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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
629.
Врз основа на член 33 став (1) од Законот за музеите („Службен весник на Република Македонија“ бр.
66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 12.2.2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ЕКСПОНАТИТЕ ОД НАЦИОНАЛНИОТ
АРХЕОЛОШКИ ИНСТИТУТ СО МУЗЕЈ - СОФИЈА
И ОД НАРОДНИОТ МУЗЕЈ БЕЛГРАД КОИ ЌЕ БИДАТ ПРЕЗЕНТИРАНИ НА ИЗЛОЖБАТА „100 ГОДИНИ ТРЕБЕНИШТЕ“ ВО НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА АРХЕОЛОШКИ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА –
СКОПЈЕ
Член 1
Во Одлуката за осигурување за експонатите од Националниот археолошки институт со музеј - Софија и
од Народниот музеј Белград кои ќе бидат презентирани
на изложбата „100 години Требениште“ во Националната установа Археолошки музеј на Македонија –
Скопје („Службен весник на Република Македонија“
бр. 212/18), во членот 1 зборовите „ноември 2018 година до јуни 2019 година“ се заменуваат со зборовите
„февруари 2019 година до август 2019 година“.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
Бр. 45-1323/1
Претседател на Владата
12 февруари 2019 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
630.
Врз основа на член 4 од Законот за основање на
Агенција за потикнување на развојот на земјоделството
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
3/1998, 43/2014, 64/2018 и 27/2019), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 февруари
2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТИКНУВАЊЕ НА
РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА
1. За вршител на должноста заменик на директорот
на Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделството - Битола, се именува Борче Петковски.

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за добивање
дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето.................
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната документација за добивање
дозвола за вршење на осигурително
брокерски работи...............................
Огласен дел.......................................
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1240/1
Претседател на Владата
7 февруари 2019 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
631.
Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата
на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005,
37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008,10/2010, 51/2011,
15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018) и член 100 од
Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/2001, 98/2002, 9/2003, 47/2003, 64/2003, 67/2003,
51/2006, 5/2007, 15/2007, 26/2007, 30/2007, 58/2007,
105/2007, 116/2007, 129/2007, 157/2007, 29/2008,
51/2008, 86/2008, 144/2008, 42/2009, 62/2009, 141/2009,
162/2009, 40/2010, 83/2010, 166/2010,172/2010, 95/2011,
151/2011, 170/2011, 67/2013, 145/2014, 62/2015,
41/2016, 153/2016 и 113/2017), Владата на Република
Македонија, на седницата одржана на 7 февруари 2019
година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ
ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
1. За секретар на Секретаријатот за законодавство
на Владата на Република Македонија се именува Лила
Пејчиновска Миладиновска, досегашен секретар на
Секретаријатот за законодавство.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1241/1
Претседател на Владата
7 февруари 2019 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
632.
Врз основа на член 9 од Законот за државниот испитен центар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 142/2008, 148/2009, 41/2014, 55/2016,
142/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија
на седницата одржана на 7 февруари 2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР НА
ДРЖАВНИОТ ИСПИТЕН ЦЕНТАР
1. За вршител на должноста заменик директор на
Државниот испитен центар се именува Ванчо Петрушевски.
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2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1243/1
Претседател на Владата
7 февруари 2019 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
633.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6
од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008,10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и
140/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 февруари 2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА
-ДЕМИР ХИСАР
1. Билјана Солунческа се разрешува од должноста
член на Управниот одбор – претставник на основачот
на ЈЗУ Психијатриска болница-Демир Хисар.
2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница-Демир Хисар,
се именува Горан Чамовски.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1244/1
Претседател на Владата
7 февруари 2019 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
634.
Врз основа на член 142 од Законот за авторското
право и сродните права („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/2010, 51/2011, 147/2013,
154/2015 и 27/2016), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7 февруари 2019 година,
донесе

Бр. 37 - Стр. 3

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА
ПОСРЕДУВАЊЕ ВО АВТОРСКОТО ПРАВО И
СРОДНИТЕ ПРАВА
1. За член на Комисијата за посредување во авторското право и сродните права, се именува Ема Нешковска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1245/1
Претседател на Владата
7 февруари 2019 година
на Република Македонија,
Скопје
Зоран Заев, с.р.
__________
635.
Врз основа на член 100 од Законот за здравствената
заштита („Службен весник на Република Македонија“
бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014,
43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015,
154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016) и член 36 став 6
од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008,
82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015
и 140/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 февруари 2019 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ ИНСТИТУТ
ЗА ПОЗИТРОН – ЕМИСИОНСКА ТОМОГРАФИЈА
1. Драган Милошев се разрешува од должноста
член на Управниот одбор – претставник на основачот
на ЈЗУ Универзитетски институт за позитрон – емисионска томографија.
2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетски институт за позитрон –
емисионска томографија, се именува Даниела Костадиновска.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 24-1246/1
7 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Стр. 4 - Бр. 37
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636.
Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“
бр. 38/1996, 9/1997, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014,
25/2015, 61/2015, 39/2016 и 64/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 февруари
2019 година, донесе

те исправи и за водење на евиденција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/93, 54/93, 73/04,
40/07, 161/07, 73/10, 40/14, 119/15, 126/17 и 99/18), по
членот 2-г се додава нов член 2-д, кој гласи:

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

број 15) со димензии 7,2 x 3,7 см, следната содржина

„Член 2-д
(1) Во пасошот, во нумерираната внатрешна страница број 2 се втиснува во вид на штембил (Прилог

„Овој пасош е сопственост на
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
This passport is property of the

1. Александар Ружин се разрешува од дoлжноста
член на Надзорниот одбор за контрола на материјалнофинансиското работење на Јавно претпријатие за
државни патишта.
2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавно претпријатие за државни патишта се именува Никола Чачов.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 24-1247/1
7 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ
637.
Врз основа на член 48 од Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/92, 20/03,
46/04, 19/07, 84/08, 51/11, 135/11, 154/15 и 55/16), министерот за внатрешни работи донесе

REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
Ce passeport demeure la propriété de la
REPUBLIQUE DE MACEDOINE DU NORD“
(2) Во пасошот што се печати на службен јазик различен од македонскиот јазик, во нумерираната внатрешна страница број 2 се втиснува во вид на штембил
(Прилог број 16) со димензии 7,2 x 3,7 см, следната
содржина
„Овој пасош е сопственост на
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Kjo pasaportë është pronë e
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERUIT
This passport is property of the
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
Ce passeport demeure la propriété de la
REPUBLIQUE DE MACEDOINE DU NORD“

Член 2
Прилозите број 15 и 16 се дадени во прилог и се

ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАСЦИТЕ НА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ И ВИЗИ НА
ДРЖАВЈАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЗА НАЧИНОТ НА ФОТОГРАФИРАЊЕ И
ЗЕМАЊЕ НА ПОТПИС ЗА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ
И ЗА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА
Член 1
Во Правилникот за обрасците на патните исправи и
визи на државјаните на Република Македонија, за начинот на фотографирање и земање на потпис за патни-

составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 13.1.1-12732/1

Министер

12 февруари 2019 година

за внатрешни работи,

Скопје

Оливер Спасовски, с.р.

13 февруари 2019

Бр. 37 - Стр. 5

Стр. 6 - Бр. 37

13 февруари 2019

639.

638.
Врз основа на член 27 став (1) алинеја 6 од Законот

Врз основа на член 67 став 2 од Законот за гранична

за возила („Службен весник на Република Македонија“

контрола („Службен весник на Република Македонија“

бр. 140/08, 53/11, 123/12, 70/13, 164/13, 138/14, 154/15,

бр. 171/10, 41/14, 148/15, 55/16 и 64/18), министерот за

192/15 и 39/16), министерот за внатрешни работи донесе

внатрешни работи во согласност со министерот за
транспорт и врски, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА

ПРАВИЛНИК

ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-

НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРОБНИТЕ

ВИЛНИКОТ ЗА ОБЛИКОТ, СОДРЖИНАТА И НА-

ТАБЛИЦИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕ-

ЧИНОТ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИ

ГИСТАРСКИТЕ ТАБЛИЦИ И НА ПРОБНИТЕ

ТАБЛИ, ОЗНАКИ И ДРУГА СИГНАЛИЗАЦИЈА (*)

ТАБЛИЦИ НА ВОЗИЛАТА, КАКО И НАЧИНОТ И
ПОСТАПКАТА НА НИВНО ИЗДАВАЊЕ

Член 1
Во Правилникот за обликот, содржината и начинот

Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на обра-

за поставување на гранични табли, ознаки и друга

зецот на барањето за издавање на пробните таблици,

сигнализација („Службен весник на Република Маке-

формата и содржината на регистарските таблици и на

донија“ бр. 85/12), во член 2 по ставот 1 се додава нов

пробните таблици на возилата, како и начинот и поста-

став 2, кој гласи:

пката на нивно издавање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 137/16, 168/16 и 10/18), по членот 21 се додава нов член 21-а, кој гласи:

„На граничните премини кои се наоѓаат на подрачјата каде најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, на граничната табла од ставот 1 на овој член, натписот е испишан и

„Член 21-а
На сите регистарски таблици кои се издаваат согласно овој правилник во делот на вертикално поставената национална ознака „МК“ се става налепница со

на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните
и неговото писмо (Образец бр. 1)“.
Ставот 2 станува став 3.

идентична димензија како вертикално поставената национална ознака „МК“, на која е испишана национална
ознака „NMK“.“

Член 2
Во член 3 зборовите „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ се заменуваат со зборовите „РЕПУБЛИКА СЕ-

Член 2
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македо-

ВЕРНА МАКЕДОНИЈА“, а зборовите „REPUBLIC OF
MACEDONIA“

се

заменуваат

со

зборовите

„REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA“.

нија“.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„На граничните премини кои се наоѓаат на подрач-
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за внатрешни работи,

јата каде најмалку 20% од граѓаните зборуваат служ-

Скопје

Оливер Спасовски, с.р.
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та табла од ставот 1 на овој член, натписот е испишан и

од ставот 1 на овој член, натписот „ДРЖАВЈАНИ“ е

на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните

испишан и на јазикот што го зборуваат најмалку 20%

и неговото писмо (Образец бр. 2)“.

од граѓаните и неговото писмо (Образец бр. 5). “

Член 6

Член 3
Во член 4 по ставот 2 се додава нов став 3, кој

Во член 8, по ставот 1 се додава нов став 2, кој
гласи:

гласи:
„На граничните премини кои се наоѓаат на подрачјата каде најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, на граничната табла од ставот 1 на овој член, натписот е испишан и
на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните

„На граничните премини кои се наоѓаат на подрачјата каде најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, на таблата
од ставот 1 на овој член, натписот е испишан и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо (Образец бр. 6)“.

и неговото писмо (Образец бр. 3)“.
По ставот 3 кој станува став 4 се додава нов став 5,

Член 7
Во членот 10 по зборовите „англиски јазик“ точката

кој гласи:
„На граничните премини од ставот 3 на овој член,
на дополнителната метална табла натписот е испишан
и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо (Образец бр. 3). “

се заменува со запирка и се додаваат зборовите „а на
граничните премини кои се наоѓаат на подрачјата каде
најмалку 20% од граѓаните зборуваат јазик различен од
македонскиот јазик, и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо“.

Член 4
Во член 6 по ставот 1 се додава нов став 2, кој
гласи:

Член 8
Обрасците број 1, 2, 3, 4, 5 и 6 се заменуваат со нови Обрасци број 1, 2, 3, 4, 5 и 6, кои се дадени во при-

„На граничните премини кои се наоѓаат на подрач-

лог и се составен дел на овој правилник.

јата каде најмалку 20% од граѓаните зборуваат служЧлен 9

бен јазик различен од македонскиот јазик, на таблата
од ставот 1 на овој член, натписот „ДРЖАВЈАНИ“ е
испишан и на јазикот што го зборуваат најмалку 20%

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

од граѓаните и неговото писмо (Образец бр. 4). “

Член 5
Во член 7 по ставот 1 се додава нов став 2, кој
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Министер

за внатрешни работи,

за транспорт и врски,

Оливер Спасовски, с.р.

Горан Сугарески, с.р.

гласи:
„На граничните премини кои се наоѓаат на подрачјата каде најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, на таблата
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АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ
640.
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, 23/2016, 83/2018
и 198/2018), Советот на експерти на Агенцијата за супервиизија на осигурување на седница одржана на ден
31.1.2019 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 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 согласно Законот за супервизија на осигурување (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 103/2012 и
35/2017) во член 1 во точката 5 точката на крајот на реченицата се заменува со знак точка-запирка и се додава
зборот “и”.
По точката 5 се додава нова точка 6 која гласи:
“6. дозвола за основање и работа на филијала на
странско друштво за осигурување.”
Член 2
Во член 2 став (3) во точката 7 зборовите: “заедно
со документацијата” се бришат.
Во точка 8, по подточката 8.2 се додаваат две нови
потточки 8.3 и 8.4 кои гласат:
“8.3 Потврда од Централен регистар на Република
Македонија или друг јавен регистар дека против лицето нема изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење професија, дејност или должност, во
областа на осигурувањето и финансиите;
8.4 Потврда од казнена евиденција на надлежен суд
дека лицето не е осудено со правосилна судска пресуда
на безусловна казна затвор над шест месеци, сè додека
траат правните последици од пресудата, за кривичните
дела против имотот, кривичните дела против јавните
финансии, платниот промет и стопанството, кривичните дела против службената должност, како и кривичните дела фалсификување исправа, посебни случаи на
фалсификување исправи, компјутерски фалсификат,
употреба на исправа со невистинита содржина и надриписарство од Кривичниот законик;”.
Потточката 8.3 која станува потточка 8.5 се менува
и гласи:
“8.5 Изјава на лицето предложено за член на надзорниот орган на друштвото за осигурување дека не извршувало функција на лице со посебни права и одговорности во друштво за осигурување или друго правно
лице во кое била воведена посебна управа или над кое
е отворена стечајна или ликвидациона постапка;”
Потточките 8.4 и 8.5стануваат потточки 8.6 и 8.7 .
Во потточката 8.6 која што станува потточка 8.8 зборовите “и други приноси од казниво дело” се бришат.
Потточката 8.7 се брише.
Потточката 8.8 станува подточка 8.9.
Во точката 14 зборовите “заедно со мислење од
Управата за спречување перење пари по однос на програмата” се бришат.
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Во став (4) во точка 2 во потточката 2.2 зборовите:
“годишна даночна пријава” се заменуваат со зборовите: “потврда за остварени приходи издадена од надлежен даночен орган”.
По точката 2 се додаваат 3 нови точки 3, 4 и 5 кои
гласат:
“3. Податоци и документи за финансиската состојба
на физичкото лице кое има намера да стекне квалификувано учество во друштвото за осигурување;
4. Доказ од Централен регистар на Република Македонија или друг јавен регистар дека против лицето нема изречена прекршочна санкција или казна забрана за
вршење професија, дејност или должност, во областа
на осигурувањето и финансиите;
5. Потврда од казнена евиденција на надлежен суд
дека лицето не е осудено со правосилна судска пресуда
на безусловна казна затвор над шест месеци, сè додека
траат правните последици од пресудата, за кривичните
дела против имотот, кривичните дела против јавните
финансии, платниот промет и стопанството, кривичните дела против службената должност, како и кривичните дела фалсификување исправа, посебни случаи на
фалсификување исправи, компјутерски фалсификат,
употреба на исправа со невистинита содржина и надриписарство од Кривичниот законик;”
Точката 3 која станува точка 6 се менува и гласи:
“6. Изјава на физичкото лице, дека во последните
три години не извршувало функција на лице со посебни права и одговорности во друштво за осигурување
или друго правно лице во кое била воведена посебна
управа или над кое е отворена стечајна или ликвидациона постапка;”
Точките 4 и 5 стануваат точки 7 и 8.
Во точката 8 зборовите: “и други приноси од казниво дело” се бришат.
Точката 6 станува точка 9, а потточките 6.1, 6.2, 6.3,
6.4 и 6.5 стануваат потточки 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 и 9.5.
Точката 7 станува точка 10.
Во став (5) по точката 3 се додваат три нови точки
4, 5 и 6 кои гласат:
“4. Податоци и документи за финансиската состојба
на правното лице кое има намера да стекне квалификувано учество во друштвото за осигурување;
5. Потврда од Централен регистар односно друг јавен регистар дека против правното лице нема изречена
прекршочна санкција или казна забрана за вршење дејност во областа на осигурувањето и финансиите;
6. Потврда од Централен регистар односно друг јавен регистар дека на правното лице не му е изречена
споредна казна и тоа забрана за добивање дозвола за
основање и работа на друштво за осигурување, одземање на дозвола за основање и работа на друштво за осигурување, забрана за основање на нови правни лица и
привремена или трајна забрана за вршење на работи на
осигурување;”
Точката 4 станува точка 7, а потточките 4.1 и 4.2
стануваат потточки 7.1 и 7.2.
Точката 5 станува точка 8.
Во точката 6 која станува точка 9 зборовите: “и
други приноси од казниво дело” се бришат.
Точката 7 станува точка 10, а потточките 7.1, 7.2,
7.3, 7.4, 7.5 и 7.6 стануваат потточки 10.1, 10.2, 10.3,
10.4, 10.5 и 10.6.
Точките 8, 9, 10, 11, 12 и 13 стануваат точки 11, 12,
13, 14, 15 и 16.
Во ставот (9) зборовите: “ставот (4) точка 6, потточки 6.3, 6.4 и 6.5, ставот (5) точка 4, потточка 4.1, ставот
(5) точка 7, потточки 7.3, 7.5 и 7.6 и ставот (5) точки 10
и 11 од овој член” се заменуваат со зборовите: “ставот
(4) точка 9 потточки 9.3, 9.4 и 9.5, ставот (5) точка 7
потточка 7.1, точка 10 потточки 10.3, 10.5 и 10.6 и точки 13 и 14 од овој член”.
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По ставот (9) се додава нов став (10) кој гласи:
“(10) Потврдата од став (3) точка 8 потточка 8.4 и став
(4) точка 5 од овој член, Агенцијата по службена должност ќе ја прибави од надлежен суд (доколку истата не е
поднесена од барателот). Доколку лицето е странско лице,
должно е самото да ги обезбеди ваквите известувања од
надлежните институции во странската земја.”
Ставовите (10), (11), (12), (13) и (14) стануваат ставови (11), (12), (13), (14) и (15).
Член 3
По членот 6 се додава нов Дел VII со наслов: “ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА
ФИЛИЈАЛА НА СТРАНСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ” и нов член 7 кој гласи:
“Член 7
(1) За издавање дозвола за основање и работа на филијала на странско друштво за осигурување на територијата
на Република Македонија до Агенцијата се доставува барање за добивање дозвола за основање и работа на филијала на странско друштво за осигурување.
(2) Барањето од ставот (1) на овој член се доставува
исклучиво на пропишаниот образец: “Барање за добивање дозвола за основање и работа на филијала на
странско друштво за осигурување (Образец Б-ФДО)”
кој е даден во Прилог 9 од овој Правилник и е негов
составен дел.
(2) Кон барањето од став (1) на овој член се доставува:
1) Одлука на надлежен орган на управување на
странското друштво за осигурување за отворање на филијала во Република Македонија;
2) Дозвола од надлежен супервизорски орган на
земјата во која е регистрирано седиштето на странското друштво за осигурување во која се наведени работите на осигурување кои е овластено да ги врши странското друштво за осигурување;
3) Дозвола од надлежен супервизорски орган на земјата во која е регистрирано седиштето на странското друштво за осигурување за отворање филијала во Република
Македонија или известување дека не се противи на отворањето филијала во Република Македонија;
4) Статут на странското друштво за осигурување
односно друг соодветен акт согласно прописите на земјата во која е регистрирано седиштето на странското
друштво за осигурување;
5) Извод од регистарот во кој е регистрирано седиштето на странското друштво за осигурување;
6) Список на акционери на странското друштво за
осигурување кои поседуваат повеќе од 10% од акциите на
странското друштво за осигурување, доколку во документот од точката 7 на овој став не се наведени истите;
7) Примерок од решението за упис во трговскиот
регистар или релевантен регистар од земјата во која се
наоѓа седиштето на правните лица кои поседуваат повеќе од 10% од акциите на странското друштво за осигурување;
8) Ревидирани финансиски извештаи на странското
друштво за осигурување за последните три деловни години;
9) Предлог Статут на филијалата;
10) План за работа на филијалата за две деловни години кој ќе ги содржи минимум податоците од членот
2 став (3) точка 2) од овој Правилник;
11) Документација согласно која се докажува дека
се исполнети условите кои се однесуваат на предложените лица кои ќе управуваат со филијалата на странското друштво за осигурување која е предвидена за издавање на согласност зa вршење на функцијата член на
орган на управување во Правилникот за начин, постапка и документација потребна за добивање согласности
од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување
согласно Законот за супервизија на осигурување;
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12) Изјава на надлежен орган на управување на
странското друштво за осигурување дека филијалата во
нејзиното седиште ќе ја чува целокупната документација која се однесува на работењето на филијалата;
13) Докази дека се исполнети условите од членот 63
став (2) точки 3 и 4 од Законот за супервизија на осигурување кои се однесуваат на минималниот гарантен
фонд и паричен депозит;
14) Документација од која може да се утврди дека филијалата е кадровски, технички и организационо оспособена за вршење на работите наведени во барањето за добивање дозвола за основање и работа на филијала; и
15) Документација од член 2 став (3) точки 3), 4),
11), 12), 13), 14), 15) и 16) од овој Правилник.
(2) При одлучување по поднесеното барање за добивање дозвола за основање и работа на филијала на странско
друштво за осигурување на територијата на Република
Македонија, соодветно се применува оценката од членот
2 став (14) од овој правилник, како и се врши:
- оценка на супервизорските прописи и практики на
земјата од каде доаѓа странското друштво за осигурување и дали ќе може да се оствари соработка со надлежниот супервизорски орган на таа земја, од аспект на
почитувањето на меѓународните принципи и стандарди
за соработка и размена на информациии за вршење
ефикасна супервизија;
- анализа на прописите и практиките на земјата од
каде доаѓа странското друштво за осигурување од областа на финансиското известување и сметководство,
спречувањето перење пари и финансирање на тероризмот и слично, од аспект на тоа дали постои ризик со
што може да биде загрозена стабилноста, сигурноста и
репутацијата на друштвото за осигурување, односно
неговот работење во согласност со прописите.
- Оценка на можностите друштва за осигуруваање
со седиште во Република Македонија да вршат работи
на осигурување во земјата во која се наоѓа седиштето
на друштвото за осигурување кое ја основа филијалата
како и конкурентските можности за вршење на работи
на осигурување од страна на друштвата за осигуруваање со седиште во Република Македонија како и националните друштва за осигурување од аспект на прописите и практиките стекнати со примена на овие прописи
на таа земја.
Член 4
Членовите 7 и 8 стануваат членови 8 и 9.
Член 5
Во членот 8 кој станал член 9 во ставот (1) по зборовите “член 5 став (1)” зборот “и” се брише, а по зборовите “член 6 став (2), (4) и (6)” се додаваат зборовите: “и член 7 став (1)”.
Во ставот (3) зборовите: “член 3 став (1), член 4
став (1) и член 5 став (1)” се заменуваат со зборовите:
“член 3 став (1), член 4 став (1), член 5 став (1) и член 7
став (1)”
Член 6
Прилозите 1, 5, 6, 7 и 8 се заменуваат со нови Прилози 1, 5, 6, 7 и 8 кои се дадени во прилог на овој правилник и се негов составен дел.
По Прилогот 8 се додава нов Прилог 9 кој е се даден
во прилог на овој правилник и е негов составен дел.
Член 7
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-139/13
31 јануари 2019 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р Климе Попоски, с.р.
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Бр. 37 - Стр. 29
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641.
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,
23/2016, 83/2018 и 198/2018), Советот на експерти на
Агенцијата за супервизија на осигурување на седница
одржана на ден 31.1.2019 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ
НА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕТО
Член 1
Во Правилникот за потребната документација за
добивање дозвола за вршење работи на застапување во
осигурувањето („Службен весник на Република Македонија” бр. 35/2017) во член 2, став (3) точка 10 зборовите: “заедно со мислење од Управата за спречување
перење пари по однос на програмата” се бришат.
Во став (4) точка 2, подточка 2.2, зборовите: „годишна даночна пријава“ се заменуваат со зборовите:
„потврда за остварени приходи издадена од надлежен
даночен орган“.
По точката 2 се додаваат две нови точки 3 и 4 кои
гласат:
“3. Потврда од Централен регистар на Република
Македонија или друг јавен регистар дека против лицето нема изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење професија, дејност или должност, во
областа на осигурувањето и финансиите;
4. Потврда од казнена евиденција на надлежен суд
дека лицето не е осудено со правосилна судска пресуда
на безусловна казна затвор над шест месеци, сè додека
траат правните последици од пресудата, за кривичните
дела против имотот, кривичните дела против јавните
финансии, платниот промет и стопанството, кривичните дела против службената должност, како и кривичните дела фалсификување исправа, посебни случаи на
фалсификување исправи, компјутерски фалсификат,
употреба на исправа со невистинита содржина и надриписарство од Кривичниот законик;”
Точката 3 која станува точка 5 се менува и гласи:
“5. Изјава на физичкото лице, дека во последните
три години не извршувало функција на лице со посебни права и одговорности во друштво за осигурување
или друго правно лице во кое била воведена посебна
управа или над кое е отворена стечајна или ликвидациона постапка;”
Точката 4 станува точка 6.
Во точката 5 која станува точка 7 зборовите: “и
други приноси од казниво дело” се бришат.
Точката 6 станува точка 8, а подточките 6.1, 6.2,
6.3, 6.4 и 6.5 стануваат подточки 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 и 8.5.
Точката 7 станува точка 9.
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Во ставот (5), по точката 3 се додаваат две нови
точки 4 и 5 кои гласат:
“4. Потврда од Централен регистар односно друг јавен регистар дека против правното лице нема изречена
прекршочна санкција или казна забрана за вршење дејност во областа на осигурувањето и финансиите;
5. Потврда од Централен регистар односно друг јавен регистар дека на првното лице не му е изречена
споредна казна и тоа забрана за добивање дозвола за
основање и работа на друштво за осигурување, одземање на дозвола за основање и работа на друштво за осигурување, забрана за основање на нови правни лица и
привремена или трајна забрана за вршење на работи на
осигурување;”
Точката 4 станува точка 6, а подточките 4.1 и 4.2
стануваат подточки 6.1 и 6.2.
Точката 5 станува точка 7.
Во точката 6 која станува точка 8 зборовите: “и
други приноси од казниво дело” се бришат.
Точката 7 станува точка 9 а подточките 7.1, 7.2, 7.3,
7.4, и 7.5 стануваат подточки 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 и 9.5.
Точките 8, 9, 10, 11, 12, и 13 стануваат точки 10, 11,
12, 13, 14 и 15.
Во ставот (7) зборовите: “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,” се заменуваат со зборовите: “Документацијата од став (4) точка 8) подточки
8.3, 8.4 и 8.5, став (5) точка 6) подточка 6.1, точка 9)
подточки 9.2, 9.4 и 9.5 како и точки 12) и 13) од овој
член”.
По ставот (7) се додава нов став (8) кој гласи:
“(8) Потврдата од ставот (4) точка 4) од овој член,
Агенцијата по службена должност ќе ја прибави од
надлежен суд (доколку истата не е поднесена од барателот). Доколку лицето е странско лице, должно е самото да ги обезбеди ваквите известувања од надлежните институции во странската земја.”
Ставовите (8), (9), (10), (11) и (12) стануваат ставови (9), (10), (11), (12) и (13).
Член 2
Прилогот 1- Образец Б-ДДЗ е заменува со нов Прилог 1 - Образец Б-ДДЗ кој е во прилог на овој правилник и е негов составен дел.
Член 3
Овој правилник влегува во сила на наредниот ден
од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 02-139/14
31 јануари 2019 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р Климе Попоски, с.р.
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642.
Врз основа на член 158-s точка 1) а во врска со член
146 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, 23/2016, 83/2018 и
198/2018), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден
31.1.2019 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ
Член 1
Во Правилникот за потребната документација за
добивање дозвола за вршење осигурително брокерски
работи („Службен весник на Република Македонија”
бр.35/2017) во член 2, став (3) точка 9 зборовите: “заедно со мислење од Управата за спречување перење пари
по однос на програмата” се бришат.
Во став (4) точка 2, подточка 2.2, зборовите: „годишна даночна пријава“ се заменуваат со зборовите:
„потврда за остварени приходи издадена од надлежен
даночен орган“.
По точката 2 се додаваат две нови точки 3 и 4 кои
гласат:
“3. Потврда од Централен регистар на Република
Македонија или друг јавен регистар дека против лицето нема изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење професија, дејност или должност, во
областа на осигурувањето и финансиите;
4. Потврда од казнена евиденција на надлежен суд
дека лицето не е осудено со правосилна судска пресуда
на безусловна казна затвор над шест месеци, сè додека
траат правните последици од пресудата, за кривичните
дела против имотот, кривичните дела против јавните
финансии, платниот промет и стопанството, кривичните дела против службената должност, како и кривичните дела фалсификување исправа, посебни случаи на
фалсификување исправи, компјутерски фалсификат,
употреба на исправа со невистинита содржина и надриписарство од Кривичниот законик;””
Точката 3 која станува точка 5 се менува и гласи:
“5. Изјава на физичкото лице, дека во последните
три години не извршувало функција на лице со посебни права и одговорности во друштво за осигурување
или друго правно лице во кое била воведена посебна
управа или над кое е отворена стечајна или ликвидациона постапка;”
Точката 4 станува точка 6.
Во точката 5 која станува точка 7 зборовите: “и
други приноси од казниво дело” се бришат.
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Точката 6 станува точка 8, а подточките 6.1, 6.2,
6.3, 6.4 и 6.5 стануваат подточки 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 и 8.5.
Точката 7 станува точка 9.
Во став (5) по точката 3 се додаваат две нови точки
4 и 5 кои гласат:
“4. Потврда од Централен регистар односно друг јавен регистар дека против правното лице нема изречена
прекршочна санкција или казна забрана за вршење дејност во областа на осигурувањето и финансиите;
5. Потврда од Централен регистар односно друг јавен регистар дека на првното лице не му е изречена
споредна казна и тоа забрана за добивање дозвола за
основање и работа на друштво за осигурување, одземање на дозвола за основање и работа на друштво за осигурување, забрана за основање на нови правни лица и
привремена или трајна забрана за вршење на работи на
осигурување;”
Точката 4 станува точка 6, а подточките 4.1 и 4.2
стануваат подточки 6.1 и 6.2.
Точките 5 станува точка 7.
Во точката 6 која станува точка 8 зборовите: “и
други приноси од казниво дело” се бришат.
Точката 7 станува точка 9 а подточките 7.1, 7.2, 7.3,
7.4, 7.5 и 7.6 стануваат подточки 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 и
9.6.
Точките 8, 9, 10, 11, 12, и 13 стануваат точки 10, 11,
12, 13, 14 и 15.
Во ставот 7 зборовите: “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,” се заменуваат со зборовите: “Документацијата од ставот (4) точка 8) подточки
8.3, 8.4 и 8.5, ставот (5) точка 6) подточка 6.1, точка 9)
подточки 9.3, 9.5 и 9.6 како и точки 12) и 13) од овој
член“.
По ставот (7) се додава нов став (8) кој гласи:
“(8) Потврдата од ставот (4) точка 4) од овој член,
Агенцијата по службена должност ќе ја прибави од
надлежен суд (доколку истата не е поднесена од барателот). Доколку лицето е странско лице, должно е самото да ги обезбеди ваквите известувања од надлежните институции во странската земја.”
Ставовите (8), (9), (10), (11) и (12) стануваат ставови (9), (10), (11), (12) и (13).
Член 2
Прилогот 1- Образец Б-ДОБД се заменува со нов
Прилог 1 - Образец Б-ДОБД кој е во прилог на овој
правилник и е негов составен дел.
Бр. 02-139/15
31 јануари 2019 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р Климе Попоски, с.р.
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