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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
627.
Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и членовите 118 став 5) и 119 став 1)
од Деловникот на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број
91/2008, 119/2010 и 23/2013), Собранието на Република
Македонија на седницата одржана на 8 февруари 2016
година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА
ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА
КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
I. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици
на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија" број
95/14, 104/14, 111/14, 114/14, 138/14, 148/14, 23/15,
59/15, 96/15, 106/15, 155/15, 213/15, 225/15 и 4/16) во
точката I во потточка 1. Комисија за уставни прашања
под г) за заменици на членовите: во точката 1) зборовите: „Емил Димитриев“ се заменуваат со зборовите:
„Милка Христова“.
Во потточка 3. Комисија за одбрана и безбедност
под а) за претседател: зборовите: „Емил Димитриев“
се заменуваат со зборовите: „Сашо Аќимоски“.
Под б) за заменик на претседателот зборовите: „Сашо Аќимоски“ се заменуваат со зборовите: „Иван Иванов“.
Под г) за заменици на членовите: во точката 2) зборовите: „Иван Иванов“ се заменуваат со зборовите:
„Милка Христова“.
Во потточка 4. Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците под в) за членови: во точката 1)
зборовите: „Емил Димитриев“ се заменуваат со зборовите: „Трајчо Димков“.
Во потточка 8. Комисија за надзор над работата на
Управата за безбедност и контраразузнавање и на
Агенцијата за разузнавање под г) за заменици на членовите: во точката 1) зборовите: „Емил Димитриев“ се
заменуваат со зборовите: „Крсто Мукоски“.
II.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија."
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-805/1
8 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

628.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 19 и 20 од Одлуката
за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на
Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 85/14), Собранието
на Република Македонија, на седницата одржана на
8 февруари 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА
СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПРАТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО
ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ
Член 1
Во Одлуката за основање на пратенички групи на
Собранието на Република Македонија за соработка со
парламенти на други држави и избор на претседатели и
членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти на
други држави („Службен весник на Република Македонија“ број 100/14, 104/14, 111/14, 148/14, 165/2014,
51/15, 168/15, 190/15, 213/15, 225/15 и 4/16), во членот
3 во точката 20. Пратеничка група на Собранието на
Република Македонија за соработка со парламентите
на Народна Република Кина под б) членови, во точката
1. зборовите: „Емил Димитриев“ се бришат.
Во точката 30. Пратеничка група на Собранието на
Република Македонија за соработка со Парламентот на
Руската Федерација под б) членови, во точката 1. зборовите: „Емил Димитриев“ се бришат.
Во точката 34. Пратеничка група на Собранието на
Република Македонија за соработка со Парламентот на
Република Србија под а) претседател зборовите: „Емил
Димитриев“ се заменуваат со зборовите: „Благоја Деспотовски“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република
Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-806/1
8 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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Бр. 22 - Стр. 3

629.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 2 и 7 од Одлуката за
основање делегации, пратенички групи и други облици
на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 85/14), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 8 февруари 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА
ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНОТО СОБРАНИЕ НА СЕВЕРНОАТЛАНТСКАТА ДОГОВОРНА
ОРГАНИЗАЦИЈА (ПС НАТО)
1. Во Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО),
(„Службен весник на Републиа Македонија“ број 95/14
и 155/15) во точката 1, под в) за заменици членови на
Делегацијата во алинејата 1 зборовите: „Емил Димитриев“ се заменуваат со зборовите: „Сашо Аќимоски“.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-807/1
8 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
__________

630.
Врз основа на членoт 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 2 и 6 од Одлуката за
основање делегации, пратенички групи и други облици
на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 85/14), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 8 февруари 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА
ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА
ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНАТА
ДИМЕНЗИЈА НА ЦЕНТРАЛНОЕВРОПСКАТА
ИНИЦИЈАТИВА (ПД ЦЕИ)
1. Во Одлуката за избор на шеф, членови и заменици членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на
Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ) („Службен весник на Република Македонија“ број 95/14, 51/15
и 155/15),во точката 1 под б) за членови на Делегацијата алинеја 1 зборовите: „Емил Димитриев“ се заменуваат со зборовите: „Андон Чибишев“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-808/1
8 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
__________

631.
Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членот 3 од Одлуката за основање на Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и
асоцијација ("Службен весник на Република Македонија" број 88/2004), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 2016 година,
донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА
ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ - ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНИОТ КОМИТЕТ
ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА
I. Во Одлуката за избор на претседател, потпретседатели, членови и заменици - членови на Делегацијата
на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација
(„Службен весник на Република Македонија“ број
95/14, 155/15 и 225/16), во точката I., под заменици членови во потточка 2) зборовите: „Емил Димитриев“,
се заменуваат со зборовите: „Сашо Василески“.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-809/1
8 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
__________

632.
Врз основа на членот 12 ставови 2, 3 и 4 од Законот
за државните награди ("Службен весник на Република
Македонија" број 52/2006, 54/2007 и 74/212), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на
8 февруари 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „МАЈКА
ТЕРЕЗА"
I. Се разрешуваат досегашниот претседател и членовите на Одборот за доделување на државната награда „Мајка Тереза", и тоа:

Стр. 4 - Бр. 22

9 февруари 2016

а) претседателот
проф. д-р Горан Ајдински;
б) членовите:
1) Јелена Жугиќ;
2) проф. д-р Валентина Божиновска;
3) Никола Фиданоски - Кочо;
4) Сашо Павловски;
5) д-р спец. Ленче Нелоска;
6) проф. м-р Гордана Јосифова-Неделковска;
7) проф. д-р Тодор Делипетров;
8) д-р Оливер Зафировски;
9) проф. д-р Венко Андоновски;
10) доц. д-р Ќерим Далипи;
11) Фиторе Решити и
12) Руждија Абдулаи.
II. За претседател и членови на Одборот за доделување на државната награда „Мајка Тереза" се именуваат:
а) за претседател
проф. д-р Марко Китевски, писател и научен работник.
б) за членови:
1) проф.д-р Ристо Пенев, од Клиниката за урологија;
2) Андреј Цветановски, режисер;
3) Снежана Конеска - Руси, актер;
4) Оливер Арсовски, репродуктивен уметник, музичар;
5) Елизабета Томевска - Илиевска, од Филозофски
факултет;
6) Миле Бошевски, библиотекар- советник;
7) Рената Кутера - Здравковска, од НУ Спомен куќа
“Мајка Тераза“;
8) Маја Неделковска, од Националната галерија на
Македонија;
9) доц. д-р Марија Дракулевска - Чукалевска, од
Филозофски факултет;
10) проф. д-р Абдурауф Пруси, од Институционален балкалски универзитет;
11) Садије Алити, од општина Теарце, Тетово
12) Флнза Азизи- Садику, од Државниот инспекторат - Охрид.
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-810/1
8 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
__________

633.
Врз основа на членот 12 ставови 2, 3 и 4 од Законот
за државните награди ("Службен весник на Република
Македонија" број 52/2006, 54/2007 и 74/12), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на
8 февруари 2016 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ"
I. Се разрешуваат досегашниот претседател и членовите на Одборот за доделување на државната награда „Св. Климент Охридски", и тоа:
а) претседателот
академик Витомир Митевски и
б) членовите:
1) Јовица Тасевски Етернијан;
2) м-р Борјан Цанев;
3) Константин Качев;
4) Бранко Ставрев;
5) проф. д-р Никола Жежов;
6) Тања Вујисиќ - Тодоровска;
7) Роберт Вељановски;
8) проф. д-р Никола Јанкуловски;
9) м-р Христо Пејков;
10) проф. д-р Наим Алими;
11) проф. д-р Шефќет Зеколи и
12) Флнза Азизи.
II. За претседател и членови на Одборот за доделување на државната награда „Св. Климент Охридски"
се именуваат:
а) за претседател
академик Владо Камбовски, од Македонската академија на науките и уметностите
б) членовите:
1) проф. д-р Александар Шиколе, редовен професор
на Медицинскиот факултет во Скопје, Клиника за нефрологија;
2) Славе Ѓорго -Димовски, поет;
3) Рубенс Муратовски, актер;
4)Томе Аџиевски, ликовен уметник;
5) Ѓорѓи Цуцковски, оперски уметник;
6) Дарко Башевски, филмски режисер;
7) проф. д-р Јелица Манева, археолог;
8) проф. д-р Аница Драговиќ, од Филозофски факултет;
9) примариус д-р Коте Тасевски, специјалист ендодонт;
10) д-р Букурие Мустафа, од Институтот за духовно-културно наследство на Албанците во Република Македонија;
11) проф. д-р Амет Шериф, од Институтот за национална историја и
12) д-р Севдаил Демири, од Институтот за духовно
културно наследство на Албанците во Република Македонија.
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-811/1
8 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

9 февруари 2016

Бр. 22 - Стр. 5

634.
Врз основа на членот 12 ставови 2, 3 и 4 од Законот
за државните награди ("Службен весник на Република
Македонија" број 52/2006, 54/2007 и 74/12), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на
8 февруари 2016 година, донесе

635.
Врз основа на членот 6 алинеја 5 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија" број
150/2007 и 100/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 2016 година,
донесе

ОДЛУКА
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „11 ОКТОМВРИ"

ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ
ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Се разрешуваат досегашниот претседател и членовите на Одборот за доделување на државната награда „11 Октомври", и тоа:
а) претседателот
академик Катица Ќулафкова и
б) членовите:
1) проф. д-р Ратко Дуев;
2) проф. д-р Драги Митревски;
3) Синиша Стефановиќ Кашавелски;
4) проф. д-р Александра Мијалкова;
5) Петре Темелковски;
6) проф. д-р Томе Неновски;
7) Бранислав Светозаревиќ;
8) проф. д-р Надица Митревска;
9) проф. д-р Зоран Матевски;
10) д-р Амед Шериф;
11) м-р Ирфете Ибраими и
12) проф. м-р Имер Бајрами.
II. За претседател и членови на Одборот за доделување на државната награда „11 Октомври" се именуваат:
а) за претседател
академик Митко Маџунков, од Македонска академија на науките и уметностите, Скопје и
б) за членови:
1) Елизабета Димитрова, од Филозофски факултет;
2) Жарко Башески, скулптор;
3) проф. д-р Александар Димитров, од ТехнолошкоМеталуршки факултет;
4) Дејан Илиев, режисер;
5) Дејан Прошев, оперски пејач и оперски режисер;
6) проф. д-р Атанас Кочов, од Машински факултет;
7) д-р Виктор Камиловски, специјалист, хирург трауматолог;
8) доц. д-р Теон Џинго, од Филозофски факултет;
9) Даниела Арсовска, од Стопанска комора на РМ;
10) д-р Африм Реџепи, од Филолошки факултетИнститут за македонска книжевност;
11)Халиде Палоши, педагог во пензија и
12) Руждија Абдулаи, од општина Дебар.
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-812/1
8 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

I. За член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија се избра:
- Арбер Исаку, дипломиран правник со положен
правосуден испит од Тетово.
II. Мандатот на избраниот член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија под точка I.
на оваа одлука, почнува да тече од 1 мај 2016 година.
III.Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-813/1
8 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
__________

636.
Врз основа на членовите 15 и 16 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија" број 39/14, 188/14, 44/15 и 193/15),
Собранието на Република Македонија, на седницата
одржана на 8 февруари 2016 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ
I. За член на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации се именува:
- Дешира Имери Саити, дипломирана по компјутерски науки.
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-814/1
8 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
__________

637.
Врз основа на членот 202 став 2 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број136/2007, 130/2008, 97/2010, 53/11, 185/11,
15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/15 и
192/15), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 2016 година, донесе

Стр. 6 - Бр. 22

9 февруари 2016

ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА ДРЖАВНАТА
КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИТЕ НАБАВКИ
I. За член на Државната комисија за жалби по јавните набавки се именува:
Томо Томовски, дипломиран правник од Скопје.
II. Мандатот на именуваниот член на Државната комисија за жалби по јавни набаки под точка I. на оваа
одлука почнува да тече од 17 март 2016 година.
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр. 08-815/1
8 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
__________

638.
Врз основа на членот 9 став 1 алинеја 2, а во врска
со членовите 10, 11 став 2 и 26 од Законот за Судскиот
совет на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 60/2006, 69/2006, 150/2010,
100/2011, 20/2015 и 61/2015) претседателот на Собранието на Република Македонија, на 8 февруари 2016
година, распиша
ОГЛАС
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ШТО ГО ИЗБИРА
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Собранието на Република Македонија ќе врши
избор на еден член на Судскиот совет на Република
Македонија.
2. За член на Судскиот совет на Република Македонија се избира лице од редот на универзитетски професори по право, адвокати и други истакнати правници,
кое:
- е државјанин на Република Македонија;
- дипломиран правник со најмалку 15 години работно искуство во правната професија со положен правосуден испит и кое во вршењето на правната професија
се истакнало со научна или професионална работа или
со свое јавно делување и
- ужива углед, поседува интегритет за вршење на
функцијата член на Совет и поседува социјални способности за вршење на функцијата член на Совет, за
што се спроведуваат тестови за интегритет и психолошки тестови.
3. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката 2 алинеи 1 и 2 на
овој оглас, во оригинал или заверена копија на нотар,
заинтересираните кандидати треба да ги поднесат до
Собранието на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Огласот во „Службен
весник на Република Македонија“.

Кандидатите полагаат психолошки тест и тест за
интегритет согласно член 11-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ број
61/2015). По однос на термините за полагање на тестовите, кандидатите ќе бидат дополнително известени од
страна на Судскиот совет на Република Македонија,
поради што е потребно кандидатите во пријавите да наведат контакт телефон и е-меил адреса. Трошоците за
полагање на психолошкиoт тест и тестот за интегритет
паѓаат на товар на кандидатите.
Документите од алинејата 3 на точката 1 на овој оглас се доставуваат веднаш по спроведувањето на тестовите за интегритет и психолошките тестови.
Некомплетните документи нема да се разгледуваат.
4. Овој оглас ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“ и во весниците „Дневник“,
„Вечер“ и „Лајм“.
Бр. 08-826/1
8 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
639.
Врз основа на член 37-в став (10) од Законот за
државен пазарен инспекторат („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/07, 81/07, 36/11, 164/13,
41/14, 33/15, 61/15 и 152/15), министерот за економија
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.
Член 2
Прекршочниот платен налог за правно лице, односно трговец поединец е отпечатен на хартија во бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е
составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 15-1131/1
4 февруари 2016 година
Скопје

Министер за економија,
Беким Незири, с.р.

9 февруари 2016

Бр. 22 - Стр. 7

Стр. 8 - Бр. 22

9 февруари 2016

9 февруари 2016

Бр. 22 - Стр. 9

640.
Врз основа на член 37-б став (6) од Законот за државен пазарен инспекторат („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/07, 81/07, 36/11, 164/13, 41/14, 33/15, 61/15 и 152/15), министерот за економија
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
МАНДАТНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на мандатниот платен налог.
Член 2
Мандатниот платен налог за физичко лице е отпечатен на хартија во бела боја во А4 формат.
Формата и содржината на мандатниот платен налог од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е
составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 15-1132/1
4 февруари 2016 година
Скопје

Министер за економија,
Беким Незири, с.р.

Стр. 10 - Бр. 22

9 февруари 2016

9 февруари 2016

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ
641.
Врз основа на членовите 202 и 222, а во врска со
член 145 став (2) 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 и 192/2015) и
член 4 став (2) од Правилникот за потребната документација за добивање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи (“Службен весник на Република Македонија” бр. 153/2011), одлучувајќи по барањето
на физичките лица: Јован Танев, Надица Марковска и
Благој Марковски за добивање дозвола за вршење на
осигурително брокерски работи на Акционерското
Осигурително брокерско друштво ЏОКЕР ИНС БРОКЕР Гевгелија, Советот на експерти на Агенцијата за
супервизија на осигурување на седница одржана на ден
11.01.2016 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ
1. СЕ ИЗДАВА ДОЗВОЛА за вршење на осигурително брокерски работи на Акционерското Осигурително брокерско друштво ЏОКЕР ИНС БРОКЕР Гевгелија, со седиште на бул. Гевгелија бр. 2, Гевгелија, при
што како основачи се јавуваат:
- Лицето Јован Танев со адреса на живеење с.
Фурка, Дојран, со 50% учество во акционерскиот капитал на друштвото,
- Марковски Благој со адреса на живеење ул Струмичка бр.1 Штип, со 25% учество во акционерскиот капитал на друштвото, и
- Марковска Надица со адреса на живеење ул. Струмичка бр.1 Штип, со 25% учество во акционерскиот капитал на друштвото.
2. Осигурително брокерското друштво од точка 1
на ова Решение ќе врши исклучиво осигурително брокерски работи.
3. Осигурително брокерското друштво од точка 1
на ова Решение е должно да склучи договор за осигурување од професионална одговорност со коj ќе ги осигура своите обврски кон сопствениците на полиси во
случај на прекршување на одредбите од договорот за
посредување до еден осигурен износ, кој во однос на
поединечен случај не смее да биде помал од 250.000
ЕВРА (двесте и педесет илјади евра) и/или во врска со
сите осигурени случаи во една година не смее да биде
помал од 500.000 ЕВРА (петстотини илјади евра), веднаш по уписот во Централниот Регистар на Република
Македонија, за што е должно да ја извести Агенцијата
за супервизија на осигурување во рок од 5 (пет) работни дена од денот на склучување на договорот за осигурување.
4. Осигурително брокерското друштво од точка 1
од ова Решение, за вршење на осигурително брокерски
работи е должно да вработи најмалку двајца осигурителни брокери, веднаш по уписот во Централниот Ре-

Бр. 22 - Стр. 11

гистар на Република Македонија, за што е должно да ја
извести Агенцијата за супервизија на осигурување во
рок од 5 (пет) работни дена од денот на пријавување на
работниците во Агенцијата за вработување на Република Македонија.
5. Уписот во Централниот Регистар на Република
Македонија на Осигурително брокерското друштво од
точка 1 на ова Решение, да се изврши по приложен доказ за уплатени парични средства во износ од најмалку
50.000 ЕВРА ( педесет илјади евра) во денарска противвредност на име на основачки капитал на Друштвото, на сметка кај носител на платен промет во Република Македонија.
6. Осигурително брокерското друштво од точка 1
на ова Решение е должно до Агенцијата за супервизија
на осигурување да достави потпишана и заверена копија од Статутот на друштвото, и останатите акти на
осигурително брокерското друштво како и документацијата врз основа на која може да се констатира дека
осигурително брокерското друштво е кадровски, технички и организационо оспособено за вршење на работите предвидени со Статутот на Друштвото во рок од 5
дена од денот на усвојување на истите.
7. Ова Решение ќе се објави во “Службен весник на
Република Македонија” и истото ќе се запише во регистарот на осигурителни брокерски друштва што го
води Агенцијата за супервизија на осигурување.
8. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.
Бр.УП 19-1-721
Совет на експерти
11 јануари 2016 година
Претседател,
Скопје
Климе Попоски, с.р.
__________
642.
Врз основа на член 158-ѕ точка 1), член 102 став (2),
член 74 точка 9) и член 104 став (1) точка 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, 112/2014, 153/2015 и
192/2015), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, на седница одржана на
29.1.2016 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТАТИСТИЧКИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ
СТАНДАРДИ НА ДРУШТВАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
И/ИЛИ РЕОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
(1) Во Правилникот за статистичките осигурителни
обрасци на друштвата за осигурување и/или реосигурување (“Службен весник на Република Македонија”
бр.5/2011, 167/2011, 189/2013), во член 2 став (1), зборовите: „хартиена и “ се бришат. По зборовите: „електронска форма “ се додаваат зборовите: „на начин утврден од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување “.
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(2) Во член 2 став (1) точка 4), по зборовите: „СП7(ж.о.)“ се додаваат зборовите: „ СП-8(ж.о)“.
(3) Во член 5 став (1), зборовите: „ На првата страница од извештајот треба да се наведени целосни податоци за лицата што ги потпишуваат статистичките осигурителни обрасци.“ се заменуваат со зборовите: „Извештајот треба да содржи целосни податоци за лицата
кои ги потпишуваат статистичките осигурителни обрасци “.
(4) Во член 5 став (2), зборовите: „претходната точка на“ се заменуваат со зборовите: „став (1) од “. По
зборовите: „СП-7 (ж.о.), “ се додаваат зборовите: „СП8 (ж.о), “.
Член 2
(1) Во статистичките осигурителни обрасци, кои се
прилог кон Правилникот за статистичките осигурителни стандарди на друштвата за осигурување и/или реосигурување“, статистичките осигурителни обрасци:
„СП-2 (н.о.), СП-4 (н.о.) и СП-4 (н.р)“ се заменуваат со
нови статистички осигурителни обрасци: „СП-2 (н.о.),
СП-4 (н.о) и СП-4 (н.р)” кои се дадени во прилог кон
овој Правилник и се негов составен дел.
(2) По статистичкиот осигурителен образец СП-7
(ж.о.) се додава нов статистички осигурителен образец
СП-8 (ж.о.) кој е во прилог на овој Правилник и е негов
составен дел.
Член 3
(1) Во „Упатството за пополнување на статистичките осигурителни стандарди“ кое е прилог на Правилникот за статистичките осигурителни стандарди на друштвата за осигурување и/или реосигурување“, точката
2.15. се менува и гласи:
„2.15. Резерви за неистечени ризици - дел од реосигурување и/или соосигурување – се внесува износот
на резерви за неистечени ризици за класата Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила, којшто ги издвојува реосигурителот и/или соосигурителот
(во илјади денари), со состојба на последниот ден од
Периодот.“
(2) По точката 2.15. се додаваат десет нови точки
2.16., 2.17., 2.18., 2.19., 2.20., 2.21., 2.22., 2.23., 2.24. и
2.25. кои гласат:
„2.16. Резерви за индиректни трошоци за обработка на штети - се внесува износот на резервите за
индиректни трошоци за обработка на штети (во илјади
денари), со состојба на последниот ден од Периодот,
пресметан согласно правилата од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.
2.17. Еквилизациона резерва – се внесува износот на еквилизационата резерва (во илјади денари), со
состојба на последниот ден од Периодот, пресметан
согласно правилата од Правилникот за минималните
стандарди за пресметка на техничките резерви.
2.18. Трошоци за провизија – се внесува износ
на надоместоци во Периодот (во илјади денари) коишто Друштвото ги исплатило или има обврска да ги исплати на посредниците во осигурувањето, согласно договорот за посредување.
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2.19. Останати осигурително технички трошоци – се внесува износот на сите останати осигурително технички трошоци во Периодот (во илјади
денари), освен трошоците од точките 2.18.
2.20. Останати трошоци – се внесува износот
на дел од трошоците во Периодот кои Друштвото ги
прикажува на позицијата 275 од Билансот на успех, а
кои се однесуваат на техничкото работење на Друштвото, во илјади денари.
2.21. Вредносно усогласување на побарувањата
по основ на премија – се внесува износот на вредносно усогласување на побарувањата по основ на премија
(во илјади денари).
2.22. Провизија примена од реосигурителот –
се внесува пресметаниот износ на провизија (во илјади
денари) што Друштвото треба да го добие од реосигурителот согласно договорот за реосигурување за Периодот.
2.23. Наплатени регресни побарувања и спасени остатоци – се внесува износот на наплатени регресни побарувања и износот на продадени спасени остатоци во Периодот (во илјади денари).
2.24. Останати осигурително технички приходи – се внесува износот на останатите осигурително
технички приходи (во илјади денари).
2.25. Останати приходи – се внесува износот на
дел од приходите во Периодот кои друштвото ги прикажува на позицијата 225 од Билансот на успех, а кои
се однесуваат на техничкото работење на Друштвото,
во илјади денари. ♦“
(3) По точка 4.27. се додаваат две нови точки 4.27а.
и 4.27б. кои гласат:
„4.27а. Трошоци за извесни бонуси и попусти –
се внесува износот на трошоците за бонуси и/или попусти (кои не се вклучени во тарифите на премии) во
Периодот (во илјади денари), кои договарачот на осигурувањето/ осигуреникот ги добива при склучување
на договорот за осигурување (во парична или друга материјална форма) и не се однесуваат на бонуси или попусти кои договарачот на осигурувањето/осигуреникот
ги заработил од осигурително покритие во претходни
години.
4.27б. Трошоци за неизвесни бонуси и попусти –
се внесува износот на трошоците за бонуси и/или попусти во Периодот (во илјади денари), кои Друштвото
ги гарантирало на договарачот на осигурувањето/ осигуреникот при склучување на договорот за осигурување, дека ќе ги добие во некој иден момент во Периодот во однос на моментот на склучување на договорот
за осигурување, и чијашто исплата зависела од исполнувањето или неисполнувањето на некој претходно дефиниран настан.“
(4) Точката 4.28. се менува и гласи:
„4.28. Останати осигурително технички трошоци – се внесува износот на сите останати осигурително технички трошоци во Периодот (во илјади денари), освен трошоците од точките 4.27., 4.27а. и
4.27б.
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Збирот на параметрите од точка 4.27а., 4.27б. и
4.28. за сите класи на осигурување треба да биде еднаков со збирот на износите од позициите 248, 253а, 254,
255, 256 и 271 од Билансот на успех.“
(5) По точката 4.28а. се додава нова точка 4.28б. која гласи:
„4.28б. Останати трошоци – се внесува износот
на дел од трошоците во Периодот кои Друштвото ги
прикажува на позицијата 275 од Билансот на успех, а
кои се однесуваат на техничкото работење на Друштвото, во илјади денари.“
(6) По точката 4.31. се додава нова точка 4.31а. која
гласи:
„4.31а. Останати приходи – се внесува износот
на дел од приходите во Периодот кои Друштвото ги
прикажува на позицијата 225 од Билансот на успех, а
кои се однесуваат на техничкото работење на Друштвото, во илјади денари.“
(7) Во точката 15.3. по зборовите: „од Билансот на
успех“ се додаваат зборовите: „, и дел од износот на
позицијата 275 од Билансот на успех која се однесува
на техничкото работење на Друштвото “.
(8) Во точката 15.6. зборовите: „износот од позицијата 224 од Билансот на успех“ се менуваат и гласат:
„збирот на износот од позицијата 224 од Билансот на
успех и дел од износот на позицијата 225 која се однесува на техничкото работење на Друштвото“.
(9) Во дел 19 по одделот 19а. се додава нов оддел
19б. кој гласи:
„19б. ОБРАЗЕЦ СП-8 (ж.о.): Дисконтинуирани
полиси по канали на продажба_ОСИГУРУВАЊЕ
НА ЖИВОТ_ОСНОВНО ОСИГУРУВАЊЕ
Образецот СП-8 (ж.о.) го пополнува само Друштвото коешто врши работи за осигурување на живот и
притоа се внесуваат само податоците коишто се однесуваат на работи од основно осигурување. Овој образец е наменет за внесување на податоци за: бројот на
прекинати, откупени и капитализирани договори за
осигурување, како и износот на сторнирана бруто полисирана премија и износот на бруто исплатени (ликвидирани) штети како резултат на откуп, по канали на
продажба.
Поделбата на редиците на овој образец обелоденува
податоци поединечно за секој субјект со кој друштвото
за осигурување има склучено договор за соработка, по
следните канали на продажба:
- Директна продажба,
- Осигурително брокерски друштва - задолжително
се наведува називот (името) на брокерското друштво,
- Друштва за застапување во осигурувањето - аналогно како и за осигурително брокерските друштва,
- Банки - задолжително се внесува називот (името)
на банката преку којашто Друштвото продало полиси,
- Застапници во осигурување - збирно за сите застапници во осигурување се внесуваат бараните параметри.
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Притоа треба да се впишат износи, согласно поделбата на оваа табела, за следните параметри:
19б.1. Име на посредникот – се внесува името (називот) на посредникот којшто посредува за Друштвото
(осигурително брокерско друштво, друштво за застапување во осигурувањето или банка).
19б.2. Број на прекинати договори – се внесува
бројот на договори коишто се прекинати од страна на
договарачот на осигурувањето во Периодот.
19б.3. Број на откупени договори - се внесува бројот на штети коишто друштвото ги исплатило или има
обврска да ги исплати поради откуп на договорот за
осигурување од страна на договарачот на осигурувањето во Периодот.
Збирот на износите од позициите 19б.2 и 19б.3, на
кои е прикажан бројот на прекинати и откупени договори треба да биде еднаков со износот на позицијата
Број на прекинати и откупени договори од Образец
СП-1(ж.о.) Премија_Осигурување на живот_Основно
осигурување
19б.4. Број на капитализирани договори - се внесува бројот на капитализирани договори со состојба на
последниот ден од Периодот.
Износот на позицијата 19б.4 на која е прикажан
бројот на капитализирани договори треба да биде еднаква со износот на позицијата Број на капитализирани
договори од Образец СП-1 (ж.о.) Премија_Осигурување на живот_Основно осигурување
19б.5. Сторнирана бруто полисирана премија –
се внесува износот на сторнираната премија за Периодот (во илјади денари).
19б.6. Бруто исплатени (ликвидирани) штети како резултат на откуп – се внесува износот на бруто
исплатените (ликвидирани) штети во Периодот (во илјади денари) коишто друштвото ги исплатило или има
обврска да ги исплати, поради откуп на договорот за
осигурување.
Износот на позицијата 19б.6 на која е прикажан износот на бруто исплатени (ликвидирани) штети како
резултат на откуп треба да биде еднаков со износот на
позицијата Бруто исплатени (ликвидирани) штети како
резултат на откуп од Образец СП-2 (ж.о.) Осигурени
суми и штети_Осигурување на живот_Основно осигурување”. ♦
Член 4
Друштвата се должни овој правилник да го применуваат со изготвувањето на статистичките осигурителни извештаи за првиот квартал за 2016 година.
Член 5
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, a ќе се применува од 1 март 2016 година.
Бр.02-131/3
29 јануари 2016 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Климе Попоски, с.р.
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643.
Врз основа на член 158-ѕ точка 7) и член 158-љ став
(2) и (4) а во врска со член 158-љ став (1) 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, 12/2014, 153/2015
и 192/2015), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден
29.1.2016 година донесе Тарифник за изменување и дополнување на тарифникот за содржината и висината на
надоместоците и давачките што ги наплатува агенцијата за супервизија на осигурување и роковите за уплата
ТАРИФНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ И ДАВАЧКИТЕ ШТО ГИ НАПЛАТУВА
АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ
И РОКОВИТЕ ЗА УПЛАТА
Член 1
(1) Во Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата за супервизија на осигурувањето и роковите за уплата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/09, 149/09,
154/09, 20/2012, 130/2013 и 1/2015), во член 3, во тарифен
број 3., во колоната „Вид на услуга/надоместок“ зборовите:
“Надоместоци што се наплаќаат од друштвата за застапување во осигурување” се заменуваат со зборовите: “ Надоместоци што се наплаќаат од друштвата за застапување во
осигурување и банките кои вршат работи на застапување
во осигурување”.
(2) По тарифниот број 3.1, во колоната „Тарифен
број“ се додава нов тарифен број: „3.2“, во истиот тарифен број во колоната „Вид на услуга/надоместок“ се додаваат зборовите: „Годишен надоместок за спроведување на супервизија на банки кои вршат работи на застапување во осигурувањето“ и во колоната „Износ на надоместок во денари“ се додаваат зборовите: „0.8% од
вкупниот приход од провизија од извршени работи на
застапување во осигурувањето во претходната година “.
(3) Тарифниот број 3.2, станува тарифен број 3.3.
(4) По Тарифниот број 3.3 во колоната „Тарифен
број“ се додава нов тарифен број: „3.4“, во истиот тарифен број во колоната „Вид на услуга/надоместок“ се
додаваат зборовите: „Надоместок за издавање согласност за вршење работи на застапување во осигурување
од страна на банка“ и во колоната „Износ на надоместок во денари“ се додаваат зборовите: „ 90.000,00 “.
(5) Тарифниот број 4.10 се брише.
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Член 2
(1) Во член 4, ставот (1) се менува и гласи:
„(1) Надоместоците утврдени во тарифните броеви
од 1.2 до 1.14, 1.17, 2.2, 3.3, 3.4 и од 4.1 до 4.9 од член
3 од овој Тарифник се уплаќаат во целост во моментот
на поднесување на барањето за вршење на одредена услуга наведена во член 3 од овој Тарифник„.
(2) Во ставот (2) зборовите: „Годишниот надоместок за спроведување супервизија утврден во тарифните
броеви 1.1, 2.1 и 3.1 од член 3 од овој Тарифник друштвата за осигурување, осигурително брокерските друштва и друштвата за застапување во осигурување„ се заменуваат со зборовите: „ Годишниот надоместок за
спроведување супервизија утврден во тарифните броеви 1.1, 2.1, 3.1 и 3.2 од член 3 од овој Тарифник друштвата за осигурување, осигурително брокерските друштва, друштвата за застапување во осигурување и банките кои вршат работи на застапување во осигурувањето“.
(3) Во ставот (3), по алинеа 2 се додава нова алинеа
3 која гласи:
“- кај банките кои вршат работи на застапување во
осигурување, вкупните приходи од провизии за извршени работи на застапување во осигурувањето, искажани во кварталните статистички извештаи што банката ги доставува до Агенцијата согласно законот.”
Член 3
Годишниот надоместок за спроведување на супервизија утврден во тарифниот број 3.2 од член 3 од овој
тарифник кој се однесува на првиот квартал од 2016 година, банките ќе го уплатат најдоцна до 1 март во 2016
година.
Член 4
Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-131/5
29 јануари 2016 година
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