ставот (3) кој станал став (4) се брише. 
Ставот (4) се менува и гласи: 
„Доколку лицето кое има намера да стекне квали-

фикувано учество во осигурително брокерско друштво 
односно друштво за застапување во осигурување е фи-
зичко лице, кон барањето од ставот (1) од овој член, ја 
доставува следната документација: 

1. Пополнет Прашалник за физички лица на соодве-
тен пропишан образец кој е даден во Прилог 3 од овој 
правилник и е негов составен дел. Се пополнуваат по-
датоци (име и презиме, живеалиште и адреса и број на 
лична карта) за физичкото лице преземени од личната 
карта, односно се доставува копија од пасошот за 
странско физичко лице. Во прилог кон податоците за 
физичкото лице, преземени од личната карта, се доста-
вува изјава од лицето дека се тоа негови и точни пода-
тоци, заверена од страна на овластено лице (нотар); 

2. Податоци за бројот на акции кои лицето има на-
мера да ги стекне во осигурително брокерско друштво 
односно друштвото за застапување во осигурување, по-
датоци за бројот на акциите кои лицето можеби веќе ги 
поседува во тоа друштво, како и податоци за процентот 
на учество во почетниот капитал на друштвото пред и 
по стекнувањето на акциите; 

3. Извори на средства за уплата на капиталот, и тоа: 
3.1. Изјава на физичкото лице, за потеклото на 

средствата со кои ќе стекне акции во осигурително 
брокерско друштво односно друштвото за застапување 
во осигурување; и 

3.2. Соодветен доказ за изворот на средствата со 
кои физичкото лице ќе стекне акции во осигурително 
брокерско друштво односно друштвото за застапување 
во осигурување во висина најмалку еднаква на номи-
налната вредност на акциите кои се предмет на стекну-
вање (годишна даночна пријава, документ за висината 
на платата и приходите остварени по други основи, ре-
шение за наследство, потврда од банка или друга фи-
нансиска институција за висината и датумот на вложе-
ните средства и друг соодветен доказ); 

4. Изјава на физичкото лице, дека во последните 
три години не било член на орган на управување, над-
зорен орган или лице со посебни права и одговорности 
во друштво за осигурување или друго првано лице над 
кое е отворена стечајна постапка; 

5. Доказ дека физичкото лице не е поврзано лице со 
правно лице во кое осигурително брокерското друштво 
односно друштвото за застапување во осигурување (во 
кое лицето има намера да стекне квалификувано учес-
тво), директно или индиректно, поседува сопственост 
на најмалку 10% од капиталот или правата на глас во 
тоа лице, и тоа:  

5.1 Изјава на физичкото лице дека физичкото лице 
не е поврзано лице со правно лице во кое осигурително 
брокерското друштво односно друштвото за застапува-
ње во осигурување, директно или индиректно, поседу-
ва сопственост на најмалку 10% од капиталот или пра-
вата на глас во тоа лице; 

5.2 Список на правни лица во кои физичкото лице по-
седува директно или индиректно повеќе од 10 % од акци-
ите, односно уделите, потпишан од физичкото лице; 

5.3 Извод од Централен депозитар за хартии од 
вредност односно друг јавен регистар за тоа каде фи-
зичкото лице поседува акции во други правни лица; 
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5.4 Извод од Централен регистар односно друг ја-
вен регистар, за тоа каде физичкото лице поседува уде-
ли во други правни лица;  

5.5 Доказ од Централен регистар односно друг ја-
вен регистар, за тоа каде физичкото лице е член на ор-
ган на управување, надзорен орган, прокурист или ли-
це со посебни права и одговорности во други правни 
лица. 

6. Изјава на физичкото лице, дека физичкото лице 
не работело спротивно на одредбите од Законот за 
спречување перење пари и други приноси од казниво 
дело и финансирање на тероризам; 

7. Изјава на физичкото лице, дека не е поврзано ли-
це со друштва за осигурување, други осигурително 
брокерски друштва односно друштва за застапување во 
осигурување согласно член 16-а од Законот за суперви-
зија на осигурување; 

8. Доказ за платен надоместок за издавање соглас-
ност за стекнување квалификувано учество во осигури-
телно брокерско друштво односно друштво за застапу-
вање во осигурување, согласно Тарифникот на Агенци-
јата и 

9.  Други докази за оцена на бонитетот на физичко-
то лице.” 

По ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи: 
„(5) Документацијата од ставот (3) точка 4) подточ-

ка 4.1, точка 5) подточки 5.3, 5.5 и 5.6, точки 10) и 11) 
и ставот (4) точка 5) подточки 5.3, 5.4 и 5.5 од овој 
член, Агенцијата по службена должност ќе ја прибави 
од надлежен јавен орган (доколку истата не е поднесе-
на од барателот), за што подносителот на барањето да-
ва изјава со која ја овластува Агенцијата во негово име 
и за негова сметка да ги користи податоците содржани 
во Образецот Б-СКУ-ОБД/ДЗ (Изјавата е составен дел 
на Образецот Б-СКУ-ОБД/ДЗ) кој е даден во Прилог 4 
од овој правилник и до Агенцијата доставува доказ за 
извршена уплата на сметка на институцијата надлежна 
за издавање на соодветниот документ  во висина ут-
врдена со тарифник пропишан согласно со закон.” 

Ставот (5) станува став (6). 
Во ставот (5) кој станал став (6) зборовите: “доку-

ментација од став (2) и (3)” се заменуваат со зборовите: 
“документација од став (3) и (4)” . 

Ставот (6) станува став (7). 
Во ставот (6) кој станал став (7) зборовите: “ставо-

вите (2), (3), (4) и (5)” се заменуваат со зборовите: “ста-
вовите (3), (4), (5) и (6)” . 

Ставот (7) станува став (8). 
 

Член 3 
Членот 4 се менува и гласи: 
„(1) Кон барањето за издавање согласност за стек-

нување квалификувано учество во друштво за осигуру-
вање, осигурително брокерско друштво и друштво за 
застапување во осигурување се доставуваат податоци 
за овластено лице за контакт со Агенцијата (име и пре-
зиме, телефонски број и адреса на електронска пошта). 

(2) Документацијата која се доставува кон барањето 
за издавање согласност за стекнување квалификувано 
учество во друштво за осигурување, осигурително бро-
керско друштво и друштво за застапување во осигуру-
вање, треба да биде во оригинал или копија заверена 
кај овластено лице (нотар), потпишана од овластено 
лице или од соодветниот надлежен орган, без дополни-
телни исправки, на македонски јазик и истата не смее 
да биде постара од шест месеци на денот на поднесува-
ње на барањето за издавање согласност. Доколку доку-
ментот што треба да се достави е на друг јазик, заедно 
со оригиналот се доставува и превод на македонски ја-
зик, преведен од овластен преведувач и заверен кај но-
тар.  

(3) Изјавите и прашалниците кои се дел од доку-
ментацијата која се доставува кон барањето за издава-
ње согласност за стекнување квалификувано учество 
во друштво за осигурување, осигурително брокерско 
друштво и друштво за застапување во осигурување, 
треба да бидат заверени кај овластено лице (нотар) и 
истите не смеат да бидат постари од шест месеци на 
денот на поднесување на барањето за издавање соглас-
ност. 

(4) Доколку законодавството на земјата од која доа-
ѓа странско лице кое има намера да стекне квалифику-
вано учество поинаку ја регулира материјата во врска 
со документацијата која се доставува кон барањето за 
издавање согласност за стекнување квалификувано 
учество во друштво за осигурување, осигурително бро-
керско друштво и друштво за застапување во осигуру-
вање, треба да се приложи соодветен документ, или 
правно мислење од адвокат, со кој ќе може да се пот-
врди разликата во регулативата, односно ќе се обезбе-
ди друг релевантен документ со кој би се потврдило 
исполнувањето на предвидената законска обврска. 

(5) Агенцијата разгледува и одлучува по барањето 
за издавање согласност за стекнување квалификувано 
учество во друштво за осигурување, осигурително бро-
керско друштво и друштво за застапување во осигуру-
вање со комплетна документација. Под комплетна до-
кументација се подразбира документацијата пропиша-
на со овој правилник, документацијата која дополни-
телно е побарана од Агенцијата, како и соодветните до-
кументи, податоци и информации, кои треба да се до-
бијат од надлежни домашни и странски институции во 
земјата и во странство. “ 

 
Член 4 

По членот 4 се додава наслов и нов член 5 кои гла-
сат: 

„Одлучување по барањето за добивање соглас-
ност за стекнување квалификувано учество во 
друштво за осигурување, осигурително брокерско 
друштво и друштво за застапување во осигурување. 

 
Член 5 

(1) При одлучувањето по барањето за издавање сог-
ласност за стекнување квалификувано учество во 
друштво за осигурување, осигурително брокерско 
друштво и друштво за застапување во осигурување, 
Агенцијата за супервизија на осигурување оценува да-
ли се исполнети условите предвидени во Законот за су-
первизија на осигурување.  

(2) Врз основа на оценката од став (1) на овој член, 
Агенцијата за супервизија на осигурување донесува ре-
шение за издавање согласност за стекнување квалифи-
кувано учество или за одбивање на барањето, во рок од 
30 дена од денот на поднесување на барањето со ком-
плетна документација согласно овој правилник”. 

 
Член 5 

Прилог 1 се заменува со нов Прилог 1 кој е даден 
во прилог на овој правилник и е негов составен дел. 

По Прилог 2 и 3 се додава нов Прилог 4 кој е даден 
во прилог на овој правилник и е негов составен дел. 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”.  

 
Бр. 02-208/8 Претседател 

10 март 2017 година на Советот на експерти, 
Скопје Климе Попоски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 
ВЕТЕРИНАРСТВО 

571. 
Врз основа на член 14 став (32) од Законот за нус-

производи од животинско потекло („Службен весник 
на Република Македонија” брoj 113/07, 144/14, 149/15 
и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветери-
нарство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ 
ИСПОЛНУВААТ ПРЕРАБОТЕНИТЕ ЖИВОТИН-
СКИ ПРОТЕИНИ И ДРУГИ ПРЕРАБОТЕНИ ПРО-
ИЗВОДИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ КАКО 
МАТЕРИЈАЛ ЗА ИСХРАНА  НА ЖИВОТНИТЕ ВО 
ОДНОС НА СТАНДАРДИТЕ ЗА ПРЕРАБОТКА, 
СУРОВИНИТЕ, СКЛАДИРАЊЕТО, УВОЗОТ И ХИ-
ГИЕНСКИТЕ УСЛОВИ КАКО И УСЛОВИТЕ КОИ 
ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОБЈЕКТИТЕ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНА ЗА ДОМАШНИ МИ-
ЛЕНИЦИ И ТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ И ПОСЕБНИТЕ 
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ХРАНАТА ЗА ДОМАШ-
НИ МИЛЕНИЦИ И КУЧЕШКИ ГРИЦКАЛИЦИ ВО  

ОДНОС НА СУРОВИНИТЕ, СТАНДАРДИТЕ ЗА 
ПРЕРАБОТКА И УВОЗОТ

(*)
 

 
Член 1 

Предмет 
 
Со овој правилник се пропишуваат посебните усло-

ви кои треба да ги исполнуваат преработените живо-
тински протеини и други преработени производи кои 
можат да се користат како материјал за исхрана на жи-
вотните во однос на стандардите за преработка, суро-
вините, складирањето, увозот и хигиенските услови ка-
ко и условите кои треба да ги исполнуваат објектите за 
производство на храна за домашни миленици и технич-
ки објекти и посебните технички услови за храната за 
домашни миленици и кучешки грицкалици во однос на 
суровините, стандардите за преработка и увозот. 

 
Член 2 

Посебни услови за преработените животински  
протеини 

 
(1) Пререботените животински протеини треба да 

ги исполнуваат следните стандарди на преработка:  
1) ако се добиени од цицачи треба да подлежат на 

преработувачкиот процес со Метод 1 утврден во Пра-
вилникот за посебните услови во однос на објектите, 
техничката опременост, како и постапките и барањата 
за вршење на соодветна дејност кои треба да ги испол-
нуваат преработувачките објекти за Категорија 1 мате-
ријали и Категорија 2 материјали на нуспроизводи од 
животинско потекло. Крвта од свињи или нејзините 
фракции наменети за производство на крвно брашно 
треба да подлежат на било кој од постапките за прера-
                            
()Со овој правилник се врши усогласување со Регулатива на 

Комисијата (ЕУ) бр. 142/2011 од 25 февруари 2011 година за 

спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот 
парламент и на Советот за утврдување на здравствените правила 

во однос на нуспроизводи од животинско потекло и преработени 

производи од нив кои не се наменети за исхрана на луѓето и 
спроведување на Директивата 97/78/EЗ на Советот  во однос на 

одредени примероци и предмети кои се ослободени од гранични 

ветеринарни проверки и прегледи според истата Директива, 
CELEX бр. 32011R0142.  

ботување утврдени со Методите 1, 2, 3, 4 и 5 и Метод 7 
доколку се обезбеди температурен третман од 80°C во 
целиот производ при преработката, утврдени во Пра-
вилникот за посебните услови во однос на објектите, 
техничката опременост, како и постапките и барањата 
за вршење на соодветна дејност кои треба да ги испол-
нуваат преработувачките објекти за Категорија 1 мате-
ријали и Категорија 2 материјали на нуспроизводи од 
животинско потекло. 

2) ако се добиени од цицачи доколку нештетно се 
отстрануваат во согласност со прописите за управува-
ње со отпад или користат како гориво за согорување 
треба да подлежат на постапките за преработување со 
Методите од 1, 2, 3, 4, и 5 или Метод 7 утврдени во 
Правилникот за посебните услови во однос на објек-
тите, техничката опременост, како и постапките и бара-
њата за вршење на соодветна дејност кои треба да ги 
исполнуваат преработувачките објекти за Категорија 1 
материјали и Категорија 2 материјали на нуспроизводи 
од животинско потекло и треба да бидат перманентно 
обележани со боја или на некој друг начин непосредно 
по преработката; 

3) ако се добиени од цицачи, доколку се користат за 
употреба како храна за домашни миленци треба  да 
подлежат на постапките за преработување со Методите 
од 1, 2, 3, 4 и 5 и Метод 7, утврдени во Правилникот за 
посебните услови во однос на објектите, техничката 
опременост, како и постапките и барањата за вршење 
на соодветна дејност кои треба да ги исполнуваат пре-
работувачките објекти за Категорија 1 материјали и 
Категорија 2 материјали на нуспроизводи од животин-
ско потекло и треба да се  транспортираат во одредени 
контејнери кои не се користат за транспор на нуспроиз-
води од животинско потекло или за транспорт на храна 
за животни, и која е испратена директно од одобрен 
преработувачки објект за Категорија 3 материјали или 
директно од одобрен објект за складирање до објектот 
за производство на храна за кучиња; 

4) ако се добиени од нецицачи, со исклучок на ри-
биното брашно, треба да подлежат на некој од поста-
пките за преработување со Методите од 1, 2, 3, 4, и 5 и 
Метод 7 утврдени во Правилникот за посебните услови 
во однос на објектите, техничката опременост, како и 
постапките и барањата за вршење на соодветна дејност 
кои треба да ги исполнуваат преработувачките објекти 
за Категорија 1 материјали и Категорија 2 материјали 
на нуспроизводи од животинско потекло и 

5) ако е рибиното брашно треба да подлежи на: 
а) некој од Методите за преработување утврдени во 

Правилникот за посебните услови во однос на објек-
тите, техничката опременост, како и постапките и бара-
њата за вршење на соодветна дејност кои треба да ги 
исполнуваат преработувачките објекти за Категорија 1 
материјали и Категорија 2 материјали на нуспроизводи 
од животинско потекло, или 

б) метод за преработување со кој се обезбедува 
усогласување на производот со хигиенските услови  од 
член 3 од овој правилник.  

(2) Суровините за производство на преработени жи-
вотински протеини треба да ги исполнуваат следните 
посебни услови: 

1) за производство на преработени животински про-
теини и други материјали за исхрана на животните мо-
жат да се користат само Категоријата 3 материјали на-
ведени во Листата на категоризирани нуспроизводи од 
животинско потекло

(*1)
 со исклучок на нуспроизводите 

од животинско потекло од точките 3.14, 3.15 и 3.16 од 
Листата на категоризирани нуспроизводи од животин-



 Стр. 68 - Бр. 35                                                                                      22 март 2017 
 

 

ско потекло
(*1)

, кои биле манипулирани, складирани и 
транспортирани согласно одредбите на Законот за нус-
производи од животинско потекло

(*2)
 и 

2) пред преработката, суровините за производство 
на преработените животински протеини треба да се 
проверат на присуство на туѓи материи кои треба вед-
наш да се отстранат доколку се присутни. 

(3) Складирањето на преработени животински про-
теини треба да ги исполни следните посебни услови: 

1) преработените животински протеини треба да се 
пакуваат и складираат во нови или стерилизирани вре-
ќи или во соодветно конструирани  корпи; 

2) операторот со нуспроизводи од животинско по-
текло да преземе соодветни мерки за да се минимизира 
кондензацијата во корпите, конвеерите или елевато-
рите; 

3) производите во конвеерите, елеваторите и корпи-
те треба да бидат заштитени од случајна  контамина-
ција. 

4) опремата за манипулација  на преработените жи-
вотински протеини треба да се одржува во чиста и сува 
состојба и треба да има соодветни инспекциски точки  
за проверка на чистотата на опремата.  Сите објекти за 
складирање треба редовно да се празнат и да се чистат, 
според потребите условени со производството и пре-
венцијата од контаминација и 

5) преработените животински протеини треба да се 
чуваат суви. Во складиштето треба превентивно да се 
спречи навлегување и истекување на течности и кон-
дензација на влагата. 

(4) Увоз на преработени животински протеини се 
врши доколку се исполнети следниве посебни услови: 

 1) да потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на 
листата на одобрени земји утврден во Правилникот за 
начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и по-
стапката на вршење на проверка и преглед при увоз и 
транзит на пратка со нуспроизводи од животинско по-
текло, формата и содржината на ветеринарно-здрав-
ствениот сертификат или други документи што ја 
придружуваат пратката со нуспроизводи од животин-
ско потекло, како и листата на трети земји од кои е 
одобрен увоз и транзит

(*3)
; 

 2) да потекнуваат од објекти  за  преработка, кои се 
наоѓаат на листата на одобрени објекти утврдени во 
Правилникот за начинот и постапката за увоз и тран-
зит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и тран-
зит,  формата и содржината на ветеринарно-здравстве-
ниот сертификат или други документи што ја придру-
жуваат пратката со живи животни, аквакултура и про-
изводи од животинско потекло, како и начинот и по-
стапката на вршење на проверка и преглед при увоз и 
транзит на пратка со живи животни, аквакултура и про-
изводи од животинско потекло

(*4)
; 

3) да се произведени со стандарди на преработка и 
посебните услови за суровината и складирањето сог-
ласно ставовите (1), (2) и (3) од овој член и посебните 
услови за производи од крв согласно член 4 од овој 
правилник; 

4) да се придружени со соодветен ветеринарно 
здравствен сертификат; 

5) пред пратките да се пуштат во слободен промет, 
Агенцијата треба да земе мостри од преработените жи-
вотински протеини на ветеринарното инспекциско мес-
то на граничниот премин, за да обезбеди утвдрување 
на усогласеноста со основните микробиолошки услови. 
Официјалниот инспектор треба да земе мостри од секо-
ја непакувана пратка на производи или да земе мостри 
од пакуваната пратка со производи, по случаен избор, 
спакуван во објектот за производство на потекло. До-
колку шест последователни тестови на непакувани 

пратки, кои потекнуваат од трети земји се покажат не-
гативни, Агенцијата може да земе мостри од следните 
непакувани пратки, по случаен избор. Доколку еден од 
примероците по случаен избор даде позитивен резул-
тат, Агенцијата треба да го извести надлежниот орган 
на земјата на потекло, со цел да превземе соодветни 
мерки за разрешување на состојбата. Надлежниот ор-
ган на земјата на потекло треба овие мерки да ги даде 
на разгледување на надлежниот орган кој го вршел зе-
мањето мостри. Во случај на повторување позитивен 
резултат од истиот извор, надлежниот орган треба да 
земе мостри од секоја поединечна пратка од истиот из-
вор, сe додека шесте последователни тестови не се по-
кажат негативни; 

6) евиденцијата за изведените контроли и еви-
денцијата од резултатите на мострите земени од сите 
пратки операторот ја чува најмалку две години и 

7) кога една пратка ќе покаже позитивен резултат 
на салмонела треба да се постапи во согласност со по-
стапката утврдени со прописите за ветеринарно здрав-
ствен преглед и контрола на ветеринарно инспекциско 
место на граничен премин или пратката повторно да се 
преработи во преработувачки објект, одобрен од 
Агенцијата или да се деконтаминира со обработка, доз-
волена од страна на надлежниот орган. Пратката не се 
ослободува за ставање во промет додека не се обработи 
и не се тестира на салмонела од страна на Агенцијата 
во согласност со основите микробиолошки услови и не 
се добие негативен резултат. 

 
Член 3 

Посебни услови за преработените животински  
протеини и други преработени производи кои  

можат да се користат како материјал за  
исхрана  на животните 

 
(1) Нуспроизводите од животинско потекло треба 

да се преработат што е можно поскоро по нивното 
пристигнување и правилно да се складираат до нивната 
преработка. 

(2) Контејнерите, сандаците и возилата кои се ко-
ристат за транспортирање на непреработените матери-
јали треба да се исчистат во наменет простор за тоа, кој 
треба да е лоциран или дизајниран на начин за да се 
спречи ризикот од контаминација на преработените 
производи. 

(3) Лицата кои работат во нечистиот дел на објек-
тот не треба да влегуваат во чистиот дел на објектот 
пред да ја пресоблечат работната облека и обувките, 
или без дезинфекција на обувките. Опремата и садови-
те не треба да се носат од нечистиот во чистиот сектор, 
ако не се исчистат и дезинфицираат. Треба да се ут-
врдат постапки за движење на персоналот, со цел да се 
контролира нивното движење меѓу просторите и да се 
утврди правилната употреба на кадите за чистење на 
нозете и на тркалата. 

(4) Отпадната вода која потекнува од нечистиот 
сектор треба да се обработи, за да се отстранат, колку 
што е разумно практично, остатоците од патогените 
агенси.  

(5) Операторот со нуспроизводи од животинско по-
текло треба да преземе систематски превентивни мер-
ки против птици, глодари, инсекти и други штеточинци 
со воведување на документирана програма за контрола 
на штеточинци. 

(6) Операторот со нуспроизводи од животинско по-
текло треба да воспостави и да ги документира поста-
пките за чистење на сите делови од објектот со обезбе-
дување на соодветна опрема и средства за чистење. 
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(7) Контрола на хигиената треба да вклучува редов-
ни контроли на средината и опремата. Распоредот на 
контролите и резултатите од нив треба да се докумен-
тираат и операторот со нуспроизводи од животинско 
потекло да ја чува најмалку две години. 

(8) Уредите и опремата треба да се чуваат во добра 
состојба, а мерната опрема треба редовно да се кали-
брира. 

(9) Преработените производи треба да се манипули-
раат и складираат во преработувачките објекти  на на-
чин кој спречува повторна контаминација. 

(10) Мострите од крајните производи, кои се земе-
ни во текот на складирањето или при повлекувањето 
од складот на преработувачкиот објект, треба да се 
усогласени со следните стандарди: 

- Salmonella: отсутност во 25 гр: n = 5, c = 0, m = 0, 
M = 0 

- Enterobacteriaceae : n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 во 
1 гр. 

каде: 
n = број на мостри кои треба да се тестираат, 
m = праг на вредноста за бројот на бактерии; резул-

татот се смета задоволителен доколку бројот на бакте-
рии во сите мостри не го надминува m, 

М = максимална вредност на бројот на бактерии, 
резултатот се смета незадоволителен доколку бројот на 
бактерии во една или повеќе мостри е еднаков на М 
или е поголем, и 

с = бројот на бактерии во мострите, чиј број може 
да биде меѓу m и М, мострата сепак се смета прифатли-
ва доколку бројот на бактерии во другите мостри е m 
или помал. 

(11) Стандардите од став (10) на овој член не се од-
несуваат на преработените масти и рибиното масло до-
биени со преработка на нуспроизводи од животинско 
потекло доколку преработените животински производи 
кој се добиваат од преработката се усогласени со овој 
стандард. 

(12) Неискористетните или вишокот на пререботе-
ни производи треба после нивното перманетно беле-
жење: 

1) нештетно да се одстранат како отпад со горење 
или согорување во објекти за горење или согорување 
одобрени од Агенцијата; 

2) нештетно да се одстраната во депонии кои се 
одобрени согласно прописите за заштита на животната 
средина и  

3) да се транформираат во објекти за биогас или об-
јекти за компост одобрени од Агенцијата согласно 
член 14 од Законот за нуспроизводи од животинско по-
текло. 

 
Член 4 

Посебни услови за производи од крв 
 
(1) Производите од крв треба да ги исполнуваат 

следните стандарди на преработка:  
1) да подлежат на некој преработувачкиот процес 

со Методите 1, 2, 3, 4 и 5 и Метод 7 утврдени во Пра-
вилникот за посебните услови во однос на објектите, 
техничката опременост, како и постапките и барањата 
за вршење на соодветна дејност кои треба да ги испол-
нуваат преработувачките објекти за Категорија 1 мате-
ријали и Категорија 2 материјали на нуспроизводи од 
животинско потекло, или 

2) метод за преработување со кој се обезбедува 
усогласување на производот со хигиенските услови  од 
член 3 од овој правилник.  

(2) Крв како суровина за производство на произво-
ди од крв може да се користи доколку е добиена од 
нуспроизводите од животинско потекло опишани во 
точките 3.1, 3.2 и 3.2.1 од Листата на категоризирани 
нуспроизводи од животинско потекло

(*1)
. 

(3) Увоз на преработени животински протеини се 
врши доколку се исполнети следниве посебни услови: 

1) да потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на 
списокот во листа на одобрени земји утврден во Пра-
вилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, 
начинот и постапката на вршење на проверка и преглед 
при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од живо-
тинско потекло, формата и содржината на ветери-
нарно-здравствениот сертификат или други документи 
што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од жи-
вотинско потекло, како и листата на трети земји од кои 
е одобрен увоз и транзит

(*3)
; 

2) да потекнуваат од објекти  за  преработка, кои се 
наоѓаат на списокот на одобрени објекти утврдени во 
Правилникот за начинот и постапката за увоз и тран-
зит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и тран-
зит,  формата и содржината на ветеринарно-здравстве-
ниот сертификат или други документи што ја придру-
жуваат пратката со живи животни, аквакултура и про-
изводи од животинско потекло, како и начинот и по-
стапката на вршење на проверка и преглед при увоз и 
транзит на пратка со живи животни, аквакултура и про-
изводи од животинско потекло

(*4)
; 

3) да се произведени во согласност со ставовите (1) 
и (2) од овој член и 

4) да се придружени со соодветен ветеринарно 
здравствен сертификат. 

 
Член 5 

Посебни услови за топени масти, рибино масло  
и деривати од масло добиени од Категорија 3  

материјали 
 
(1) Топени масти, рибино масло и деривати од мас-

ло добиени од Категорија 3 материјали треба да ги ис-
полнуваат следните стандарди на преработка:  

1) освен доколку топената маст и рибиното масло 
не се произведени согласно Правилникот за посебните 
барања за храна од животинско потекло(*5), топените 
масти треба да се призведуваат со користење на прера-
ботувачкиот процес со Методите 1, 2, 3, 4 и 5 и Метод 
7 утврдени во Правилникот за посебните услови во од-
нос на објектите, техничката опременост, како и поста-
пките и барањата за вршење на соодветна дејност кои 
треба да ги исполнуваат преработувачките објекти за 
Категорија 1 материјали и Категорија 2 материјали на 
нуспроизводи од животинско потекло и рибиното мас-
ло со користење на преработувачките процеси со Ме-
тодите 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 утврдени во Правилникот за 
посебните услови во однос на објектите, техничката 
опременост, како и постапките и барањата за вршење 
на соодветна дејност кои треба да ги исполнуваат пре-
работувачките објекти за Категорија 1 материјали и 
Категорија 2 материјали на нуспроизводи од животин-
ско потекло или со метод со кој се обезбедува усогла-
сување на производот со хигиенските услови од член 3 
на овој правилник. Топената маст која потекнува од 
преживари треба да се пречисти на начин да максимал-
ните нивоа на вкупните нерастворливи нечистотии не 
надминат 0,15% во тежина и 

2) дериватите од масло добиени од Категорија 3 ма-
теријали и од рибиното масло треба да се призведуваат 
со користење на преработувачките процеси со Методи-
те 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 утврдени во Правилникот за посеб-
ните услови во однос на објектите, техничката опреме-
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ност, како и постапките и барањата за вршење на соод-
ветна дејност кои треба да ги исполнуваат преработу-
вачките објекти за Категорија 1 материјали и Категори-
ја 2 материјали на нуспроизводи од животинско по-
текло. 

(2) Суровините за производство на топени масти, 
рибино масло и деривати од масло добиени од Катего-
рија 3 материјали треба да ги исполнуваат следните по-
себни услови: 

1) за топени масти и деривати од масло опишани во 
точките 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 и 3.11 од 
Листата на категоризирани нуспроизводи од животин-
ско потекло

(*1)
 и 

2) за рибино масло опишани во точките 3.5, 3.6, 3.9 
и 3.10 од Листата на категоризирани нуспроизводи од 
животинско потекло

(*1)
. 

(3) Складирањето на топени масти, рибино масло и 
деривати од масло добиени од Категорија 3 материјали 
треба да ги исполни следните посебни услови: 

1) топената маст и маслото од риба треба де се ста-
ваат во нови кутии, или во кутии кои се исчистени и 
дезинфицирани и треба да се преземат сите безбеднос-
ни мерки за да се спречи повторната контаминација и 

2) кога се спроведува транспорт на непакувани про-
изводи, цевките, пумпите и непакуваните резервоари и 
сите други непакувани контејнери или цистерни, кои 
се користат за транспортирање на производите од об-
јектот за производство директно на бродот, во помор-
ските танкери или директно до објектите, треба  да се 
чисти. 

(4) Увоз на топена маст, рибино масло и деривати 
од масло добиени од Категорија 3 материјали се врши 
доколку се исполнети следниве посебни услови: 

1) за топена маст и деривати од масло добиени од 
Категорија 3 материјали: 

а) да потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на 
списокот во листа на одобрени земји утврден во Пра-
вилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, 
начинот и постапката на вршење на проверка и преглед 
при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од живо-
тинско потекло, формата и содржината на ветери-
нарно-здравствениот сертификат или други документи 
што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од жи-
вотинско потекло, како и листата на трети земји од кои 
е одобрен увоз и транзит

(*3)
; 

б) да потекнуваат од објекти за преработка, кои се 
наоѓаат на списокот на одобрени објекти утврдени во 
Правилникот за начинот и постапката за увоз и тран-
зит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и тран-
зит,  формата и содржината на ветеринарно-здравстве-
ниот сертификат или други документи што ја придру-
жуваат пратката со живи животни, аквакултура и про-
изводи од животинско потекло, како и начинот и по-
стапката на вршење на проверка и преглед при увоз и 
транзит на пратка со живи животни, аквакултура и про-
изводи од животинско потекло

(*4)
; 

в) да се произведени со стандардите на преработка, 
посебните услови за суровина и складирање согласно 
ставовите (1), (2) и (3) од овој член и: 

- целосно или делумно се добиени од  суровини по 
потекло од свињи и потекнуваат од земја или дел од те-
риторијата на земја во која немало појава на Лигавка и 
шап во последните 24 месеци и во која немало појава 
на класична чума кај свињите и африканска чума кај 
свињите во последните 12 месеци, 

- целосно или делумно се добиени од суровини по 
потекло од перната живина и потекнуваат од земја, или 
дел од територијата на земја, во која немало појава на 
болеста Њукасл и Авијарна инфлуенза во претходните 
шест месеци, 

- целосно или делумно се добиени од суровини по 
потекло од преживари и потекнуваат од земја или дел 
од територијата на земја во која немало појава на Ли-
гавка и шап во последните 24 месеци и во која немало 
појава на Говедска чума во последните 12 месеци, или 

- онаму каде што имало појава на една од горенаве-
дените болести во текот на односниот горенаведен пе-
риод, биле предмет на еден од следните процеси на 
термичка обработка: 

- најмалку 70°С, најмалку 30 минути или 
- најмалку 90°С, најмалку 15 минути, 
и деталите за критичните контролни точки се еви-

дентираат и водат, со цел операторот и Агенцијата да 
може да го следи работењето на објектот. Во податоци-
те треба да се вклучи: големината на парчињата, кри-
тичната температура, а како што е соодветно, апсолут-
ното време, преглед на притисокот, процентот на напој 
на суровината и процентот на рециклирање на маста, и 

г) да се придружени со соодветен ветеринарно 
здравствен сертификат и 

2) за масло од риба и деривати добиени од масло од 
риба: 

1) да потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на 
списокот во листа на одобрени земји утврден во Пра-
вилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, 
начинот и постапката на вршење на проверка и преглед 
при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од живо-
тинско потекло, формата и содржината на ветери-
нарно-здравствениот сертификат или други документи 
што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од жи-
вотинско потекло, како и листата на трети земји од кои 
е одобрен увоз и транзит

(*3)
; 

2) да потекнуваат од објекти за преработка, кои се 
наоѓаат на списокот на одобрени објекти утврдени во 
Правилникот за начинот и постапката за увоз и тран-
зит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и тран-
зит,  формата и содржината на ветеринарно-здравстве-
ниот сертификат или други документи што ја придру-
жуваат пратката со живи животни, аквакултура и про-
изводи од животинско потекло, како и начинот и по-
стапката на вршење на проверка и преглед при увоз и 
транзит на пратка со живи животни, аквакултура и про-
изводи од животинско потекло

(*4)
; 

3) да се произведени со стандардите на преработка, 
посебните услови за суровина и складирање согласно 
ставовите (1), (2) и (3) од овој член и 

4) да се придружени со соодветен ветеринарно 
здравствен сертификат. 

 
Член 6 

Посебни услови за млеко, колострум, производи на 
база од млеко и други производи добиени од млеко и 

колострум 
 
(1) Млекото, колострумот и другите производи до-

биени од млеко и колострум треба да ги исполнуваат 
следните стандарди на преработка: 

I за млеко: 
1) стерилизација со F₀ вредност од 3 или повеќе ка-

де F₀ е пресметаниот убивачки ефект на бактериските 
спори. F₀ вредност од 3 претставува кога млекото од 
најладната точка доволно се загрева за да постигне 
убивачки ефект од 121°С од три минути со моментално 
загревање и ладење; 

2) UHT во комбинација со едно од следниве трет-
мани: 

а) последователен физички третман преку: 
- процес на сушење, комбиниран со дополнително 

загревање на најмалку 72°С за млеко наменето за ис-
храна на животните, 
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- намалување на pH вредност под 6 за време од нај-
малку 1 час; 

б) условот да млекото, производите на база од мле-
ко и производи добиени од млеко се произведени 21 
ден пред испораката и за време на тој период во држа-
вата на потекло немало случај на болеста Лигавка и 
шап; 

3) пастеризација применета двапати; 
4) пастеризација во комбинација со еден од следни-

ве третмани: 
а) последователен физички третман преку: 
- процес на сушење, комбиниран со дополнително 

загревање на најмалку 72°С за млеко наменето за ис-
храна на животните, 

- намалување на pH вредност помалку од шест за 
време од најмалку еден час. 

б) условот да млекото, производите на база од мле-
ко и производи добиени од млеко се произведени 21 
ден пред испораката и за време на тој период во држа-
вата на потекло немало случај на болеста Лигавка и 
шап; 

II производите на база од млеко и производите до-
биени од млеко треба да ги исполнат стандардите на 
преработка од точка I на овој став или да бидат добие-
ни од млеко кое ги исполнува стандардите на прера-
ботка од точка I на овој став; 

III за сурутката наменета за исхрана на животните 
на кои може да се пренесе болеста Лигавка и шап и 
произведена со стандардите на преработка од точка I 
на овој став: 

1) или да е собрана 16 часа по засирувањето на мле-
кот и pH вредноста треба да биде под 6 пред тран-
спортот до фармата, или 

2) да е произведена најмалку 21 ден пред испорака-
та и за време на тој период во државата на потекло не-
мало случај на болеста Лигавка и шап, 

IV за производите на база од млеко и производите 
добиени од млеко, произведени со стандардите на пре-
работка согласно точките I, II, и III од овој став: 

1) да се преземат сите безбедносни мерки за да се 
спречи повторната контаминација на производот; 

2) финалниот производ да се означи дека содржи 
Категорија 3 материјали и дека не е за исхрана на лу-
ѓето, и треба да e: 

- спакуван во нови контејнери, или 
- транспортиран во збирен контејнер или со друго 

транспортно средство со претходно чистење и дезин-
фекција на контејнерот и транспортното средство; 

V суровото млеко треба да биде добиено од живот-
ни и со соодветни гаранции од областа на здравствена-
та заштита на животните; 

VI за колострумот и производите од колострумот: 
1) се добиваат од животни од видот говедо и фарми 

кои се официјално прогласени за слободни од болести-
те Туберкулоза, Бруцелоза и Ензотската леукоза. 

2) да се произведени најмалку 21 ден пред испора-
ката и за време на тој период во државата на потекло 
немало случај на болеста Лигавка и шап и 

VII за Категорија 3 материјали што содржат талог 
добиен од центрифугирање или сепарирање при прера-
ботка на млеко а се наменети за исхрана на животните 
треба да поминат загревање на најмалку 72 °С од шее-
сет минути или најмалку 80°С од триесет минути.   

(2) Суровините за млеко, колострум, производи на 
база од млеко и други производи добиени од млеко и 
колострум треба да ги исполнуваат следните посебни 
услови: 

1) да се користи млеко од Категоријата 3 материја-
ли наведени во точките 3.5 со исклучок на талог доби-
ен од центрифугирање или сепарирање при преработка 
на млеко, 3.6 и 3.8 од  Листата на категоризирани нус-
производи од животинско потекло

(*1)
 и 

2) колострум кој потекнува од животни кои не по-
кажуваат знаци на болести кои можат да се пренесат 
преку колострумот на луѓето и животните. 

(3) Увоз на млеко, колострум, производи на база од 
млеко и други производи добиени од млеко и колос-
трум се врши доколку се исполнети следниве посебни 
услови: 

1) да се произведени со стандардите на преработка 
и посебните услови за суровина согласно ставовите (1) 
и (2) од овој член; 

2) за млеко, производи на база од млеко и други 
производи добиени од млеко да се исполнети стандар-
дите на преработка од став (1) точка I подточките 1), 
2), 3), и 4) подточка а) од овој член и да се во соглас-
ност со став (1) точки II и IV од овој член и во случај 
на сурутка да е во согласност со став (1) точка III од 
овој член; 

3) за млеко, производи на база од млеко и други 
производи добиени од млеко, со отстапување од став 
(1) точка I подточка 2) од овој член, потекнуваат од 
трети земји кои се наоѓаат на списокот во листата од 
трети земји утврден во Правилникот за начинот и по-
стапката за увоз и транзит, начинот и постапката на 
вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на 
пратка со нуспроизводи од животинско потекло, фор-
мата и содржината на ветеринарно-здравствениот сер-
тификат или други документи што ја придружуваат 
пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како 
и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и тран-
зит

(*3)
 и поминале процес на пастеризација и не биле 

испорачани и пристигнати на ветеринарното инспек-
циско место на граничен премин најмалку дваесет  и 
еден ден по производството и за време на тој период 
немало случај на болеста лигавка и шап во земјата на 
производство; 

4) да потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на 
списокот во листа на одобрени земји утврден во Пра-
вилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, 
начинот и постапката на вршење на проверка и преглед 
при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од живо-
тинско потекло, формата и содржината на ветери-
нарно-здравствениот сертификат или други документи 
што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од жи-
вотинско потекло, како и листата на трети земји од кои 
е одобрен увоз и транзит

(*3)
; 

5) да потекнуваат од објекти  за  преработка, кои се 
наоѓаат на списокот на одобрени објекти утврдени во 
Правилникот за начинот и постапката за увоз и тран-
зит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и тран-
зит,  формата и содржината на ветеринарно-здравстве-
ниот сертификат или други документи што ја придру-
жуваат пратката со живи животни, аквакултура и про-
изводи од животинско потекло, како и начинот и по-
стапката на вршење на проверка и преглед при увоз и 
транзит на пратка со живи животни, аквакултура и про-
изводи од животинско потекло

(*4)
; 

6) да се придружени со соодветен ветеринарно 
здравствен сертификат; 

7) за колострум и производи од колострум да поми-
нале процес на пастеризација и не биле испорачани и 
пристигнати на ветеринарното инспекциско место на 
граничен премин најмалку дваесет  и еден ден по про-
изводството и за време на тој период немало случај на 
болеста Лигавка и шап во земјата на производство; 
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8) за материјалите кои се добиени од животни од 
видот говеда, животните: 

а) треба да бидат под официјална ветеринарна кон-
трола која треба да осигура дека фармите во кои се од-
гледуваат говедата се официјално ослободени од бо-
лестите Лигавка и шап и Бруцелоза и колострумот на-
менет за исхрана не е под забрана од националната ле-
гислатва, поврзана со мерките за сузбивање на болес-
тите Лигавка и шап и Бруцелоза, на земјата на потекло 
и  

б) треба да бидат официјално ослободени од болес-
та ензотска говедска леукоза или во официјалниот сис-
тем за контрола на болеста ензотска говедска леукоза 
не постои евидентиран случај на клинички и лаборато-
риски докажана ензотска говедска леукоза во послед-
ните две години; 

9) по производството превземени се сите превен-
тивни мерки за спречување на вкрстената контамина-
ција и 

10) финалниот производ треба да биде означен дека 
содржи Категорија 3 материјали и не е наменет за ис-
храна на луѓето и да е спакуван во нови пакувања или 
доколку се транспортира во збирни контејнери истите 
треба пред употребата да бидат исчистени и дезинфи-
цирани. 

(4) Операторот и објектот за производство на 
млеко, производи на база од млеко и други производи 
добиени од млеко за користење на сурутката за исхра-
на на животните може да биде регистриран доколку е 
одобрен согласно Законот за безбедност на храната

(*6)
. 

 
Член 7 

Посебни услови за желатин и хидролизирани  
протени 

 
(1) Желатинот и хидролизирани протени треба да 

ги исполнуваат следните стандарди на преработка: 
1) за желатин доколку не е произведен согласно 

Правилникот за посебните барања за производи од жи-
вотинско потекло

(*5)
: 

а) треба да се произведува со процес, со кој обезбе-
дува дека непреработените материјали од Категоријата 
3 подлежат на обработка со киселина или база, по која 
се плакнат еднаш или повеќе пати. pH вредноста треба 
да биде прилагодена консеквенто. Желатинот треба да 
се екстрахира со затоплување еднаш или неколку пати 
едно по друго, а потоа се прочистува со помош на фил-
трирање или стерилизација; 

б) по подложувањето на процесот наведен во под-
точка а) од оваа точка, желатинот може да претрпи 
процес на сушење, а каде што е соодветно, процес на 
дробење или  ламинирање; 

в) не треба да се употребуваат конзерванси, освен 
сулфур диоксид и хидроген пероксид; 

г) желатинот треба да се обвие, спакува, складира и 
транспортира под задоволителни хигиенски услови, и 
тоа: 

- да се обезбеди посебна просторија за складирање 
на материјали за завиткување и за пакување и 

- завиткувањето и пакувањето треба да се одвиваат 
во таа просторија, или во место посебно наменето за 
таа цел, и 

д) на амбалажите и пакетите кои содржат желатин 
треба да пишува „желатин наменет за исхрана на жи-
вотните“ и 

2) за хидролизирани протеини: 

а) треба да се произведуваат со процес на производ-
ство кој содржи соодветни мерки со кои контаминаци-
јата на Категоријата 3 материјалите се сведува на ми-
нимум. Хидролизираните протеини треба да имаат мо-
лекуларна тежина под 10 000 далтони; 

б) хидролизираните протени, делумно или целосно 
добиено од кожи и крзна на преживари треба да се про-
изведуваат во преработувачки објект кој е наменет са-
мо за производство на хидролизирани протени, со ко-
риситење на процес кој вклучува приготувување на су-
рови Категорија 3 материјали со саламура, вар и интен-
зивно перење проследено со: 

- изложување на материјалите на pH вредност пови-
сока од 11, повеќе од три часа на температура повисока 
од 80 °С и веднаш потоа на термичка обработка на по-
веќе од 140 °С, 30 минути на повеќе од 3,6 бари, или 

- изложување на материјалите на pH вредност од 1 
до 2, потоа на pH вредност повисока од 11, проследено 
со термичка обработка на 140 °С, 30 минути на 3 бари, 
или 

- еквивалентен производствен процес одобрен од 
Агенцијата. 

(2) Суровините за желатин и хидролизирани проте-
ини треба да ги исполнуваат следните посебни услови: 

а) за желатин опишани во точките 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 
3.7, 3.9 и 3.10 од Листата на категоризирани нуспроиз-
води од животинско потекло

(*1)
. 

б) за хидролизираните протеини опишани во точки-
те 3.4, 3.8 и 3.11 од Листата на категоризирани нуспро-
изводи од животинско потекло

(*1)
. 

(3) Увоз на желатин и хидролизирани протени се 
врши доколку се исполнети следниве посебни услови: 

1) да се произведени со стандардите на преработка 
и посебните услови за суровина согласно ставовите (1) 
и (2) од овој член; 

2) да потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на 
списокот во листа на одобрени земји утврден во Пра-
вилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, 
начинот и постапката на вршење на проверка и преглед 
при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од живо-
тинско потекло, формата и содржината на ветери-
нарно-здравствениот сертификат или други документи 
што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од жи-
вотинско потекло, како и листата на трети земји од кои 
е одобрен увоз и транзит

(*3)
; 

3) да потекнуваат од објекти за преработка, кои се 
наоѓаат на списокот на одобрени објекти утврдени во 
Правилникот за начинот и постапката за увоз и тран-
зит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и тран-
зит,  формата и содржината на ветеринарно-здравстве-
ниот сертификат или други документи што ја придру-
жуваат пратката со живи животни, аквакултура и про-
изводи од животинско потекло, како и начинот и по-
стапката на вршење на проверка и преглед при увоз и 
транзит на пратка со живи животни, аквакултура и про-
изводи од животинско потекло

(*4)
 и 

4) да се придружени со соодветен ветеринарно 
здравствен сертификат. 

 
Член 8 

Посебни услови за дикалциум фосфат 
 
(1) Дикалциум фосфатот треба да го исполнува 

следниот стандард за преработка кој се состои од три 
чекора: 

1) коскените материи од Категоријата 3 материјали 
треба да бидат ситно издробени и обезмастени со топла 
вода и обработени со растворена хидрохлорна кисели-
на (со минимална концентрација од 4% и pH вредност 
пониска од 1,5) во тек од најмалку два дена; 
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2) последователно на процесот од точка 1) на овој 
став, добиената фосфорна течност се обработува со 
вар, со што се добива талог од дикалциум фосфат со 
pH вредност од 4 до 7 и 

3) на крајот, со воздух се суши талогот на дикалци-
ум фосфат, со влезна температура од 65 до 325 °С и 
крајна температура помеѓу 30 и 65 °С, или со еквива-
лентен  производствен процес одобрен од Агенцијата и 

(2) Доколку дикалциум фосфатот е добиен од обез-
мастени коски, тој треба да се добие од коски кои се 
исправни за исхрана на луѓето со соодветна анте и пост 
мортем инспекција.  

(3) Како суровина за дикалциум фосфат треба да се 
користи Категоријата 3 материјали и нивните деривати 
со исклучок на материјалите и нивните деривати опи-
шани во точките 3.13, 3.14, 3.15 и 3.16 од Листата на 
категоризирани нуспроизводи од животинско по-
текло

(*1)
. 

(4) Увоз на дикалциум фосфат се врши доколку се 
исполнети следниве посебни услови: 

1) да потекнува од трети земји кои се наоѓаат на 
списокот во листа на одобрени земји утврден во Пра-
вилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, 
начинот и постапката на вршење на проверка и преглед 
при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од живо-
тинско потекло, формата и содржината на ветери-
нарно-здравствениот сертификат или други документи 
што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од жи-
вотинско потекло, како и листата на трети земји од кои 
е одобрен увоз и транзит

(*3)
; 

2) да потекнува од објекти  за  преработка, кои се 
наоѓаат на списокот на одобрени објекти утврдени во 
Правилникот за начинот и постапката за увоз и тран-
зит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и тран-
зит,  формата и содржината на ветеринарно-здравстве-
ниот сертификат или други документи што ја придру-
жуваат пратката со живи животни, аквакултура и про-
изводи од животинско потекло, како и начинот и по-
стапката на вршење на проверка и преглед при увоз и 
транзит на пратка со живи животни, аквакултура и про-
изводи од животинско потекло

(*4)
; 

3) да е произведен со стандардите на преработка и 
посебните услови за суровина согласно ставовите (1) и 
(2) од овој член и 

4) да е придружен со соодветен ветеринарно здрав-
ствен сертификат. 

 
Член 9 

Посебни услови за трикалциум фосфат 
 
(1) Три калциум фосфатот треба да ги исполнува 

следните стандарди на преработка со кој се обезбедува: 
1) дека сите Категорија 3 коскените материи  се 

ситно издробени и обезмастени со топла вода  (со дело-
ви на коски до 14 мм); 

2) континуирано варење со пареа на 65°С во текот 
на 30 минути на 4 бара; 

3) издвојување на протеинскиот течен дел од 
hydroxyapatite (tricalcium phosphate) со центируфигра-
ње и 

4) гранулирање на трикалциум фосфат по сушење 
во флуидна постела  со воздух на 200°С, или, со екви-
валентен  производствен процес одобрен од Агенци-
јата. 

(2) Како суровиниа за трикалциум фосфат треба да 
се користи Категоријата 3 материјали и нивните дрива-
ти со исклучок на материјалите и нивните деривати 
опишани во точките 3.13, 3.14, 3.15 и 3.16 од Листата 
на категоризирани нуспроизводи од животинско по-
текло

(*1)
. 

(3) Увоз на трикалциум фосфат се врши доколку се 
исполнети посебните услови од член 8 став (4) точки 
1), 2) и 4) и да е произведен со стандардите на прера-
ботка и посебните услови за суровина согласно ставо-
вите (1) и (2) од овој член. 

 
Член 10 

Посебни услови за колаген 
 
(1) Колагенот треба да ги исполнува следните стан-

дарди на преработка: 
1) да биде произведен со процес со кој се обезбеду-

ва дека непререботениот Категорија 3 Материјал е под-
лежен на третман, кој вклучува перење, рН прилагоду-
вање со користење на киселина или база следено со ед-
но или повеќе плакнења, филтрации и екструзии. По 
третманот, колагенот може да подлежи на просец на 
сушење и 

2) употреба на конзерваси, освен на оние кои се 
одобрени, не е дозволена.  

(2) Како суровиниа за колаген треба да се користи 
Категоријата 3 материјали и нивните дривати со исклу-
чок на материјалите и нивните деривати опишани во 
точките 3.13, 3.14, 3.15 и 3.16 од  Листата на категори-
зирани нуспроизводи од животинско потекло

(*1)
. 

(3) Складирањето на колаген добиени од Категори-
ја 3 материјали треба да ги исполни следните посебни 
услови: 

1) да се обезбеди посебна просторија за складирање 
на материјали за завиткување и за пакување; 

2) завиткувањето и пакувањето треба да се одвива-
ат во таа просторија, или во место посебно наменето за 
таа цел и 

3) на амбалажите и пакетите кои содржат колаген 
треба да пишува „колаген погоден за исхрана на жи-
вотните“. 

(4) Увоз на колаген се врши доколку се исполнети 
посебните услови од член 8 став (4) точки 1), 2) и 4) и 
да е произведен со стандардите на преработка и посеб-
ните услови за суровина и складирање согласно ставо-
вите (1), (2) и (3) од овој член. 

 
Член 11 

Посебни услови за производи од јајца 
 
(1) Производите од јајца треба да ги исполнува 

следните стандарди на преработка: 
1) да подлежат на некој од постапките за прерабо-

тување со Методите 1, 2, 3, 4 и 5 и Метод 7 утврдени 
во Правилникот за посебните услови во однос на објек-
тите, техничката опременост, како и постапките и бара-
њата за вршење на соодветна дејност кои треба да ги 
исполнуваат преработувачките објекти за Категорија 1 
материјали и Категорија 2 материјали на нуспроизводи 
од животинско потекло;  

2) да се подложени на метод кој обезбедуваат дека 
производите се во согласност со основните микробио-
лошки стандарди, или  

3) да се третирани во согласност со членовите 81, 
82, 83, 84, 85 и 86 од Правилник за посебните барања 
за храната од животинско потекло

(*9)
.  

(2) Како суровини за производство на производи од 
јаца треба да се користат Категоријата 3 материјали и 
нивните дривати опишани во точките 3.5, 3.6 и 3.11.2 
од  Листата на категоризирани нуспроизводи од живо-
тинско потекло(*1). 
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(3) Увоз на производи од јајца се врши доколку се 
исполнети посебните услови од член 8 став (4) точки 
1), 2) и 4) на овој правилник и да се произведени со 
стандардите на преработка и посебните услови за суро-
вина согласно ставовите (1) и (2) од овој член. 

 
Член 12 

Посебни услови на нуспроизводи од животинско по-
текло опишани во точката 3.6 од Листата на катего-
ризирани нуспроизводи од животинско потекло на-
менти за исхрана на фармски животни, со исклучок 

на крзнени животни 
 
(1) Нуспроизводи од животинско потекло опишани 

во точката 3.6 од Листата на категоризирани нуспроиз-
води од животинско потекло

(*1)
 наменети за исхрана на 

фармски животни, со исклучок на крзнени животни 
треба да ги исполнува следните стандарди на прера-
ботка: 

1) да се преработени во соогласност со поимот од 
член 4 точка 29 од Законот за безбедност на хра-
ната(*7) или се третирани во согласност со Законот за 
нуспроизовди од животинско потекло

(*8)
; 

2) да се составени или да содржат една или повеќе 
материјали опишани во точката 3.6 од Листата на кате-
горизирани нуспроизводи од животинско потекло

(*1)
 и 

тоа: 
а) млеко; 
б) производи на база од млеко; 
в) деривати од млеко; 
г) јајца; 
д) производи од јајца; 
ѓ) мед; 
е) преработени масти; 
ж) колаген и 
з) желатин; 
3) не биле во контакт со други Категорија 3 матери-

јали и 
4) да се преземени се превентивни мерки за спречу-

вање на контаминацијата на нуспроизводите од живо-
тинско потекло. 

(2) Увоз на нуспроизводи од животинско потекло 
опишани во точката 3.6 од Листата на категоризирани 
нуспроизводи од животинско потекло

(*1)
 наменти за ис-

храна на фармски животни, со исклучок на крзнени 
животни, се врши доколку се исполнети посебните ус-
лови од член 8 став (4) точки 1), 2) и 4) на овој правил-
ник и да се произведени со стандардите на преработка 
согласно ставот (1) од овој член. 

 
Член 13 

Посебни услови за одредена храна за риби и мамки 
за риболов 

 
(1) Нуспроизводите од животинско потекло од риби 

и водни безрбетници и нивните деривати наменети за 
исхрана на фармски риби или на други видови од аква-
културата треба да ги исполнува следните стандарди 
на преработка: 

1) да бидат ракувани и преработени одделно од ма-
теријалите кои не се наменети за исхрана на фармски 
риби или на други видови од аквакултурата; 

2) да потекнуваат од: 
а) диви риби или други диви водени животни, освен 

морски цицачи, уловени од комерцијални причини, или 
од нуспроизводи од диви риби со потекло од објекти за 
преработка на риби наменети за исхрана на луѓето, или 

б) од фармски риби, со намена за исхрана на фар-
мски риби од други видови и 

3) да се преработени во преработувачки објекти во 
согласност со методите кои обезбедуваат микробио-
лошки безбеден производ особено од патогените мик-
роорганизми кај рибите. 

(2) Со цел да се превенираат неприфатливи ризици 
за ширење на заразни болести на луѓето и животните, и 
по утврдување на дополнителни услови од страна на 
Агенцијата согласно член 10-а од Законот за ветери-
нарно здравство, може да се употребуваат водни жи-
вотни и водни и земни безрбетници како: 

а) храна за животни за фармски риби или за водни 
безрбетници, кога нуспроизводите од животинско по-
текло не се преработени согласно став (1), точка 3) од 
овој член и 

б) мамки за риболов, вклучувајќи мамки за водни 
безрбетници. 

(3) Увоз на одредена храна за риби и мамки за ри-
болов се врши доколку се исполнети посебните услови 
од член 8 став (4) точки 1), 2) и 4) на овој правилник и 
да се произведени со стандардите на преработка сог-
ласно ставот (1) од овој член. 

 
Член 14 

Услови кои треба да ги исполнуваат објектите за 
производство на храна за домашни миленици и  

технички објекти 
 
(1) Објектите за производство на храна и технички-

те објекти за нуспроизводи од животинско потекло 
треба да ги исполнуваат следните услови: 

1) да работат во согласност со посебните услови за 
производите кои се произведуваат во нив утврдени со 
овој правилник;  

2) да се усогласени со посебните услови за произ-
водство, утврдени во овој член; 

3) да се утврдат и спроведат методи на мониторинг 
и контрола на критичните контролни точки, врз основа 
на процесот кој се користи; 

4) во зависност од производите, да зема мостри за 
анализа во овластена лабораторија од страна на 
Агенцијата, за проверка на усогласеноста со стандар-
дите, утврдени во членoвите 11 и 12 од Законот за вете-
ринарно здравство; 

5) операторот да ја чува евиденција за добиените 
податоци, во согласност со точките 2) и 3) од овој став, 
за презентирање на Агенцијата. Резултатите од прегле-
дите и тестовите се чуваат најмалку две години и 

6) да се известува Агенцијата, доколку резултатот 
од лабораториското испитување, наведено во точката 
3) од овој став, или од секои други достапни информа-
ции, се открие постоење на сериозна опасност по 
здравјето на животните или на луѓето.  

(2) Објектите во кои се произведува храна за до-
машни миленици, грицкалици и технички производи, 
треба да: 

1) поседуваат соодветни простории за складирање и 
обработка на пристигнатите материјали со комплетна 
безбедност и 

2) поседуваат соодветни простории за нештетно от-
странување на неискористените нуспроизводи од жи-
вотинско потекло, кои остануваат по производството 
на производите, во согласност со член 14 од Законот за 
нуспроизводи од животинско потекло, или овие мате-
ријали треба да се испратат во преработувачки објекти, 
или во објекти за горење или согорување, во соглас-
ност со член 14 од Законот за нуспроизводи од живо-
тинско потекло.  
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(3) Нуспроизводите од животинско потекло кои 

единствено можат да се користат во производството на 

храна за домашни миленици и грицкалици за домашни 

миленици се следните производи:   

1) делови од заклани животни, исправни за исхрана 

на луѓето, во согласност со Законот за безбедност на 

храната
(*6)

, но не се наменети за исхрана на луѓето од  

комерцијални причини; 

2) делови од заклани животни, кои не се исправни 

за исхрана на луѓето, но не поради болести кои се пре-

носливи врз луѓето или животните, и кои потекнуваат 

од трупови кои се исправни за исхрана на луѓето во 

согласност со Законот за безбедност на храната(*6); 

3) сурова кожа и крзна, копита и рогови, свински 

четини и пердуви од животни кои се заклани во кла-

ница, по спроведен анте мортем ветеринарно санита-

рен преглед и утврдување на исправност за исхрана на 

луѓето, во согласност со Законот за безбедност на хра-

ната
(*6)

;  

4) крв од животни, освен од преживари, кои се зак-

лани во кланица, по спроведен анте мортем ветеринар-

но здравствен преглед, исправни за исхрана на луѓето; 

5) нуспроизводи од животинско потекло, добиени 

со текот на производство на производи за исхрана на 

луѓето, вклучувајќи ги и обезмастените коски и чварки; 

6) неискористена храна од животинско потекло, 

или неискористена храна, која содржи производи од 

животинско потекло, освен помии, кои повеќе не се на-

менети за исхрана на луѓето од комерцијални причини, 

или заради проблеми во производството, или дефекти 

во пакувањето, или други дефекти кои не претставува-

ат било каков ризик за луѓето или животните; 

7) сурово млеко од животни кои не покажуваат кли-

нички знаци на болест, која преку тој производ може 

да се пренесе врз луѓето или животните; 

8) риби или други морски животни, освен морските 

цицачи, уловени на отворено море за потребите од про-

изводство на рибино брашно; 

9) свежи нуспроизводи од риба од објекти  за про-

изводство на производи од риба за исхрана на луѓето и 

10) лушпи од јајца, нуспроизводи од инкубатори и 

нуспроизводи од скршени јајца кои потекнуваат од жи-

вотни кои не покажуваат клинички знаци на болест, 

кои преку тој производ може да се пренесе врз луѓето 

или животните. 

(4) Суровата храна за домашни миленици може да 

се произведува само од:  

1) делови од заклани животни, исправни за исхрана 

на луѓето, во согласност со Законот за безбедност на 

храната
(*6)

, но не се наменети за исхрана на луѓето од  

комерцијални причини и 

2) делови од заклани животни, кои не се исправни 

за исхрана на луѓето, но не поради болести кои се пре-

носливи врз луѓето или животнитеи кои потекнуваат 

од трупови кои се исправни за исхрана на луѓето во 

согласност со Законот за безбедност на храната
(*6)

. 

(5) Конзервираната храна за домашни миленици 

треба да подлежи на термичка обработка со минимална 

Fc вредност од 3. 

(6) Преработената храна за домашни миленици, со 

исклучок на конзервираната храна за домашни миле-

ници, треба да подлежи на термичка обработка низ це-

лата нејзина супстанца од најмалку 90 °С. По третма-

нот, треба да се преземат сите мерки на претпазливост 

за да се обезбеди дека производот не е изложен на кон-

таминација. Производот треба да се пакува во нова ам-

балажи. 

(7) Грицкалиците за домашните миленици треба да 

подлежат на термички третаман кој е доволен да се 

уништат патогените организми, вклучително и салмо-

нелата. По третманот, треба да се преземат сите мерки 

на претпазливост за да се обезбеди дека производот не 

е изложен на контаминација. Производот треба да се 

пакува во нова амбалажа. 

(8) Суровата храна за домашни миленици треба да 

се пакува во нова амбалажа, која спречува пропуш-

тање. Треба да се преземат ефективни чекори за да се 

обезбеди дека производот не е изложен на контамина-

ција во текот на производствениот ланец, сé до момен-

тот на продажба. Зборовите „само храна за домашни 

миленици“ треба видливо и читливо да биде истакната 

на амбалажата. 

(9) Во текот на производството и/или во текот на 

складирањето, пред испораката треба да се земат мос-

три по случаен избор, за да се утврди усогласеноста со 

следниве стандарди: 

- Salmonell: отсуство во 25 гр.: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 

- Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g 

каде: 

n = број на мостри кои треба да се тестираат. 

m = прагот на вредност на бројот на бактерии, ре-

зултатот се смета задоволителен доколку бројот на бак-

терии во сите примероци не ја надминува m. 

М = максималната вредност за бројот на бактерии, 

резултатот се смета незадоволителен доклку бројот на 

бактерии во еден или повеќе мостри е М или поголем, и 

с = број на мостри на пресметаните бактерии, кој 

може да биде меѓу m и М, мострата сеуште се смета за 

прифатлива, доколку бројот на бактерии во другите 

примероци е m или помал. 

Во секој случај, за конзеривираната храна за до-

машни милеицни која е подложена на термички трет-

ман согласно став 2 од овој член, мостриратње и тести-

рањето на Salmonell и Enterobacteriaceae не е неоп-

ходно. 

(10) Увозот на храна за домашни миленици и ку-

чешки грицкалици се врши доколку: 

1) потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на 

списокот во листа на одобрени земји утврден во Пра-

вилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, 

начинот и постапката на вршење на проверка и преглед 

при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од живо-

тинско потекло, формата и содржината на ветери-

нарно-здравствениот сертификат или други документи 

што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од жи-

вотинско потекло, како и листата на трети земји од кои 

е одобрен увоз и транзит
(*3)

; 

2) потекнуваат од објекти  за  преработка, кои се на-

оѓаат на списокот на одобрени објекти утврдени во 

Правилникот за начинот и постапката за увоз и тран-
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зит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и тран-

зит,  формата и содржината на ветеринарно-здравстве-

ниот сертификат или други документи што ја придру-

жуваат пратката со живи животни, аквакултура и про-

изводи од животинско потекло, како и начинот и по-

стапката на вршење на проверка и преглед при увоз и 

транзит на пратка со живи животни, аквакултура и про-

изводи од животинско потекло
(*4)

; 

3) се произведени во согласност со Законот за нус-

произоди од животинско потекло
(*8)

 и 

4) се придружени со ветеринарно здравствен серти-

фикат. 

 

Член 15 

Посебни услови за додатоци за зачинување за 

производство на храна за домашни миленици 

 

(1) Следните производи може да се користат за 

призводство на течни/дехидририрани препработени 

производи од животинско потекло кои се користат за 

засилување на вкусните вредности на храната за до-

машни миленици:  

1) делови од заклани животни, исправни за исхрана 

на луѓето, во согласност со Законот за безбедност на 

храната
(*6)

, но не се наменети за исхрана на луѓето од  

комерцијални причини; 

2) делови од заклани животни, кои не се исправни 

за исхрана на луѓето, но не поради болести, кои се пре-

носливи врз луѓето или животните и кои потекнуваат 

од трупови кои се исправни за исхрана на луѓето во 

согласност со Законот за безбедност на храната(*
6
); 

3) сурова кожа и крзна, копита и рогови, свински 

четини и пердуви од животни кои се заклани во кла-

ница, по спроведен анте мортем ветеринарно здрав-

ствен преглед и по утврдување на исправност за исхра-

на на луѓето, во согласност со Законот за безбедност на 

храната
(*6)

; 

4) крв од животни, освен од преживари, кои се зак-

лани во кланица, по спроведен анте мортем ветеринар-

но здравствен преглед, и по утврдување на исправност 

за исхрана на луѓе, во согласност со Законот за безбед-

ност на храната
(*6)

; 

5) нуспроизводи од животинско потекло, добиени 

со текот на производство на производи за исхрана на 

луѓето, вклучувајќи ги и обезмастените коски и чварки; 

6) неискористена храна од животинско потекло, 

или неискористена храна, која содржи производи од 

животинско потекло, освен помии, кои повеќе не се на-

менети за исхрана на луѓето од комерцијални причини, 

или заради проблеми во производството, или дефекти 

во пакувањето, или други дефекти кои не претставува-

ат било каков ризик за луѓето или животните; 

7) сурово млеко од животни кои не покажуваат кли-

нички знаци на болест, која преку тој производ може 

да се пренесе врз луѓето или животните; 

8) риби или други морски животни, освен морските 

цицачи, уловени на отворено море за потребите од про-

изводство на рибино брашно; 

9) свежи нуспроизводи од риба од објекти  за про-

изводство на производи од риба за исхрана на луѓето и 

10) лушпи од јајца, нуспроизводи од инкубатори и 

нуспроизводи од скршени јајца кои потекнуваат од жи-

вотни кои не покажуваат клинички знаци на болест, 

која преку тој производ може да се пренесе врз луѓето 

или животните. 

(2) Додатоците за зачинување на храната на домаш-

ни миленици треба да подлежат на метод на третман и 

параметри, кои обезбедуваат дека производот ги ис-

полнува основните микробиолошки стандарди. По 

третманот, треба да се преземат сите мерки на претпаз-

ливост за да се обезбеди дека производот не е изложен 

на контаминација.  

(3) Крајниот производ треба: 

1) да биде спакуван во нова или стерилизирана ам-

балажа или  

2) транспортиран рефузно или во контејнер или со 

некое друго средство на транспорт кои се детално ис-

чистени и дезинфицирани со средства за дезинфкеција 

одобрен од државниот ветеринарен инспекторат пред 

употребата.  

(4) Увоз на додатоци за зачинување на храна за до-

машни миленици се врши доколку се исполнети посеб-

ните услови од член 8 став (4) точки 1), 2) и 4) на овој 

правилник и се произведени во согласност со Законот 

за нуспроизоди од животинско потекло
(*8)

. 

 

Член 16 

Посебни услови за увоз на нуспроизводи од живо-

тинско потекло наменети за производство на храна 

за домашни миленици, фармацевтски производи и 

други технички производи 

 

(1) Категорија 1 материјали наведен во точките 1.1, 

1.2, 1.4 и 1.5 на став 1. од Листата на категоризирани 

нуспроизводи од животинско потекло
(*1)

 не треба да се 

употребуваат за производство на преработени произво-

ди коишто се наменети за употреба или примена на лу-

ѓе или животни, освен за следниве преработени произ-

води: 

- козметички производи; 

- активни медицински помагала; 

- медицински помагала; 

- ин витро дијагностички медицински помагала; 

- ветеринарни медицински препарати; 

- медицински препарати; 

- деривати кои не се наменети за исхрана на фар-

мски животни и за апликација на земја од која фар-

мските животни би се хранеле и 

- деривати наменти за исхрана на крзнени животни. 

(2) Доколку нуспроизводот од животинско потекло 

или нивниот дериват се користи за исхрана на фармски 

животни, за апликација на земја од која фармските жи-

вотни би се хранеле а не се наменети за исхрана на 

крзнени животни, тие се ставаат во промет, освен за 

увоз, во согласност со посебните барања за преработе-

ни животински протеини и други преработени произ-

води, под услов да се не утврдени какви било посебни 

барања за таквите производи. 

(3) Операторите ги исполнуваат барањата за става-

ње во промет, освен за увозот, за храна за домашни ми-

леници, доколку обезбедат: 
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1) услови за пласирање на пазарот на увезена храна 

за домашни миленици или храна за домашни миленици 

произведена од увезени материјали, од Категорија 1 

материјал  наведен во точка 1.3 на член 1. од Листата 

на категоризирани нуспроизводи од животинско по-

текло
(*1)

; 

2) условите за безбедно наоѓање на извори и движе-

ње на материјалот кој треба да се користи под услови 

кои исклучуваат ризици врз здравјето на луѓето и жи-

вотните; 

3) документација; 

4) параметри за процесот на производство, особено 

во врска со примената на физички и хемиски обработ-

ки на употребениот материјал; 

5) услови за тестирање кои се применливи на крај-

ниот производ и 

6) услови за безбедна употреба на изведени произ-

води кои наметнуваат ризик врз здравјето на луѓето и 

животните. 

(4) Увоз на нуспроизводи од животинско потекло 

наменети за производство на храна за домашни миле-

ници, фармацевтски производи и други технички про-

изводи, се врши доколку: 

1) потекнуваат од трети земји кои се наоѓаат на 

списокот во листа на одобрени земји утврден во Пра-

вилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, 

начинот и постапката на вршење на проверка и преглед 

при увоз и транзит на пратка со нуспроизводи од живо-

тинско потекло, формата и содржината на ветери-

нарно-здравствениот сертификат или други документи 

што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од жи-

вотинско потекло, како и листата на трети земји од кои 

е одобрен увоз и транзит
(*3)

; 

2) потекнуваат од објекти  за  преработка, кои се на-

оѓаат на списокот на одобрени објекти утврдени во 

Правилникот за начинот и постапката за увоз и тран-

зит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и тран-

зит,  формата и содржината на ветеринарно-здравстве-

ниот сертификат или други документи што ја придру-

жуваат пратката со живи животни, аквакултура и про-

изводи од животинско потекло, како и начинот и по-

стапката на вршење на проверка и преглед при увоз и 

транзит на пратка со живи животни, аквакултура и про-

изводи од животинско потекло
(*4)

; 

3) се состојат само од следните нуспроиводи од жи-

вотинско потекло: 

а) делови од заклани животни, исправни за исхрана 

на луѓето, во согласност со Законот за безбедност на 

храната
(*6)

, но не се наменети за исхрана на луѓето од  

комерцијални причини; 

б) делови од заклани животни, кои не се исправни 

за исхрана на луѓето, но не поради болести кои се пре-

носливи врз луѓето или животните, и кои потекнуваат 

од трупови кои се исправни за исхрана на луѓето во 

согласност со Законот за безбедност на храната(*6); 

в) сурова кожа и крзна, копита и рогови, свински 

четини и пердуви од животни кои се заклани во кла-

ница, по спроведен анте мортем ветеринарно санита-

рен преглед и по утврдување на исправност за исхрана 

на луѓето, во согласност со Законот за безбедност на 

храната
(*6)

; 

г) крв од животни, освен од преживари, кои се зак-

лани во кланица, по спроведен анте мортем ветеринар-

но здравствен преглед, и по утврдување на исправност 

за исхрана на луѓе, во согласност со Законот за безбед-

ност на храната
(*6)

; 

д) нуспроизводи од животинско потекло, добиени 

со текот на производство на производи за исхрана на 

луѓето, вклучувајќи ги и обезмастените коски и чварки; 

ѓ) неискористена храна од животинско потекло, или 

неискористена храна, која содржи производи од живо-

тинско потекло, освен помии, кои повеќе не се намене-

ти за исхрана на луѓето од комерцијални причини, или 

заради проблеми во производството, или дефекти во 

пакувањето, или други дефекти кои не претставуваат 

било каков ризик за луѓето или животните; 

е) сурово млеко од животни кои не покажуваат кли-

нички знаци на болест, која преку тој производ може 

да се пренесе врз луѓето или животните; 

ж) риби или други морски животни, освен морските 

цицачи, уловени на отворено море за потребите од про-

изводство на рибино брашно; 

з) свежи нуспроизводи од риба од објекти  за произ-

водство на производи од риба за исхрана на луѓето; 

ѕ) лушпи од јајца, нуспроизводи од инкубатори и 

нуспроизводи од скршени јајца кои потекнуваат од жи-

вотни кои не покажуваат клинички знаци на болест, 

која преку тој производ може да се пренесе врз луѓето 

или животните и 

4) нуспроизводите од животинско потекло за упот-

реба како храна за крзнаши или за употреба како сиро-

ва храна треба да се состојат само од следните делови: 

 а) од заклани животни, исправни за исхрана на лу-

ѓето, во согласност со Законот за безбедност на хра-

ната(*6), но не се наменети за исхрана на луѓето од  ко-

мерцијални причини или 

 б) од заклани животни, кои не се исправни за ис-

храна на луѓето, но не поради болести кои се преносли-

ви врз луѓето или животните, и кои потекнуваат од 

трупови кои се исправни за исхрана на луѓето во сог-

ласност со Законот за безбедност на храната(*6). 

5) се длабоко замрзнати во објектот на потеклото 

или се конзервирани на начин кој обезбедува да се 

спречи расипување во периодот помеѓу испораката и 

приемот во објектот на дестинација; 

6) се преземени сите мерки на претпазливост за да 

се избегне повторувања на контаминацијата со патоге-

ни агенси; 

7) се спакувани во нови амбалажи со кои се спречу-

ва секакво пропуштање; 

8) се придружени со ветеринарно здравствен серти-

фикат и 

9) по спроведената контрола од граничниот ветери-

нарен инспектор, тие се транспортираат: 

а) директно во објект за производство на храна за 

домашни миленици или во технички објект, со што се 

гарантира дека нуспроизводите од животинско потекло 

ќе се користат исклучиво за дозволената намена и дека 

нема да го напуштат објектот  необработени или 

б) во интермедијарен објект или 



 Стр. 78 - Бр. 35                                                                                      22 март 2017 
 

 

в) во одобрен и регистриран корисник или центар 

за собирање, кој гарантира дека нуспроизводите од жи-

вотинско потекло ќе се користат едниствено за дозво-

лените цели, одобрени од Агенцијата за храна и вете-

ринарство. 

 

Член 17 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престануваат да важат одредбите од членовите 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13 и 14 од Правилникот за посебните ус-

лови во однос на објектите, техничката опременост, ка-

ко и постапките и условите за вршење на соодветна 

дејност кои треба да ги исполнуваат преработувачките 

објекти за Kатегорија 3 материјали и посебните услови 

за преработени животински протеини и други прерабо-

тени производи кои може да се користат како матери-

јал за исхрана на животните („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 152/09) и одредбите од чле-

новите 2, 3, 4, 13 и 16 од Правилникот за условите кои 

треба да ги исполнуваат објектите за производство на 

храна за домашни миленици и техничките објекти за 

нуспроизводи од животинско потекло и посебните тех-

нички услови и постапки за преработка при ставање во 

промет и увоз на храна за домашни миленици и тех-

нички производи од нуспроизводи од животинско по-

текло („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

110/10). 

 

Член 18 

Влегување во сила 

 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 02-1004/1 Директор на Агенцијата 

15 март 2017 година за храна и ветеринарство, 

Скопје м-р Зоран Поповски, с.р. 

 
(*1)

 Листата на категоризирани нуспроизводи од жи-

вотинско потекло е усогласена со Регулатива (ЕЗ) бр. 

1069/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 

21 октомври 2009 година за утврдување на здравствени 

правила за нуспроизводи од животинско потекло и из-

ведени производи кои не се наменети за исхрана на лу-

ѓето и за укинување на Регулативата (ЕЗ) бр. 

1774/2002. 
(*2)

 Законот за нуспроизводи од животинско потекло 

е усогласен со Регулатива (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европ-

скиот Парламент и на Советот од 21 октомври 2009 го-

дина за утврдување на здравствени правила за нуспро-

изводи од животинско потекло и изведени производи 

кои не се наменети за исхрана на луѓето и за укинува-

ње на Регулативата (ЕЗ) бр. 1774/2002. 
(*3)

 Правилникот за начинот и постапката за увоз и 

транзит, начинот и постапката на вршење на проверка 

и преглед при увоз и транзит на пратка со нуспроизво-

ди од животинско потекло, формата и содржината на 

ветеринарно-здравствениот сертификат или други до-

кументи што ја придружуваат пратката со нуспроизво-

ди од животинско потекло, како и листата на трети 

земји од кои е одобрен увоз и транзит е усогласен со 

Регулатива (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот Парла-

мент и на Советот од 21 октомври 2009 година за ут-

врдување на здравствени правила за нуспроизводи од 

животинско потекло и деривати на нуспроизводи кои 

не се наменети за исхрана на луѓето и за укинување на 

Регулативата (ЕЗ) бр. 1774/2002, Регулатива на Коми-

сијата (ЕУ) бр. 142/2011 од 25 февруари 2011 година за 

спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на 

Европскиот парламент и на Советот за утврдување на 

здравствените правила во однос на нуспроизводи од 

животинско потекло и преработени производи од нив 

кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведува-

ње на Директивата 97/78/EЗ на Советот во однос на од-

редени примероци и предмети кои се ослободени од 

гранични ветеринарни проверки и прегледи според ис-

тата Директива CELEX бр. 32011R0142, Директива на 

Советот бр. 97/78/EЗ од 18 декември 1997 година за ут-

врдување на принципите  за регулирање на организа-

цијата на ветеринарните контроли на производи кои 

влегуваат во Заедницата од трети земји и Регулатива 

(ЕЗ) бр. 882/2004 на Европскиот Парламент и на Сове-

тот од 29 април 2004 година за вршење службени кон-

троли  со цел да се обезбеди проверка на придржува-

њето со законодавството за добиточна храна и храна за 

луѓе, како и до правилата за здравје на животните и 

благосостојба на животните. 
(*4)

 Правилникот за начинот и постапката за увоз и 

транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и 

транзит,  формата и содржината на ветеринарно-здрав-

ствениот сертификат или други документи што ја 

придружуваат пратката со живи животни, аквакултура 

и производи од животинско потекло, како и начинот и 

постапката на вршење на проверка и преглед при увоз 

и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и 

производи од животинско потекло е усогласен со Од-

лука на Комисијата 2004/211/EЗ од 6 јануари 2004 го-

дина за утврдување на списокот на трети земји и на де-

лови на територии од нив од кои земјите-членки дозво-

луваат увоз на живи непарнокопитари и семе, јајце-

клетки и ембриони од непарнокопитари, и за измена на 

одлуките 93/195/EEЗ и 94/63/EЗ, Одлука на Комисијата 

2006/766/EЗ од 6 ноември 2006 година за воспоставува-

ње листи на трети земји и територии од кои е дозволен 

увоз на мекотели со двоен оклоп, иглокожи, туникати, 

морски полжави и рибни производи, Одлука на Коми-

сијата 2007/777/ЕЗ од 29 ноември 2007 година за ут-

врдување на условите за здравјето на животните и за 

здравјето на луѓето и модел на потврди за увоз на одре-

дени производи од месо и обработени желудници, моч-

ни и жолчни меури и црева за човекова исхрана од тре-

ти земји и за укинување на Одлукa 2005/432/ЕЗ, Регу-

латива (ЕЗ) бр. 798/2008 на Комисијата од 8 август 

2008 за утврдување на листа на трети држави, терито-

рии, зони или предели од кои живината и живинарски-

те производи може да се увезат во или да транзитираат 

низ Заедницата и барања за ветеринарни уверенија, Ре-

гулатива (ЕЗ) бр. 1251/2008 на Комисијата од 12 декем-

ври 2008 година, за спроведување на Директивата 

2006/88/ЕЗ на Советот во однос на условите и барањата 

за сертификација за пуштање во промет и за внесување 
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во Заедницата на водни животни и производи од исти-

те и за утврдување на листа на видови преносители, Ре-

гулатива на Комисијата (EЗ) бр. 119/2009 од 9 февруа-

ри 2009 во која е пропишана листа на трети земји или 

делови од нив, за увоз во, или транзит низ Унијата на 

месо од диви зајаци, на одредени диви копнени цицачи 

и на фармски одгледувани зајаци и барањата за ветери-

нарно здравствена сертификација, Регулатива на Коми-

сијата (EУ) бр. 206/2010 од 12 март 2010 во која е про-

пишана листа на трети земји, територии или делови од 

нив од кои се врши увоз во Европската Унија на одре-

дени животни и свежо месо и барањата за ветеринарно 

здравствена сертификација, Регулатива на Комисијата 

(EУ) бр. 605/2010 од 2 јули 2010 во која се пропишани 

условите за здравјето на животните и јавното здравје и 

барањата за ветеринарно здравствена сертификација за 

внес во Европската Унија на свежо млеко, млечни про-

изводи, колострум и производи на база на колострум 

наменети за исхрана на луѓе, Регулатива на Комисијата 

за спроведување (EУ) 2016/759 од 28 април 2016 за од-

редување на листи на трети земји, делови од трети зем-

ји и територии од кои земјите членки одобруваат внес 

во Унијата на одредени производи од животинско по-

текло наменети за исхрана на луѓе, за пропишување на 

барањата за сертификација, за изменување на Регула-

тивата (EЗ) бр. 2074/2005 и за укинување на Одлуката 

2003/812/EЗ. 
(*5)

 Правилникот за посебните барања за храна од 

животинско потекло е усогласен со Регулативата (ЕЗ) 

бр. 853/2004 на Европскиот Парламент и на Советот од 

29 април 2004 година за утврдување на посебни хиги-

енски правила за храна од животинско потекло. 
(*6) 

Законот за безбедност на храната е усогласен со 

Регулативата (ЕЗ) бр. 853/2004 на Европскиот Парла-

мент и на Советот од 29 април 2004 година за утврду-

вање на посебни хигиенски правила за храна од живо-

тинско потекло. 
(*7) 

Член 4 точка 29 од Законот за безбедност на хра-

ната е усогласен со член 2 (1) (м) од Регулатива (ЕЗ) 

бр.852/2004 на Европскиот Парламент и на Советот од 

29 април 2004 година за хигиена на прехранбените 

производи. 
(*8) 

Законот за нуспроизвoди од животинско потекло 

е усогласен со Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 

142/2011 од 25 февруари 2011 година за спроведување 

на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот пар-

ламент и на Советот за утврдување на здравствените 

правила во однос на нуспроизводи од животинско по-

текло и преработени производи од нив кои не се наме-

нети за исхрана на луѓето и спроведување на Директи-

вата 97/78/EЗ на Советот  во однос на одредени приме-

роци и предмети кои се ослободени од гранични вете-

ринарни проверки и прегледи според истата Дирек-

тива. 
(*9) 

Членовите 81, 82, 83, 84, 85 и 86 од Правилник за 

посебните барања за храната од животинско потекло се 

усогласени со Поглавјата I, II и III од Оддел X од 

Анекс III на Регулативата (ЕЗ) бр. 853/2004 на Европ-

скиот Парламент и на Советот од 29 април 2004 година 

за утврдување на посебни хигиенски правила за храна 

од животинско потекло. 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

572. 

Врз основа на член член 20 став 6 и член 56 став 1 

точка 3 од Законот за здравствено осигурување 

(„Службен весник на Република Македонија” број 

25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 

37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 06/2009, 

67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 

91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 

113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 

129/2015, 150/2015, 154/2015,192/2015, 217/2015, 

27/2016, 37/2016, 120/2016 и 142/2016), Управниот од-

бор на Фондот за здравствено осигурување на Македо-

нија на седницата одржана на 28 февруари 2017 го-

дина, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-

НИКОТ ЗА СОСТАВОТ, НАДЛЕЖНОСТА И НАЧИ-

НОТ НА РАБОТАТА НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ 

НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ   

НА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Правилникот за составот, надлежноста и на-

чинот на работата на лекарските комисии на Фондот 

за здравствено осигурување на Македонија („Служ-

бен весник на Република Македонија“ број 82/2016) 

во членот 3 по ставот 6 се додава нов став 7 кој 

гласи: 

„За својата работа членовите на лекарските коми-

сии за оценка на привремената спреченост за работа и 

остварување на други права од задолжително здрав-

ствено осигурување добиваат паричен надоместок, чија 

висина се утврдува со решение на директорот на Фон-

дот“. 

 

Член 2 

Во членот 3 став 9 бројот: „8“ се заменува со бро-

јот: „9“. 

 

Член 3 

Ставовите 7, 8 и 9 од членот 3 се пренумерираат и 

стануваат ставови 8, 9 и 10. 

 

Член 4 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“. 

 

Бр. 02-3188/1 Управен одбор 

3 март 2017 година Заменик на претседателот, 

Скопје Ангел Митевски, с.р. 
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