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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3421.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за инспекциски надзор,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 ноември 2011 година.
Бр. 07-4657/1
9 ноември 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР
Член 1
Во Законот за инспекциски надзор (“Службен весник на Република Македонија“ број 50/10 и 162/10), во
членот 16 став (10) зборовите: „Министерството за
правда” се заменуваат со зборовите: „Министерството
за информатичко општество и администрација“.
Член 2
Во членот 17 став (3) зборовите: “министерот за
правда“ се заменуваат со зборовите: “министерот за
информатичко општество и администрација“.
Член 3
Во членот 18 став (8) зборовите: “Агенцијата за државни службеници“ се заменуваат со зборовите: “Министерството за информатичко општество и администрација“.
Член 4
Во членот 19 став 6 зборовите: “министерот за
правда” се заменуваат со зборовите: “министерот за
информатичко општество и администрација”.
Член 5
Во членот 20 став 1 зборовите: “министерот за
правда” се заменува со зборовите: “министерот за информатичко општество и администрација”.
Во ставот (3) зборовите: “Агенцијата за државни
службеници“ се заменуваат со зборовите: “Агенцијата
за администрација“, а зборовите: “Mинистерството за
правда” се заменуваат со зборовите: “Mинистерството
за информатичко општество и администрација”.
Во ставот (5) зборовите: “Mинистерството за правда” се заменуваат со зборовите: “Mинистерството за
информатичко општество и администрација”.
Во ставот (6) зборовите: “министерот за правда” се
заменуваат со зборовите: “министерот за инфроматичко општество и администрација”.
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Член 6
Во членот 21 став (3) зборовите: “министерот за
правда” се заменуваат со зборовите: “министерот за
информатичко општество и администрација”.
Член 7
Во членот 22 став (1) по алинејата 3 се додава нова
алинеја 4, која гласи:
“- помошник главен инспектор.“
Во ставот (2) по зборот “звањето“ се додаваат зборовите: “помлад соработник и“.
Во ставот (3) по зборот “звањето“ се додаваат зборовите: “виш соработник и“.
По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:
“(5) Помошник на главен инспектор може да биде
службеник кој ги исполнува условите за звањето помошник раководител на сектор од Законот за државните службеници.“
Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7).
Член 8
Во членовите 37 став (9) и 40 став (2) зборовите:
“министерот за правда” се заменуваат со зборовите:
“министерот за инфроматичко општество и администрација”.
Член 9
Во членот 41 став (4) зборот “прекинување“ се заменува со зборот “запирање“.
Член 10
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
_____________
L I GJ
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR
MBIKËQYRJE INSPEKTUESE
Neni 1
Në Ligjin për mbikëqyrje inspektuese "Gazeta Zyrtare
e Republikës së Maqedonisë" numër 50/10 dhe 162/10), në
nenin 16 paragrafi (10) fjalët: "Ministria e Drejtësisë"
zëvendësohet me fjalët: "Ministria e Shoqërisë Informatike
dhe Administratës".
Neni 2
Në nenin 17 paragrafi (3) fjalët: "ministri i Drejtësisë"
zëvendësohen me fjalët: "ministri i Shoqërisë Informatike
dhe Administratës".
Neni 3
Në nenin 18 paragrafi (8) fjalët: "Agjencia për Nëpunës
Shtetërorë" zëvendësohen me fjalët: "Ministria e Shoqërisë
Informatike dhe Administratës".
Neni 4
Në nenin 19 paragrafi (6) fjalët: "ministri i Drejtësisë"
zëvendësohen me fjalët: "ministri i Shoqërisë Informatike
dhe Administratës".
Neni 5
Në nenin 20 paragrafi (1) fjalët: "ministri i Drejtësisë"
zëvendësohen me fjalët. "ministri i Shoqërisë Informatike
dhe Administratës".
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Në paragrafin (3) fjalët: "Agjencia për Nëpunës
Shtetërorë" zëvendësohen me fjalët: "Agjencia e
Administratës", ndërsa fjalët: "Ministria e Drejtësisë"
zëvendësohet me fjalët: "Ministria e Shoqërisë Informatike
dhe Administratës"..
Në paragrafin (5) fjalët: "Ministria e Drejtësisë"
zëvendësohen me fjalët: "Ministria e Shoqërisë Informatike
dhe Administratës".
Në paragrafin (6) fjalët: "ministri i Drejtësisë"
zëvendësohen me fjalët "ministri i Shoqërisë Informatike
dhe Administratës".
Neni 6
Në nenin 21 paragrafi (3) fjalët: "ministri i Drejtësisë"
zëvendësohen me fjalët: "ministri i Shoqërisë Informatike
dhe Administratës".
Neni 7
Në nenin 22 paragrafi (1) pas alinesë 3 shtohet alineja
e re 4, si vijon:
"- ndihmëskryeinspektor."
Në paragrafin (2) pas fjalës "titull" shtohen fjalët:
"bashkëpunëtor i ri dhe".
Në paragrafin (3) pas fjalës "titull" shtohen fjalët
"bashkëpunëtor i lartë dhe".
Pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri (5), si vijon:
"(5) Ndihmëskryeinspektor mund të jetë nëpunësi që i
plotëson kushtet për titull ndihmësudhëheqës i sektorit nga
Ligji për nëpunës shtetërorë."
Paragrafët (5) dhe (6) bëhen paragrafë (6) dhe (7).
Neni 8
Në nenet 37 paragrafi (9) dhe 40 paragrafi (2) fjalët:
"ministri i Drejtësisë" zëvendësohen me fjalët: "ministri i
Shoqërisë Informatike dhe Administratës".
Neni 9
Në nenin 41 paragrafi (4)
zëvendësohet me fjalën "ndalim".

fjala

"ndërprerje"

Neni 10
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
_____________
3422.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА
ДЕЦАТА
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 ноември 2011 година.
Бр. 07-4658/1
9 ноември 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

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

Бр. 157 - Стр. 3

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА
Член 1
Во Законот за заштитата на децата („Службен весник
на Република Македонија“ број 98/2000, 17/2003, 65/2004,
113/2005, 98/2008, 107/2008, 83/2009, 156/2009 и 51/11), по
членот 78 се додава нов член 78-а, кој гласи:
„Член 78-а
Основачот на приватна установа за деца донесува
акт за основање.
Со актот за основање од ставот 1 на овој член особено се утврдува:
1) назив, односно име на основачот;
2) назив, односно име на фирмата на установата и
седиште на установата за деца;
3) вид на дејноста на установата за деца;
4) средства за основање и почеток со работа на
установата за деца и начин на обезбедување на средства;
5) време за кое установата се основа;
6) права и обврски на основачот во поглед на вршењето на дејноста и меѓусебни права и обврски на установата за деца и основачот;
7) управување со установата за деца;
8) права и обврски на установата за деца во правниот промет;
9) вршител на должноста директор и
10) рок за донесување на статутот.“
Член 2
Членот 79 се менува и гласи:
„Основачот на приватната установа за деца не може
да ја прошири или промени дејноста за која е основана
без претходно одобрение од Владата.“
Член 3
Правно лице, чија регистрирана претежна дејност
не е од областа на згрижување и воспитување на деца
од предучилишна возраст, а во рамките на своето работење обезбедува и остварува услуги од дејноста згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, односно одредени работи од дејноста згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, е
должно во рок од шест месеци од денот на влегувањето
во сила на овој закон да поведе постапка за трансформирање во установа за деца, да ги усогласи своите
акти, организацијата и работењето согласно со одредбите од овој закон. Министерството на барање на правното лице проверува дали се исполнети условите утврдени со овој закон.
Владата на предлог на Министерството донесува
одлука за одобрување за трансформација во установа
за деца, без ликвидација на правното лице од ставот 1
на овој член.
Доколку правното лице од ставот 1 на овој член нема да изврши усогласување на своите акти, организацијата и работењето со одредбите од овој закон, министерот донесува решение за забрана на вршење на работите од областа на дејноста на згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст.
Министерот по правото на надзор и мислење на комисијата од членот 73 од овој закон го донесува решението од ставот 3 на овој член.
Правното лице има право на жалба против решението од ставот 3 на овој член во рок од 15 дена од денот
на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен
однос во втор степен.
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По конечноста на решението од ставот 3 на овој
член, решението се доставува до надлежни органи за
преземање на соодветни мерки и дејствија.
Член 4
Правно лице, чија регистрирана претежна дејност
не е од областа на одморот и рекреацијата на деца, а во
рамките на своето работење обезбедува и остварува услуги од дејноста одмор и рекреација на деца, е должно
во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила
на овој закон да поведе постапка за трансформирање
во установа за деца, да ги усогласи своите акти, организацијата и работењето согласно со одредбите од овој
закон. Министерството на барање на правното лице
проверува дали се исполнети условите утврдени со
овој закон.
Владата на предлог на Министерството донесува
одлука за одобрување за трансформација во установа
за деца, без ликвидација на правното лице од ставот 1
на овој член.
Доколку правното лице од ставот 1 на овој член не
изврши усогласување на своите акти, организацијата и
работењето со одредбите од овој закон, министерот донесува решение за забрана на вршење на работите од
областа на дејноста на одмор и рекреација на деца.
Министерот по правото на надзор и мислење на комисијата од членот 73 од овој закон го донесува решението од ставот 3 на овој член.
Правното лице има право на жалба против решението од ставот 3 на овој член во рок од 15 дена од денот
на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен
однос во втор степен.
По конечноста на решението од ставот 3 на овој
член, решението се доставува до надлежни органи за
преземање на соодветни мерки и дејствија.
Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, освен одредбите од членовите 3 став 5 и 4 став
5 од овој закон, кои ќе започнат да се применуваат со
започнување на примената на Законот за основање на
Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.
_____________
L I GJ
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR
MBROJTJEN E FËMIJËVE
Neni 1
Në Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 98/2000, 17/2003,
65/2004, 113/2005, 98/2008, 107/2008, 83/2009, 156/2009
dhe 51/11), pas nenit 78 shtohet neni i ri 78-a, si vijon:
"Neni 78-a
Themeluesi i institucionit privat për fëmijë miraton akt
për themelim.
Me aktin për themelim nga paragrafi 1 i këtij neni,
përcaktohen veçanërisht:
1) titulli, përkatësisht emri i themeluesit;
2) titulli, përkatësisht emri i firmës së institucionit dhe
selisë së institucionit për fëmijë;
3) lloji i veprimtarisë së institucionit për fëmijë;
4) mjetet për themelim dhe fillim me punë të
institucionit për fëmijë dhe mënyra e sigurimit të mjeteve;
5) koha për të cilën institucioni themelohet;
6) të drejtat dhe detyrat e themeluesit lidhur me
kryerjen e veprimtarisë dhe të drejtat dhe detyrat e
ndërsjella të institucionit për fëmijë dhe themeluesit;
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7) menaxhimi me institucionin për fëmijë;
8) të drejtat dhe detyrat e institucionit për fëmijë në
qarkullimin juridik;
9) ushtruesi i detyrës së drejtorit dhe
10) afati për miratimin e statutit."
Neni 2
Neni 79 ndryshohet si vijon:
“Themeluesi i institucionit privat për fëmijë mund ta
zgjerojë ose ndryshojë veprimtarinë për të cilën është
themeluar, pa leje paraprake nga Qeveria.”
Neni 3
Personi juridik, veprimtaria kryesore e regjistruar e të
cilit nuk është nga sfera e përkujdesjes dhe edukimit të
fëmijëve të moshës parashkollore, e në kuadër të punës së
tij siguron dhe kryen shërbime të veprimtarisë përkujdesje
dhe edukim të fëmijëve të moshës
parashkollore,
përkatësisht punë të caktuara nga veprimtaria përkujdesje
dhe edukim të fëmijëve të moshës parashkollore, është i
detyruar që në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në
fuqi të këtij ligji, të ngritë procedurë për transformim në
institucion për fëmijë, t’i harmonizojë aktet e tij,
organizimin dhe punën në pajtim me dispozitat e këtij ligji.
Ministria me kërkesë të personit juridik kontrollon nëse
janë plotësuar kushtet e përcaktuara me këtë ligj.
Qeveria me propozim të Ministrisë miraton vendim për
lejimin e transformimit në institucion për fëmijë, pa
likuidim të personit juridik nga paragrafi 1 i këtij neni.
Nëse personi juridik nga paragrafi 1 i këtij neni nuk e
kryen harmonizimin e akteve të tij, organizimin dhe punën
me dispozitat e këtij ligji, ministri miraton aktvendim për
ndalim të kryerjes së punëve nga sfera e veprimtarisë së
përkujdesjes dhe edukimit të fëmijëve të moshës
parashkollore.
Ministri me të drejtë të mbikëqyrjes dhe mendimit të
komisionit nga neni 73 i këtij ligji, e miraton aktvendimin
nga paragrafi 3 i këtij neni.
Personi juridik ka të drejtë ankese kundër aktvendimit
nga paragrafi 3 i këtij neni në afat prej 15 ditësh nga dita e
pranimit të aktvendimit, te Komisioni Shtetëror për
Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë
të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.
Pas përfundimit të aktvendimit nga paragrafi 3 i këtij
neni, aktvendimi dorëzohet te organet kompetente për
marrjen e masave dhe veprimeve përkatëse.
Neni 4
Personi juridik, veprimtaria kryesore e regjistruar e të
cilit nuk është nga sfera e pushimit dhe rekreacionit të
fëmijëve, e në kuadër të punës së tij siguron edhe kryen
shërbime të veprimtarisë së pushimit dhe rekreacioni të
fëmijëve, është i detyruar që në afat prej gjashtë muajsh
nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji të ngritë procedurë për
transformim në institucion për fëmijë, t’i harmonizojë aktet
e tij, organizimin dhe punën në pajtim me dispozitat e këtij
ligji. Ministria me kërkese të personit juridik kontrollon
nëse janë plotësuar kushtet e përcaktuara me këtë ligj.
Qeveria me propozim të Ministrisë miraton vendim për
lejimin e transformimit në institucion për fëmije, pa
likuidim të personit juridik nga paragrafi 1 i këtij neni.
Nëse personi juridik nga paragrafi 1 i këtij neni nuk e
kryen harmonizimin e akteve të tij, organizimin dhe punën
me dispozitat e këtij ligji, ministri miraton aktvendim për
ndalim të kryerjes së punëve nga sfera e veprimtarisë së
pushimit dhe rekreacionit të fëmijëve.
Ministri me të drejtë të mbikëqyrjes dhe mendimit të
komisionit nga neni 73 i këtij ligji, miraton aktvendim nga
paragrafi 3 i këtij neni.
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Personi juridik ka të drejtë ankese kundër aktvendimit
nga paragrafi 3 i këtij neni në afat prej 15 ditësh nga dita e
pranimit të aktvendimit, te Komisioni Shtetëror për
Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë
të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.
Pas përfundimit të aktvendimit nga paragrafi 3 i këtij
neni, aktvendimi dorëzohet te organet kompetente për
marrjen e masave dhe veprimeve përkatëse.
Neni 5
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, përveç
dispozitave të neneve 3 paragrafi 5 dhe 4 paragrafi 5 të
këtij ligji, që do të fillojnë të zbatohen me fillimin e
zbatimit të Ligjit për themelimin e Komisioni Shtetëror për
Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë
të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.
_____________
МИНИСТЕРСТВО
ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
3423.
Врз основа на член 19-в ставови 2 и 9 од Законот за
агенциите за привремени вработувања ("Службен весник на Република Македонија" бр.49/06, 102/08, 145/10
и 136/11), министерот за труд и социјална политика,
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАTA ЗА СПРОВЕДЕНАТА
ЕДУКАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење на евиденцијата за спроведената едукација.
Член 2
Кога во вршењето на инспекцискиот надзор, инспекторот за труд, ќе контатира сторена неправилност за
прекршок, на лицето или работодавачот, му врачува
покана за едукација.
Поканата за едукација од член 1 на овој член, се
врачува лично на лицето или на работодавачот што се
повикува на едукација.
Инспекторот треба да обезбеди уреден доказ дека
лицето или работодавачот што се повикува на едукација, уредно ја примило поканата од ставот 1 на овој
член.
Поканата од ставот 1 на овој член, се печати на хартија со бела боја, на А4 формат, во три идентични примероци, и ги содржи следниве елементи:
- грбот на Република Македонија и назив на органот кој ја спроведува едукацијата;
- архивски број и датум на издавање;
- назив на поканата;
- податоци за лицето кое се повикува на едукацијата (име и презиме, ЕМБГ, место на раѓање, адреса на
живеење, функцијата што ја врши кај работодавачот,
занимање и државјанство);
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- податоци за работодавачот ( назив и седиште, жиро сметка, даночен број и депонент банка на работодавачот);
- време, датум и место каде ќе се спроведе едукацијата;
- кратко назначување на предметот на поканата и
одредбата според која е направена неправилноста;
- име и презиме на инспекторот кој ќе ја врши едукацијата;
- место и датум на издавање на поканата;
- место на печат и
- забелешка: Согласно со член 19-в став 5 од Законот за агенциите за привремени вработувања, доколку
во закажаниот термин лицето или работодавачот над
кое се спроведува едукацијата не се јави на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.
Образецот на поканата за едукација е даден во прилог бр.1 и е составен дел на овој правилник.
Член 3
Едукацијата се врши во просториите на Државниот
инспекторат за труд.
По исклучок од став 1 на овој член, едукацијата може да се врши и во деловните простории на работодавачот во кои при вршење на инспекцискиот надзор е
утврдена неправилноста.
Член 4
Едукацијата се врши во времето што ќе го одреди
државниот инспектор за труд.
Едукацијата се врши два пати месечно, а по потреба
и повеќе пати.
Член 5
За спроведената едукација, се води евиденција, рачно и во електронска форма.
Евиденцијата од став 1 на овој член содржи:
- реден број;
- број и датум на поканата за евиденција;
- име и презиме на лицето кое се повикува на едукација;
- назив и седиште на работодавачот;
- кратко означување на предметот на едукација;
- име и презиме на инспекторот кој ја извршил едукацијата;
- датум кога е извршена едукацијата и
- забелешка.
Образецот за водење на евиденцијата за спроведената едукација, е даден во прилог бр.2 и е составен дел
на овој правилник.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
Број 08-7493/1
3 ноември 2011 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Спиро Ристовски, с.р.
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3424.
Врз основа на член 258-a ставови 2 и 9 од Законот
за работните односи ("Службен весник на Република
Македонија" бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09,130/09,
50/10, 52/10, 124/10 и 47/11), министерот за труд и социјална политика, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА
ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење на евиденцијата за спроведената едукација.
Член 2
Кога во вршењето на инспекцискиот надзор, инспекторот за труд, ќе констатира сторена неправилност за
прекршок, на лицето или работодавачот, му врачува
покана за едукација.
Поканата за едукација од член 1 на овој член, се
врачува лично на лицето или на работодавачот што се
повикува на едукација.
Инспекторот треба да обезбеди уреден доказ дека
лицето или работодавачот што се повикува на едукација, уредно ја примило поканата од ставот 1 на овој
член.
Поканата од ставот 1 на овој член, се печати на хартија со бела боја, на А4 формат, во три идентични примероци, и ги содржи следниве елементи:
- грбот на Република Македонија и назив на органот кој ја спроведува едукацијата;
- архивски број и датум на издавање;
- назив на поканата;
- податоци за лицето кое се повикува на едукацијата (име и презиме, ЕМБГ, место на раѓање, адреса на
живеење, функцијата што ја врши кај работодавачот,
занимање и државјанство);
- податоци за работодавачот ( назив и седиште, жиро сметка, даночен број и депонент банка на работодавачот);
- време, датум и место каде ќе се спроведе едукацијата;
-кратко назначување на предметот на поканата и
одредбата според која е направена неправилноста;
- име и презиме на инспекторот кој ќе ја врши едукацијата;
- место и датум на издавање на поканата;
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- место на печат и
- забелешка: Согласно со член 258-а став 5 од Законот за работните односи, доколку во закажаниот термин лицето или работодавачот над кое се спроведува
едукацијата не се јави на едукацијата, ќе се смета дека
едукацијата е спроведена.
Образецот на поканата за едукација е даден во прилог бр.1 и е составен дел на овој правилник.
Член 3
Едукацијата се врши во просториите на Државниот
инспекторат за труд.
По исклучок од став 1 на овој член, едукацијата може да се врши и во деловните простории на работодавачот во кои при вршење на инспекцискиот надзор е
утврдена неправилноста.
Член 4
Едукацијата се врши во времето што ќе го одреди
државниот инспектор за труд.
Едукацијата се врши два пати месечно, а по потреба
и повеќе пати.
Член 5
За спроведената едукација, се води евиденција, рачно и во електронска форма.
Евиденцијата од став 1 на овој член содржи:
- реден број;
- број и датум на поканата за евиденција;
- име и презиме на лицето кое се повикува на едукација;
- назив и седиште на работодавачот;
- кратко означување на предметот на едукација;
- име и презиме на инспекторот кој ја извршил едукацијата;
- датум кога е извршена едукацијата и
- забелешка.
Образецот за водење на евиденцијата за спроведената едукација, е даден во прилог бр.2 и е составен дел
на овој правилник.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 08-7493/2
3 ноември 2011 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Спиро Ристевски, с.р.
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3425.
Врз основа на член 57-б ставови 2 и 9 од Законот за
евиденциите од областа на трудот („Службен весник на
Република Македонија" бр. 16/04, 102/08 и 17/11), министерот за труд и социјална политика, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА
ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА
ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење на евиденцијата за спроведената едукација.
Член 2
Кога во вршењето на инспекцискиот надзор, инспекторот за труд, ќе констатира сторена неправилност за
прекршок, на лицето или работодавачот, му врачува
покана за едукација.
Поканата за едукација од член 1 на овој член, се
врачува лично на лицето или на работодавачот што се
повикува на едукација.
Инспекторот треба да обезбеди уреден доказ дека
лицето или работодавачот што се повикува на едукација, уредно ја примило поканата од ставот 1 на овој
член.
Поканата од ставот 1 на овој член, се печати на
хартија со бела боја, на А4 формат, во три идентични
примероци, и ги содржи следниве елементи:
- грбот на Република Македонија и назив на органот кој ја спроведува едукацијата;
- архивски број и датум на издавање;
- назив на поканата;
- податоци за лицето кое се повикува на едукацијата (име и презиме, ЕМБГ, место на раѓање, адреса на
живеење, функцијата што ја врши кај работодавачот,
занимање и државјанство);
- податоци за работодавачот ( назив и седиште, жиро сметка, даночен број и депонент банка на работодавачот);
- време, датум и место каде ќе се спроведе едукацијата;
- кратко назначување на предметот на поканата и
одредбата според која е направена неправилноста;
- име и презиме на инспекторот кој ќе ја врши едукацијата;
- место и датум на издавање на поканата;
- место на печат и

Бр. 157 - Стр. 11

- забелешка: Согласно со член 57-б став 5 од Законот за евиденциите од областа на трудот, доколку во
закажаниот термин лицето или работодавачот над кое
се спроведува едукацијата не се јави на едукацијата, ќе
се смета дека едукацијата е спроведена.
Образецот на поканата за едукација е даден во прилог бр.1 и е составен дел на овој правилник.
Член 3
Едукацијата се врши во просториите на Државниот
инспекторат за труд.
По исклучок од став 1 на овој член, едукацијата
може да се врши и во деловните простории на работодавачот во кои при вршење на инспекцискиот надзор е
утврдена неправилноста.
Член 4
Едукацијата се врши во времето што ќе го одреди
државниот инспектор за труд.
Едукацијата се врши два пати месечно, а по потреба
и повеќе пати.
Член 5
За спроведената едукација, се води евиденција,
рачно и во електронска форма.
Евиденцијата од став 1 на овој член содржи:
- реден број;
- број и датум на поканата за евиденција;
- име и презиме на лицето кое се повикува на едукација;
- назив и седиште на работодавачот;
- кратко означување на предметот на едукација;
- име и презиме на инспекторот кој ја извршил едукацијата;
- датум кога е извршена едукацијата и
- забелешка.
Образецот за водење на евиденцијата за спроведената едукација, е даден во прилог бр.2 и е составен дел
на овој правилник.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“.
Бр. 08-7493/3
3 ноември 2011 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Спиро Ристевски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
3426.
Врз основа на член 38 од Закон за управување СО
отпадот („Службен весник на Република Македонија “
бр. 09/11), Министерот за животна средина и просторно планирање донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА УПРАВУВАЊЕ
И/ИЛИ ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД
1. Се овластува Центар за промоција на одржливи
земјоделски практики и рурален развој ЦеПроСАРД
од Скопје да врши обуки за полагање на стручен испит
за управување и/или постапување со отпад.
2. Центар за промоција на одржливи земјоделски
практики и рурален развој ЦеПроСАРД, се овластува
да ја реализира Програмата за обуката за полагање на
стручен испитот за управување и/или постапување со
отпад во вкупно траење од 50 часови и на кандидатот
кој редовно ја посетувал обуката за полагање на стручен испит за управување и/или постапување со отпад
да му издаде потврда за учество во обука за стручно
оспособување за управување и/или постапување со отпад.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 11-8405/1
Министер,
10 октомври 2011 година
Абдилаќим Адеми, с.р.
Скопје
_____________
3427.
Врз основа на член 38 од Закон за управување со
отпадот („Службен весник на Република Македонија “
бр. 09/11), Министерот за животна средина и просторно планирање донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА УПРАВУВАЊЕ
И/ИЛИ ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД
1. Се овластува Фондација за медиуми граѓанско
општество МАКЕДОНСКИ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ, да врши обуки за полагање на стручен испит за
управување и/или постапување со отпад.
2. Фондација за медиуми граѓанско општество МАКЕДОНСКИ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ , се овластува да ја реализира Програмата за обуката за полагање
на стручен испитот за управување и/или постапување
со отпад во вкупно траење од 50 часови и на кандидатот кој редовно ја посетувал обуката за полагање на
стручен испит за управување и/или постапување со отпад да му издаде потврда за учество во обука за стручно оспособување за управување и/или постапување со
отпад.
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3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 11-8405/2
Министер,
10 октомври 2011 година
Абдилаќим Адеми, с.р.
Скопје
_____________
3428.
Врз основа на член 38 од Закон за управување СО
отпадот („Службен весник на Република Македонија “
бр. 09/11), Министерот за животна средина и просторно планирање донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА УПРАВУВАЊЕ
И/ИЛИ ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД
1. Се овластува Друштво за технолошки и лабараториски испитувања, проектирање и услуги ТЕХНОЛАБ
доо, Скопје да врши обуки за полагање на стручен испит за управување и/или постапување со отпад.
2. Друштво за технолошки и лабараториски испитувања, проектирање и услуги ТЕХНОЛАБ доо- Скопје,
се овластува да ја реализира Програмата за обуката за
полагање на стручен испитот за управување и/или постапување со отпад во вкупно траење од 50 часови и на
кандидатот кој редовно ја посетувал обуката за полагање на стручен испит за управување и/или постапување
со отпад да му издаде потврда за учество во обука за
стручно оспособување за управување и/или постапување со отпад.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 11-8410/1
Министер,
10 октомври 2011 година
Абдилаќим Адеми, с.р.
Скопје
_____________
3429.
Врз основа на член 38 од Закон за управување со
отпадот („Службен весник на Република Македонија “
бр. 09/11), Министерот за животна средина и просторно планирање донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА УПРАВУВАЊЕ
И/ИЛИ ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД
1. Се овластува Друштвото за консалтинг, тренинг
и услуги ЕВОЛВИНГ ДОО од Скопје, да врши обуки
за полагање на стручен испит за управување и/или постапување со отпад.
2. Друштвото за консалтинг, тренинг и услуги
ЕВОЛВИНГ ДОО од Скопје, се овластува да ја реализира Програмата за обуката за полагање на стручен испитот за управување и/или постапување со отпад во
вкупно траење од 50 часови и на кандидатот кој редовно ја посетувал обуката за полагање на стручен испит
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за управување и/или постапување со отпад да му издаде потврда за учество во обука за стручно оспособување за управување и/или постапување со отпад.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 11-8410/2
Министер,
10 октомври 2011 година
Абдилаќим Адеми, с.р.
Скопје
_____________
3430.
Врз основа на член 38 од Закон за управување со
отпадот („Службен весник на Република Македонија “
бр. 09/11), Министерот за животна средина и просторно планирање донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА УПРАВУВАЊЕ
И/ИЛИ ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД
1. Се овластува УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВфакултет за природни и технички науки, да врши обуки за полагање на стручен испит за управување и/или
постапување со отпад.
2. УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ-факултет за
природни и технички науки, се овластува да ја реализира Програмата за обуката за полагање на стручен испитот за управување и/или постапување со отпад во
вкупно траење од 50 часови и на кандидатот кој редовно ја посетувал обуката за полагање на стручен испит
за управување и/или постапување со отпад да му издаде потврда за учество во обука за стручно оспособување за управување и/или постапување со отпад.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 11-8410/3
Министер,
10 октомври 2011 година
Абдилаќим Адеми, с.р.
Скопје
_____________
3431.
Врз основа на член 38 од Закон за управување со
отпадот („Службен весник на Република Македонија “
бр. 09/11), Министерот за животна средина и просторно планирање донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА УПРАВУВАЊЕ
И/ИЛИ ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД
1. Се овластува РЕГИОНАЛНИОТ ЦЕНТАР ЗА
ЖИВОТНА СРЕДИНА (РЕЦ), Канцеларија на Македонија да врши обуки за полагање на стручен испит за
управување и/или постапување со отпад.
2. РЕГИОНАЛНИОТ ЦЕНТАР ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА (РЕЦ), Канцеларија на Македонија , се овластува да ја реализира Програмата за обуката за полагање на стручен испитот за управување и/или постапување со отпад во вкупно траење од 50 часови и на кандидатот кој редовно ја посетувал обуката за полагање
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на стручен испит за управување и/или постапување со
отпад да му издаде потврда за учество во обука за
стручно оспособување за управување и/или постапување со отпад.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 11-8197/1
Министер,
10 октомври 2011 година
Абдилаќим Адеми, с.р.
Скопје
_____________
3432.
Врз основа на член 38 од Закон за управување со
отпадот („Службен весник на Република Македонија “
бр. 09/11), Министерот за животна средина и просторно планирање донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА УПРАВУВАЊЕ
И/ИЛИ ПОСТАПУВАЊЕ СО ОТПАД
1. Се овластува Друштвото за друго образование,
менаџмент и консалтинг услуги Тренинг Центар ЦЕС
од Скопје, да врши обуки за полагање на стручен испит
за управување и/или постапување со отпад.
2. Друштвото за образование, менаџмент и консалтинг услуги Тренинг Центар ЦЕС се овластува да ја
реализира Програмата за обуката за полагање на стручен испитот за управување и/или постапување со отпад
во вкупно траење од 50 часови и на кандидатот кој редовно ја посетувал обуката за полагање на стручен испит за управување и/или постапување со отпад да му
издаде потврда за учество во обука за стручно оспособување за управување и/или постапување со отпад.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 11-8164/1
Министер,
10 октомври 2011 година
Абдилаќим Адеми, с.р.
Скопје
_____________
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3433.
Врз основа на член 190 став 2 и член 150, став 5 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010
и 135/2011), Комисијата за хартии од вредност на РМ на
седницата одржана на 1.11.2011 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА ПОСЕБЕН СТРУЧЕН ИСПИТ
ЗА ИНВЕСТИЦИОНО СОВЕТУВАЊЕ („СЛУЖБЕН
ВЕСНИК НА РМ“ БР.145/2010 И 30/2011)
Член 1
Член 1 став 1 алинеја 3 во Правилникот за начинот
и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување се менува и гласи:
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-начин и постапка за признавање на документ издаден од глобална професионална организација од областа на хартиите од вредност или од надлежен орган
(регулаторно тело) во земја членка на ЕУ, ЕЕП, Швајцарската конфедерација, САД или друга земја со чиј
надлежен орган (регулаторно тело) е склучен договор
за меѓусебно признавање на професионални квалификации на принцип на реципроцитет, со кој се докажува
стекнатата квалификација во странство во областа на
инвестиционо советување.
Член 2
Член 21 се менува и гласи „Признавањето на документ издаден од издаден од глобална професионална
организација од областа на хартиите од вредност, од
надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на
ЕУ, ЕЕП, Швајцарската конфедерација, САД или друга
земја со чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен договор за меѓусебно признавање на професионални квалификации на принцип на реципроцитет со кој
се докажува стекнатата квалификација во странство во
областа на инвестиционо советување го врши Комисијата на начин утврден со овој Правилник.“
Член 3
Во член 22 став 1 зборовите „сертификатите стекнати во странство“ се бришат и се додаваат зборовите
„документите издадени од глобална професионална организација од областа на хартиите од вредност, од надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на ЕУ,
ЕЕП, Швајцарската конфедерација, САД или друга
земја со чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен договор за меѓусебно признавање на професионални квалификации на принцип на реципроцитет со кој
се докажува стекнатата квалификација во странство во
областа на инвестиционо советување.“
Во член 22, став 1, алинеја 2 зборовите „уверението/сертификатот за инвестиционо советување“ се бришат и се додаваат зборовите „ документ издаден од
глобална професионална организација од областа на
хартиите од вредност, од надлежен орган (регулаторно
тело) во земја членка на ЕУ, ЕЕП, Швајцарската конфедерација, САД или друга земја со чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен договор за меѓусебно
признавање на професионални квалификации на принцип на реципроцитет со кој се докажува стекнатата
квалификација во странство во областа на инвестиционо советување.“
Во член 22, став 1, алинеја 3 се менува и гласи „наставен план и програма на обуката за инвестиционо советување објавен од страна на странски надлежен орган (регулаторно тело) врз основа на која е издаден документ со кој се докажува стекнатата квалификација во
странство во областа на инвестиционо советување,
освен ако документот за инвестиционо советување е
издаден CFA Institute, Charlottsville, Virginia-САД или
од надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка
на ЕУ, ЕЕП, Швајцарската конфедерација, САД или
друга земја со чиј надлежен орган (регулаторно тело) е
склучен договор за меѓусебно признавање на професионални квалификации на принцип на реципроцитет.”
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Во член 22, став 1, алинеја 5 зборовите „ уверение/сертификат за инвестиционо советување“ се бришат и се додаваат зборовите „документ издаден од глобална професионална организација од областа на хартиите од вредност, од надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на ЕУ, ЕЕП, Швајцарската конфедерација, САД или друга земја со чиј надлежен орган
(регулаторно тело) е склучен договор за меѓусебно
признавање на професионални квалификации на принцип на реципроцитет со кој се докажува стекнатата
квалификација во странство во областа на инвестиционо советување.
Член 4
Во член 23 став 2 зборовите „странски сертификат“
се бришат и се додаваат зборовите „ документ издаден
од глобална професионална организација од областа на
хартиите од вредност, од надлежен орган (регулаторно
тело) во земја членка на ЕУ, ЕЕП, Швајцарската конфедерација САД или друга земја со чиј надлежен орган
(регулаторно тело) е склучен договор за меѓусебно
признавање на професионални квалификации на принцип на реципроцитет со кој се докажува стекнатата
квалификација во странство во областа на инвестиционо советување.“
Во член 23 став 2 алинеја 1 по зборот програма се
додаваат зборовите „освен ако документот е издаден
од CFA Institute, Charlottsville, Virginia-САД, од надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на ЕУ,
ЕЕП, Швајцарската конфедерација САД или друга земја со чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен
договор за меѓусебно признавање на професионални
квалификации на принцип на реципроцитет.“
Во членот 23 се додаваат нов став 3 и став 4 кои
гласат:
„(3) Комисијата за признавање во постапката на
признавање на документот за инвестиционо советување издаден од глобална професионална организација
од областа на хартиите од вредност, од надлежен орган
(регулаторно тело) во земја членка на ЕУ, ЕЕП, Швајцарската конфедерација, САД или друга земја, ја зема
во предвид пристигнатата писмена документација на
лицето кое бара признавање.
(4) Комисијата за признавање во постапката на
признавање на документот за инвестиционо советување издаден од глобална професионална организација
од областа на хартиите од вредност, од надлежен орган
(регулаторно тело) во земја членка на ЕУ, ЕЕП, Швајцарската конфедерација, САД или друга земја со чиј
надлежен орган (регулаторно тело) е склучен договор
за меѓусебно признавање на професионални квалификации на принцип на реципроцитет може од лицето кој
го поднел барањето за признавање да побара и други
документи кои се од важност за донесувањето на одлуката, како и оргиналните документи на увид.“
Член 5
Во член 24 став 1 зборовите „сертификатот стекнат
во странство“ се бришат и се додаваат зборовите „документот издаден од глобална професионална организација од областа на хартиите од вредност, од надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на ЕУ,
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ЕЕП, Швајцарската конфедерација САД или друга земја со чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен
договор за меѓусебно признавање на професионални
квалификации на принцип на реципроцитет со кој се
докажува стекнатата квалификација во странство во
областа на инвестиционо советување.“
Член 6
Во членот 25 ставот 2 после зборот „договор“ се додаваат зборовите „ за меѓусебно признавање на професионални квалификации на принцип на реципроцитет.“
Во членот 25 став 2 по зборот „Република Македонија“ се додава точка, а реченицата по точката се брише.
Член 7
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Број 09-2424/1
Комисија за хартии од вредност
1 ноември 2011 година
на Република Македонија,
Скопје
Претседател,
Марина Наќева Кавракова, с.р.
_____________
НАРОДНА БАНКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3434.
Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за
Народната банка на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 158/10) и точка 4
од Одлуката за начинот, формата и роковите за доставување статистички податоци и информации за средствата и обврските на останатите финансиски институции („Службен весник на Република Македонија“ бр.
91/11), гувернерот на Народната банка на Република
Македонија донесe
УПАТСТВО
ЗА НАЧИНОТ, ФОРМАТА И ОБРАЗЕЦОТ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ НА
ОСТАНАТИТЕ ФИНАНСИСКИ ИНСТИТУЦИИ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Со ова упатство Народната банка на Република
Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) ги пропишува начинот, формата и образецот за известување за средствата и обврските на останатите финансиски институции.
2. За потребите на статистиката, останатите финансиски институции доставуваат до Народната банка Извештај за состојбата и прометот на средствата и обврските на останатите финансиски институции (во понатамошниот текст: образец ОФИ-1). Содржината на
образецот ОФИ-1 е пропишана со ова упатство.
Состојбата на средствата и обврските го претставува износот на средствата и обврските на почетокот и на
крајот на пресметковниот период (односно квартал).
Прометот на средствата и обврските ги вклучува
сите трансакции со средства и обврски настанати во
пресметковниот период (односно квартал), зголемени
за промените настанати во обемот на средствата и обврските како резултат на промени врз основа на курсни
разлики, ценовни промени и останати промени (рекласификација помеѓу финансиски инструменти и/или институционални сектори, отписи и друго).
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II. НАЧИН НА ИЗВЕСТУВАЊЕ
3. Останатите финансиски институции ја известуваат Народната банка непосредно, при што за пензиските
и инвестициските фондови известуваат друштвата коишто управуваат со нив.
По исклучок, останатите финансиски институции
можат да дадат писмено овластување на овластена банка или на друго правно лице, да известува во нивно
име за состојбата и прометот на средствата и обврските.
4. Останатите финансиски институции или овластеното лице од точка 3 од ова упатство (во понатамошниот текст: известувачи), известуваат на квартална основа, најдоцна во рок од 10 (десет) дена по истекот на
кварталот за кој се известува.
Првичните податоци за последниот квартал од годината се доставуваат во рокот пропишан во став 1 од
оваа точка, додека дефинитивните податоци известувачите ги доставуваат во рок од 5 дена по рокот за доставување на годишните финансиски извештаи до надлежните институции.
Известувањето се врши во електронска форма.
III. СОСТАВНИ ДЕЛОВИ НА ОБРАЗЕЦОТ ОФИ-1
5. Образецот ОФИ-1 е составен од три дела:
А. Вкупни средства;
Л. Вкупни обврски и
М. Дополнителни податоци
Вкупните средства и вкупните обврски се поделени
по финансиски инструменти, институционални сектори, валута и рочност.
Вкупните средства се распределуваат во следниве
финансиски инструменти:
А.1. Валути и депозити
А.2. Хартии од вредност што не се акции
А.3. Кредити
А.4. Акции и останат сопственички капитал (вклучително и удели во инвестициски и пензиски фондови)
А.5. Технички резерви на осигурување
А.6. Финансиски деривати
А.7. Останати приходни сметки
А.8. Нефинансиски средства
Вкупните обврски се распределуваат во следниве
финансиски инструменти:
Л.2. Хартии од вредност што не се акции (исклучени од монетарни агрегати)
Л.3. Кредити
Л.4. Технички резерви на осигурување
Л.5. Финансиски деривати
Л.6. Останати расходни сметки
Л.7. Акции и останат сопственички капитал (вклучително и удели во инвестициски и пензиски фондови)
Во рамките на секој финансиски инструмент, извршена е поделба по институционални сектори, и тоа:
- Нерезиденти (странство);
- Финансиски институции:
- Централна банка (НБРМ);
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Други монетарни финансиски институции (банки и
штедилници);
Останати финансиски институции (други финансиски посредници освен осигурителни друштва и пензиски фондови, помошни финансиски институции, осигурителни друштва и пензиски фондови);
- Нефинансиски институции:
- Јавни нефинансиски институции;
Останати нефинансиски институции;
- Држава:
- Централна власт;
- Локална власт;
- Фондови за социјално осигурување;
- Домаќинства:
- Физички лица;
- Самостојни вршители на дејност;
Непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.
Во образецот ОФИ-1, домаќинствата и непрофитните организации коишто им служат на домаќинствата
се прикажани во подсекторот други резиденти.
Известувачот ја врши поделбата на резидентите во
соодветни институционални сектори, според секторот
на другата договорна страна во определен договорен
однос. Така на страната на средствата, тие се класифицираат според институционалниот сектор од кој се побарува, додека на страната на обврските според институционалниот сектор на кој се должи. Идентификацијата на нерезидентите треба да се врши согласно со
одредбите од Законот за девизно работење.
Натамошната поделба е извршена врз основа на валутата (домашна или странска).
Кај финансиските инструменти кредити и хартии
од вредност што не се акции, извршена е натамошна
поделба според рочноста на: краткорочни и долгорочни.
6. Дополнителните податоци ги опфаќаат податоците за пресметаната камата на финансиските инструменти, освен за оние за кои не се пресметува камата.
7. Состојбата и прометот на средствата и обврските
треба да бидат искажани во илјади денари, со две децимални места.
IV. НАЧИН НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ОФИ-1 - ИЗВЕШТАЈ ЗА СОСТОЈБАТА И ПРОМЕТОТ НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ НА
ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ИНСТИТУЦИИ
Образецот ОФИ-1 содржи збирни и извештајни полиња. Известувачот ги пополнува само извештајните
полиња. Збирните полиња, коишто не се пополнуваат
во образецот ОФИ-1 се осенчани.
8. Колоните на образецот ОФИ- 1 се пополнуваат
на следниов начин:
Колона 1: Е-код - (претходно дефинирана категорија)
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Колона 2: Назив на финансискиот инструмент (претходно дефинирана категорија)
Колона 3: Состојба на почетокот на периодот - се
внесува износот на состојбата на почетокот на извештајниот период;
Колона 4: Трансакции, стекнување (зголемување на
средствата/обврските) - се внесуваат сите зголемувања
на соодветното средство/обврска во текот на извештајниот период;
Колона 5: Трансакции, отуѓување (намалување на
средствата/обврските) - се внесуваат сите намалувања
на соодветното средство/обврска, во текот на извештајниот период;
Колона 6: Промени врз основа на курсни разлики се внесуваат сите промени врз основа на курсни разлики во текот на извештајниот период. Позитивните
курсни разлики се внесуваат со позитивен предзнак,
додека негативните со негативен предзнак;
Колона 7: Ценовни промени - се внесуваат сите
промени врз основа на разлики во цените во текот на
извештајниот период. Позитивните ценовни промени
се внесуваат со позитивен предзнак, додека негативните со негативен предзнак;
Колона 8: Останати промени - се внесуваат сите
останати промени (рекласификација помеѓу финансиски инструменти и институционални сектори, отписи и
друго) во текот на извештајниот период. Останатите
промени коишто предизвикуваат зголемување на
средствата/обврските се внесуваат со позитивен предзнак, додека промените коишто предизвикуваат намалување на средствата/обврските се внесуваат со негативен предзнак;
Колона 9: Состојба на крајот на периодот - се внесува износот на состојбата на крајот од извештајниот
период.
Притоа, крајната состојба се пресметува на следниов начин:
Крајна состојба = почетна состојба +/- трансакции
(во извештаен период) +/- курсни разлики (во извештаен период) +/- ценовни промени (во извештаен период)
+/- останати промени (во извештаен период)
9. Подеталните објаснувања за финансиските инструменти и институционалните сектори, како и за начинот на доставување на податоците: електронското
потпишување, кодирањето на податоците, електронскиот формат, како и вградените логички и математички контроли се содржани во Техничкото упатство за
апликацијата е-ОФИ и Методологијата за известување
по образец ОФИ1.
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
10. Ова упатство стапува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1.01.2012 година.
У бр. 8555
7 ноември 2011 година
Скопје

Гувернер,
Димитар Богов,с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ
3435.
Врз основа на член 21 став (6) од Законот за спортот на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11 и 51/11), директорот на Агенцијата за млади и спорт
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАTA И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ
ДЕЈНОСТ СПОРТ И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗАРАДИ НЕДОНЕСУВАЊЕ
НА РЕШЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЈНОСТ СПОРТ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за добивање на решението за вршење дејност спорт и за форматa и содржината на барањето заради недонесување на решение за вршење
дејност спорт.
Член 2
Барањето за добивање решение за вршење дејност спорт се поднесува на образец “Барање за добивање
на решение за вршење дејност спорт “ во формат А4 на бела хартија даден во Прилог 1 кој е составен дел
на овој правилник.
Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето,
место за број и датум, во средишниот дел назив на барањето, општи податоци за барателот (назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правното лице
односно адреса на физичкото лице-подносител на барањето), краток опис поради што се поднесува барањето, приложени документи кон барањето и место за потпис на подносителот на барањето.
Член 3
Барањето заради недонесување на решение за вршење дејност спорт се поднесува на образец “Барање
заради недонесување на решение за вршење дејност спорт “ во формат А4 на бела хартија даден во Прилог
2 кој е составен дел на овој правилник.
Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи: назив на органот до кој се поднесува барањето,
место за број и датум, во средишниот дел назив на барањето, општи податоци за барателот (назив на правното лице односно име и презиме на физичкото лице-подносител на барањето, седиште на правното лице
односно адреса на физичкото лице-подносител на барањето), краток опис поради што се поднесува барањето,приложени документи кон барањето и место за потпис на подносителот на барањето.
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.
Број 08-1820/3
4 ноември 2011 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за млади и спорт,
м-р Лазар Поповски, с.р.
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АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО
3436.
Врз основа на член 54 став (5) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10 и 53/11), директорот на Агенцијата
за храна и ветеринарство во согласност со министерот
за здравство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА
ХРАНАТА ЗА ПОСЕБНА НУТРИТИВНА УПОТРЕБА
ДИЕТЕТСКA ХРАНA ЗА ПОСЕБНИ
МЕДИЦИНСКИ
НАМЕНИ (*)
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат посебните барања за безбедност на храната за посебна нутритивна
употреба - диететскa хранa за посебни медицински намени во поглед на составот и означувањето на диететска храна за посебни медицински намени и која е презентирана како таква.
Член 2
Одделни изрази употребени во овој правилник го
имаат следното значење:
1. „доенчиња“ се деца на возраст до дванаесет месеци; и
2. „диететска храна за посебни медицински намени“ е категорија на храна за посебна нутритивна употреба преработена посебно или е со посебен состав и е
наменета за диететска исхрана на болните и се употребува под медицински надзор. Таа е наменета за целосно или делумно хранење на болни со ограничена, ослабната и нарушена способност за земање, варење, апсорбирање, преработување или излачување на обични
прехранбени производи или одредени хранливи состојки, содржани во нив или метаболити, или со други медицински одредени потреби за исхрана, кај кои не може да се постигне диететски режим само со прилагодување на нормална диета, со друга храна за посебна нутритивна употреба или со комбинација на двете храни.
Член 3
Диететската храна за посебни медицински намени е
поделена во следниве три категории:
a) храна која целосно ги покрива прехранбените потреби, со стандарден состав на хранливост, која кога се
употребува во согласност со упатствата на производителот, може да претставува единствен извор на храна
за лицата за кои е наменета;
б) храна која целосно ги покрива прехранбените потреби, со посебно прилагоден состав на хранливост,
специфични за болеста, или при нарушена здравствена
состојба, која кога се употребува во согласност со
упатствата на производителот, може да претставува
единствен извор на храна за лицата за кои е наменета и
в) храна која не ги покрива прехранбените потреби
во целост, со стандарден или со посебно прилагоден
состав на хранливост, специфични за болеста, или при
нарушена здравствена состојба и која не е погодна за
употреба како единствен извор на храна.
Храната од став 1 точки a) и б) на овој член, исто
така може да се употребува како делумна замена или
како додаток во диетата на болниот.
Член 4
Составот на диететската храна за посебни медицински намени се темели на точни медицински начела и
начела за исхрана. Нејзината употреба, во согласност
со упатствата од производителот, треба да биде сигурна, корисна и ефективна при исполнување на одредени
барања за исхрана на лица за кои е наменета, во согласност со општоприфатени научни податоци.
Диететската храна за посебни медицински намени
треба да ги исполнува критериумите за состав, дадени
во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.
*

Со овој правилник се врши усогласување на Директивата
1999/21/ЕЕЗ на Комисијата од 25 март 1999 година за диететски
храни за посебни медицински намени (CELEX број 31999L0021).
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Член 5
Означувањето на диететската храна за посебни медицински намени покрај податоците утврдени во Правилникот за начинот на означување на храната , треба
да ги содржи и следниве задолжителни податоци:
а) расположливата енергетска вредност, изразена во
кЈ и ксаl, и содржината на протеини, јаглехидрати и масти, изразена во нумеричка форма на 100 g или 100 ml
од производот како што се продава и по потреба, на
100 g или 100 ml готов производ, подготвен според
упатствата на производителот. Овој податок може да се
наведе на даден оброк, како што е наведено на ознаката, или на доза, под услов да е наведено колку дози содржи пакувањето;
б) средното количество од секоја минерална супстанција и на секој витамин во храната, наведено во
Прилогот, изразено во нумеричка форма на 100 g или
100 ml од производот така како што се продава и по потреба, на 100 g или 100 ml од готовиот производ подготвен според упатствата на производителот. Овој податок може да се наведе на даден оброк, како што е наведено на ознаката, или на доза, под услов да е наведено
колку дози содржи пакувањето;
в) кога е потребно, содржината на составните делови на протеини, јаглехидрати и масти и/или на други
хранливи состојки и други нивни компоненти, чија ознака е потребна за правилна наменска употреба на храната, изразена во нумеричка форма на 100 g или 100 ml
од производот како што се продава и по потреба, на
100 g или 100 ml готов производ, подготвен според
упатствата на производителот. Овој податок може да се
наведе на даден оброк, како што е наведено на ознаката или на доза под услов да е наведено колку дози содржи пакувањето;
г) податок за осмолалност или осмоларност на храната, кога е потребно и
д) податок за потеклото и природата на протеинот
и/или протеински хидролизати, кои ги содржи храната.
На ознаката на диететската храна за посебни медицински намени се наведуваат следниве задолжителни
податоци, кои се изразени со зборовите „важна напомена“ или други соодветни изрази:
а) изјава дека храната мора да се употребува под
медицински надзор;
б) изјава дали храната е погодна за употреба како
единствен извор на исхрана;
в) кога е потребно, изјава дека храната е наменета
за одредена старосна група и
г) кога е потребно, изјава дека храната може да предизвика опасност за здравјето кога го употребуваат лица кои немаат болест, нарушувања или медицински состојби, за кои храната е наменета.
Означувањето на диететската храна за посебни медицински намени, исто така треба да вклучува:
a) изјава „за диететско регулирање....“, каде што во
празниот простор се пишува болеста, нарушувањето
или медицинските состојби, за кои е наменета храната;
б) кога е потребно, изјава која се однесува на соодветна внимателност при употреба и контраиндикации;
в) опис на својствата и/или карактеристиките на
храната што ја прават посебно корисна во врска со
хранливите состојки, кои се зголемени, намалени, елиминирани или поинаку изменети, и втемелени во
образложението за употреба на храната и
г) кога е потребно, соодветно предупредување дека
храната не е за парентерална употреба.
Кога е потребно, означувањето содржи упатства за
соодветна подготовка, употреба и чување на храната
по отворање на пакувањето.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр.02-10384/1
31 октомври 2011 година
Скопје
Министер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.

Бр. 02-2074/8
26 октомври 2011 година
Скопје
Директор на Агенција
за храна и ветеринарство,
Дејан Рунтевски, с.р.
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ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ
ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

3437.
Врз основа на член 89 став 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство
("Службен весник на Република Македонија" бр. 7/08,
139/08, 64/09 и 52/10) Управниот одбор на Дирекцијата
за технолошки индустриски развојни зони на својата
шеснаесетта редовна седница одржана на ден
29.09.2011 година ја донесе следната
ОДЛУКА
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА
ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
Член 1
Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони започнува постапка за давање на технолошката индустриска развојна зона Тетово по пат на јавно приватно
партнерство на приватен партнер кој ќе ја развива, финансира, управува и ќе врши работи на основач на зона. Доделувањето на технолошка индустриска развојна зона Тетово на приватен партнер произлегува од потребата за
привлекување на дополнителни инвестиции со кои ќе се
поддржи економскиот, технолошкиот и социјалниот развој на северозападниот регион во Македонија чија реализација бара значителни финансиски средства и инвестициски активности. За таа цел се пристапува кон доделување на технолошко индустриска развојна зона Тетово по
пат на јавно приватно партнерство на приватен партнер
кој има искуство во развој финансирање и управување со
зони, со што ќе се овозможи ефикасно работење на технолошко индустриска развојна зона Тетово и привлекување
на инвестиции.
Член 2
Цели кои треба да се остварат со учество во јавно
приватно партнерство се:
- обезбедување предуслови за локален економски
развој на севернозападниот (Полошкиот) регион.
- економски развој,
- зголемување на вработеноста,
- подигање на животниот стандард на населението,
- влез на нови технологии,
- знаења, размена на искуства, деловна соработка и
- привлекување странски инвестиции по пат на повластени услови.
Член 3
Предмет на јавно приватно партнерство е избор на
приватен партнер со доделување на договор за јавно
приватно партнерство заради развој, финансирање,
управување и вршење работи на основач на технолошко индустриска развојна зона "Тетово" со површина
од вкупно 94 74 75 м2, на земјиште во сопственост на
Република Македонија, а ги содржи КП број 4, 5/2, 6, 7,
8, 24, 133 и 140, опишани во имотен лист број 1196, во
КО Сараќино.
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Член 4
Постапката за доделување на договор за јавно приватно партнерство ќе се спроведе со ограничен повик
согласно член 33 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство.
Член 5
Директорот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони да формира Комисија за спроведување на постапка за доделување на договор за јавно
приватно партнерство во рок од три дена од денот на
влегување во сила на оваа одлука.
Член 6
Технолошко индустриска развојна зона Тетово ќе
се додели на приватен партнер под услов истиот да има
доволно финансиски средства и искуство во основање,
развој и управување со економски зони, технолошки
зони, логистички зони или други индустриски зони и
индустриски паркови, во најмалку една зона.
Член 7
Надоместокот за јавно приватно партнерство ќе се
утврди како дел од процент од добивката што приватниот партнер ќе ја исплати на јавниот партнер, согласно договорот за јавно приватно партнерство.
Член 8
Рокот за поднесување на барањето за учество во првата фаза од ограничениот повик изнесува 45 дена од
денот на објавувањето на јавниот повик во "Службен
весник на Република Македонија", а во втората фаза
рокот не може да биде пократок од 40 дена од денот на
испраќањето на поканите за доставување на понуди.
Член 9
Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 200 евра во денарска
противредност по среден курс на Народна Банка на Република Македонија на денот на издавањето на тендерската документација.
Член 10
Оваа oдлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а
ќе се објави по добивањето согласност од Владата на
Република Македонија.
Бр. 02-720/3
29 септември 2011 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Миле Стојановски, с.р.
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