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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
835.
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 12 март
2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ
ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА
СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ
НА ОТПАД
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Основен суд
Охрид да спроведе постапка за избор на правно лице
кое врши дејност или поседува дозвола за собирање
и/или транспортирање, преработка, рециклирање и
уништување на отпад на движни ствари-опрема, кои
немаат вредност, односно се дотраени, неупотребливи
и технолошки застарени и не можат да се продадат или
разменат како такви, согласно Одлуката за расходување и отпишување на движни ствари во Основен суд
Охрид, СУ бр. 03-239/18-2 од 4.3.2019 година, донесена од Судскиот администратор на Основен суд Охрид.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-768/1
12 март 2019 година
Скопје

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

836.
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 12 март
2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА
- КУМАНОВО
Член 1
Со оваа одлука на Јавната установа Меѓуопштински
центар за социјална работа – Куманово се даваат на трајно користење, без надомест недвижни ствари кои се наоѓаат на ул. „Т.Велков“ во Куманово, на КП бр. 14311, KO
Куманово, запишани во Имотен лист број 80871, сопственост на Република Северна Македонија и тоа:
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-7,влез
3, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда
ДП, со површина од 8 м2;
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-7,влез
3, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда
ХС, со површина од 13 м2;
- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-7,влез
3, кат СУ, намена на посебен/заеднички дел од зграда
ХС, со површина од 47 м2 и

- зграда 1, намена на зграда и друг објект В2-7,влез
3, кат СУ, намена на посебен/заеднички дел од зграда
ДП, со површина од 138 м2.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-1016/1
12 март 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Бујар Османи, с.р.
__________

837.
Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15,
106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република
Северна Македонија, на седницата одржана на 12 март
2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ
ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ
ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА
СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА
ОТПАД
Член 1
Со оваа одлука се дава согласност на Основниот
суд Виница да спроведе постапка за избор на правно
лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и
уништување на отпад, на движни ствари - опрема кои
немаат вредност односно се дотраени, неупотребливи и
технолошко застарени и не можат да се продадат или
разменат како такви, согласно Одлуката за расход на
опрема СУ-03-161/18-2 од 14.12.2018 година, донесена
од претседателот на Основен суд Виница.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-1168/1
12 март 2019 година
Скопје

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

838.
Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна
Македонија, на седницата одржана на 5 март 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ
НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ
Член 1
Со оваа одлука се запишува право на сопственост
на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП бр.12031, КО
Центар 1, на ул.Димитрие Чуповски бр.7, и тоа:
- зграда 1, кат приземје, посебен дел од зграда 2, намена на зграда и друг објект А2-1 влез 1, намена на посебен
дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 133 м2 и
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- галерија, посебен дел од зграда 2, намена на зграда и друг објект А2-1, намена на посебен дел од зграда ДП, со
внатрешна површина од 14 м2, во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.
Член 2
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-1596/1
5 март 2019 година
Скопје

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

__________
839.
Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со
стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и
21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 март 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА
УСТАНОВА – МУЗЕЈ - КУМАНОВО
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура - Управа за заштита на културното
наследство, му престанува користењето на движните ствари – патнички моторни возила, и тоа:

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната
установа – Музеј - Куманово.
Член 3
Директорот на Управата за заштита на културното наследство склучува договор со директорот на Националната установа – Музеј - Куманово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1
од оваа одлука.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-1624/1
12 март 2019 година
Скопје

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

__________
840.
Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и
35/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 12 март 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИКОТ ЗА ОГРЕВНО И ТЕХНИЧКО ДРВО И ДРУГИ
ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА
НА ПОВЕЌЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ – СКОПЈЕ
1. Со оваа одлука се дава согласност на Ценовникот за огревно и техничко дрво и други шумски производи и услуги во Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје
бр.02-166/3 од 7.3.2019 година, донесен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана
на 7.3.2019 година.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-1799/1
12 март 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.
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841.
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16
и 140/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 март 2019 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА
ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО СОСЕДНИТЕ ДРЖАВИ
Член 1
Во Одлуката за формирање Комисија за гранични премини на Република Македонија со соседните држави
(,,Службен весник на Република Македонија’’ бр.118/09), во член 3 по алинејата 5 се додава нова алинеја 6
која гласи:
„- Министерство за локална самоуправа”.
Член 2
Во член 4 во ставот 1 зборовите ,,7 (седум)” се заменуваат со зборовите ,,8 (осум)”.
Член 3
Во насловот и во целиот текст на Одлуката зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите
„Република Северна Македонија“.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 45-1947/1
12 март 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Бујар Османи, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
842.
Врз основа на член 27 став 5 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12, 23/13 и 140/18), министерот за финансии
донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАЗЕЦОТ, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ
НА ВОДЕЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ
Член 1
Во Правилникот за образецот, формата, содржината и начинот на водење на годишниот финансиски извештај за политичките партии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/13), Прилогот се заменува
со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 13-1605/2
14 март 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Драган Тевдовски, с.р.
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843.
Врз основа на член 54 став (7) од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
120/18), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ
ЗА СОМНЕВАЊАТА ЗА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И/ИЛИ
ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на извештајот за сомневањата за перење пари
и/или финансирање на тероризам.
Член 2
Извештајот за сомневањата за перење пари и/или
финансирање на тероризам се доставува во електронска форма.
Член 3
(1) Извештајот за сомневањата за перење пари
и/или финансирање на тероризам ги содржи следните
податоци:
1. Податоци кои се однесуваат на субјектот кој го
поднесува извештајот:
1.1 Субјект кој го поднесува извештајот:
1.1.1 Назив на субјектот,
1.1.2 Е-пошта,
1.2 Контакт на субјектот:
1.2.1 Име,
1.2.2 Презиме,
1.2.3 Оддел,
1.2.4 Телефонски број,
1.2.5 Број на факс,
1.2.6 Е-пошта,
1.2.7 Адреса (линија за адреса 1),
1.2.8 Адреса (линија за адреса 2),
1.2.9 Поштенски код,
1.2.10 Град,
1.2.11 Држава и
1.2.12 Земја.
1.3 Овластено лице за спречување перење пари и
финансирање на тероризам:
1.3.1 Име,
1.3.2 Презиме,
1.3.3 Оддел,
1.3.4 Телефонски број,
1.3.5 Број на факс,
1.3.6 Е-пошта,
1.3.7 Адреса (линија за адреса 1),
1.3.8 Адреса (линија за адреса 2),
1.3.9 Поштенски код,
1.3.10 Град,
1.3.11 Држава и
1.3.12 Земја.
2. Лица за кои се однесува сомневањето или кои се
вклучени во сомнителната активност (објекти на сомневањето):
2.1 Податоци за физичко лице:
2.1.1 Име,
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2.1.2 Презиме,
2.1.3 Датум на раѓање: ден/ месец/година,
2.1.4 Пол,
2.1.5 Единствен матичен број на граѓанинот
(ЕМБГ),
2.1.6 Државјанство,
2.1.7 Телефонски број,
2.1.8 Број на мобилен телефон,
2.1.9 Е-пошта,
2.1.10 Адреса (линија за адреса 1),
2.1.11 Адреса (линија за адреса 2),
2.1.12 Поштенски код,
2.1.13 Град,
2.1.14 Држава,
2.1.15 Земја,
2.1.16 Сомнително лице (се означува полето доколку лицето е сомнително),
2.1.17 Број на лична карта,
2.1.18 Назив на органот кој ја издал личната карта,
2.1.19 Број на пасош и
2.1.20 Назив на органот кој го издал пасошот.
2.2 Поврзаност меѓу физички лица:
2.2.1 Физичко лице А,
2.2.2 Физичко лице Б,
2.2.3 Вид на поврзаност и
2.2.4 Резиме (опис).
2.3 Податоци за правно лице:
2.3.1 Назив,
2.3.2 Единствен даночен број (ЕДБ),
2.3.3 Единствен матичен број (ЕМБС),
2.3.4 Идентификациски број (за нерезиденти, број
со кој се идентификува правното лице во регистарот на
правни лица на матичната држава),
2.3.5 Телефонски број,
2.3.6 Број на мобилен телефон,
2.3.7 Број на факс,
2.3.8 Адреса (линија за адреса 1),
2.3.9 Адреса (линија за адреса 2),
2.3.10 Поштенски код,
2.3.11 Град,
2.3.12 Држава,
2.3.13 Земја и
2.3.14 Сомнително (се означува полето доколку лицето е сомнително).
2.4 Поврзаност меѓу физичко лице и правно лице:
2.4.1 Физичко лице,
2.4.2 Правно лице,
2.4.3 Вид на поврзаност и
2.4.4 Резиме (опис).
2.5 Податоци за банкарска сметка:
2.5.1 Број на сметка,
2.5.2 Датум на отворање: ден/месец/година,
2.5.3 Датум на затворање: ден/месец/година,
2.5.4 Блокирана (се означува полето доколку сметката е блокирана),
2.5.5 Датум на блокирање: ден/месец/година,
2.5.6 Причина за блокирање,
2.5.7 Датум на реактивирање: ден/месец/година,
2.5.8 Валута на сметката,
2.5.9 Назив на банката во која е отворена сметката,
2.5.10 IBAN број на сметката,
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2.5.11 Вид на сметка,
2.5.12 Состојба на сметка (биланс) и
2.5.13 Улога на банкарската сметка:
2.5.13.1 Податоци за физичко лице или правно лице и
2.5.13.2 Вид (се означува дали лицето е сопственик
или овластено лице на сметката).
2.6 Податоци за платежна картичка:
2.6.1 Број на платежната картичка,
2.6.2 Вид на платежна картичка и
2.6.3 Поврзаност на лицето со платежната картичка:
2.6.3.1 Податоци за физичко или правно лице,
2.6.3.2 Банкарска сметка и
2.6.3.3 Вид (се означува дали лицето е сопственик
или овластено лице на картичката).
3.Податоци за трансакцијата:
3.1 Код (идентификациски број на трансакцијата/
шифра на плаќање),
3.2 Категорија (вид на трансакција),
3.3 Резиме (опис на трансакција),
3.4 Датум на трансакцијата: ден/месец/година,
3.5 Локација (код на експозитура),
3.6 Лице кое ја врши трансакцијата,
3.7 Сопственик на сметка од која се врши трансакцијата (физичко лице или правно лице),
3.8 Сметка од која се врши трансакцијата,
3.9 Сопственик на сметка кон која се врши трансакцијата (физичко лице или правно лице),
3.10 Сметка кон која се врши трансакцијата,
3.11 Валута на трансакцијата,
3.12 Износ на трансакцијата и
3.13 Сомнително (се означува полето доколку трансакцијата е сомнителна).
4.Податоци за активност:
4.1 Вид на активност,
4.2 Резиме (опис на активноста),
4.3 Датум на започнување: ден/месец/година,
4.4 Датум на завршување: ден/месец/година,
4.5 Референца (интерен број под кој се води активноста),
4.6 Локација (место во кое активноста е извршена),
4.7 Статус на активноста (се означува полето доколку активноста е завршена)
4.8 Валута на активноста,
4.9 Износ и
4.10 Поврзаност на лицето со активноста:
4.10.1 Податоци за физичко или правно лице,
4.10.2 Вид на поврзаност и
4.10.3 Резиме (опис).
5. Податоци за извештајот:
5.1 Вид на сомневање,
5.2 Индикатори на сомневање,
5.3 Резиме (опис на сомневањето),
5.4. Датум на доставување на извештајот и
5.5 Претходни извештаи:
5.5.1 Референца (број на претходно доставен извештај).
6. Прилог.
(2) Доколку има повеќе од едно физичко лице, податоците од став (1) точка 2.1 од овој член се пополнуваат за секое лице поединечно.
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(3) Доколку има повеќе од едно правно лице податоците од став (1) точка 2.3 од овој член се пополнуваат за секое лице поединечно.
(4) Доколку има повеќе од една сметка податоците
од став (1) точка 2.5 од овој член се пополнуваат за секоја сметка поединечно.
(5) Податокот од став (1) точка 2.5 потточка
2.5.13.1 од овој член се пополнува согласно структурата од став (1) точки 2.1 или 2.3 од овој член.
(6) Доколку има повеќе од една картичка податоците од став (1) точка 2.6 од овој член се пополнуваат за
секоја картичка поединечно.
(7) Податокот од став (1) точка 2.6 потточка 2.6.3.1
од овој член се пополнува согласно структурата од став
(1) точки 2.1 или 2.3 од овој член.
(8) Доколку има повеќе од една трансакција податоците од став (1) точка 3 од овој член се пополнуваат за
секоја трансакција поединечно.
(9) Податокот од став (1) точка 3 потточка 3.6 од
овој член се пополнува согласно структурата од став
(1) точка 2.1 од овој член.
(10) Податоците од став (1) точка 3 потточки 3.7 и
3.9 од овој член се пополнуваат согласно структурата
од став (1) точки 2.1 или 2.3 од овој член.
(11) Податоците од став (1) точка 3 потточки 3.8 и
3.10 од овој член се пополнуваат согласно структурата
од став (1) точка 2.5 од овој член.
(12) Доколку има повеќе од една активност податоците од став (1) точка 4 од овој член се пополнуваат за
секоја активност поединечно.
(13) Податокот од став (1) точка 4 потточка 4.10.1
од овој член се пополнува согласно структурата од став
(1) точки 2.1 или 2.3 од овој член.
(14) Доколку субјектот располага дополнителни податоци се доставуваат како прилог согласно став (1)
точка 6 од овој член.
(15) Сите субјекти ги пополнуваат податоците од
став (1) точка 1, точка 2 потточки 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4,
точка 4 и точка 5 од овој член, со исклучок на банките
кои ги пополнуваат податоците од став (1) точки 1, 2,
3, 4, 5 и 6 на овој член.
(16) Задолжителни полиња за пополнување од став
(1) точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на овој член се сите полиња во
кои се внесуваат податоци кои ги имаат или со кои располагаат субјектите.
Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој правилнк,
престанува да важи Правилникот за содржината на извештаите за сомневањата кои се доставуваат до Управата за финансиско разузнавање („Службен весник на
Република Македонија“ бр.36/2016).
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 13-2213/1
14 март 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Драган Тевдовски, с.р.
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844.
Врз основа на член 52 став (3) од Законот за спречување перење на пари и финансирање на тероризам
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
120/18), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ
ЗА ГОТОВИНСКА ТРАНСАКЦИЈА ВО ИЗНОС ОД
15.000 ЕВРА ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ
ИЛИ ПОВЕЌЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на извештајот за готовинска трансакција во
износ од 15.000 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република
Северна Македонија или повеќе без оглед дали станува
збор за една трансакција или повеќе очигледно поврзани трансакции.
Член 2
Извештајот за готовинска трансакција во износ од
15.000 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Северна
Македонија или повеќе без оглед дали станува збор за
една трансакција или повеќе очигледно поврзани трансакции субјектите го доставуваат во форма на електронски генерички извештај во xml формат.
Член 3
(1) Извештајот за готовинска трансакција во износ
од 15.000 евра во денарска противвредност според
средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија или повеќе без оглед дали станува збор
за една трансакција или повеќе очигледно поврзани
трансакции ги содржи следните податоци:
1. Општи податоци за извештајот (генерички извештај):
1.1 Тип на извештај (се означува дали станува збор
за готовински трансакции или повеќе очигледно поврзани трансакции),
1.2 Код на банка,
1.3 Датум на креирање на извештајот,
1.4 Датум на почеток на периодот за кој се однесуваат податоците,
1.5 Датум на завршеток на периодот за кој се однесуваат податоците,
1.6 Листа на физички лица (се наведуваат сите физички лица на кои се однесуваат податоците),
1.7 Листа на правни лица (се наведуваат сите правни лица на кои се однесуваат податоците),
1.8 Листа на банкарски сметки (се наведуваат сите
банкарски сметки на кои се однесуваат податоците),
1.9 Листа на трансакции извршени како една трансакција (се наведуваат сите трансакции на кои се однесуваат податоците) и
1.10 Листа на повеќе очигледно поврзани трансакции (се наведуваат сите трансакции на кои се однесуваат податоците организирани во групи).
2. Податоци за физичко лице:
2.1 Референтен број (го генерира субјектот-банката),
2.2 Број на мобилен телефон,
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2.3 Држава на раѓање (тип и код на држава според
ISO стандардот 3166),
2.4 Датум на раѓање,
2.5 Електронска пошта,
2.6 Единствен матичен број на граѓанинот (во понатамошниот текст: ЕМБГ),
2.7 Дали е резидент (се означува дали клиентот е
резидент),
2.8 Држава на живеење (тип и код на држава според
ISO стандардот 3166),
2.9 Име,
2.10 Пол,
2.11 Презиме,
2.12 Националност,
2.13 Број на мобилен телефон,
2.14 Место на раѓање,
2.15 Документи за идентификација:
2.15.1 тип на документот за идентификација,
2.15.2 место на издавање,
2.15.3 земја на издавање,
2.15.4 број на документот,
2.16 Адреса на физичкото лице:
2.16.1 тип на адреса (се означува дали станува збор
за постојано живеење, престојувалиште или друго),
2.16.2 адреса 1,
2.16.3 адреса 2,
2.16.4 град,
2.16.5 земја,
2.16.6 поштенски број,
2.16.7 област-провинција и
2.16.8 опис (дополнителни информации).
3. Податоци за правно лице:
3.1 Референтен број (го генерира субјектот-банката),
3.2 Број на мобилен телефон,
3.3 Дали е резидент (се означува дали клиентот е
резидент),
3.4 Земја,
3.5 Град,
3.6 Единствен даночен број (во натамошниот текст:
ЕДБ)
3.7 Електронска пошта,
3.8 Единствен матичен број на субјектот (во натамошниот текст: ЕМБС),
3.9 Број на факс,
3.10 Веб страна,
3.11 Назив на правното лице,
3.12 Друг идентификациски број,
3.13 Број на телефон,
3.14 Друг број на субјектот- нерезидент (Tax
number),
3.15 Друг број на субјектот- нерезидент (Org
number),
3.16 Адреса:
3.16.1 тип на адреса (се означува адреса на седиште, експозитура или друго),
3.16.2 адреса 1,
3.16.3 адреса 2,
3.16.4 град,
3.16.5 земја,
3.16.6 поштенски број,
3.16.7 област-провинција и
3.16.8 опис (дополнителни информации).
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4. Податоци за сметката:
4.1 Референтен број (го генерира субјектот-банката),
4.2 Број на сметката,
4.3 Салдо,
4.4 Код на банка,
4.5 Блокирана (се означува дали сметката е блокирана),
4.6 Датум на блокирање,
4.7 Причина на блокирање,
4.8 Затворена (се означува дали сметката е затворена),
4.9 Датум на затворање,
4.10 Валута,
4.11 Опис,
4.12 Меѓународен број на банкарската сметка (во
понатамошниот текст: ИБАН),
4.13 Датум на отворање,
4.14 Датум на реактивирање,
4.15 Тип на сметка,
4.16 Дали сопственикот или овластеното лице на
сметката е нерезидент,
4.17 Земја и
4.18
Улога на сметката:
- се означува дали лицето е сопственик или овластено лице на сметката,
- се означува дали сметката е во сопственост на
правно или физичко лице и
- се означува референтниот број.
5. Податоци за трансакцијата:
5.1 Референтен број (го генерира субјектот-банката),
5.2 Локација на субјектот- банката,
5.3 Тип на активност,
5.4 Износ,
5.5 Салдо,
5.6 Категорија на трансакцијата,
5.7 Код на трансакцијата,
5.8 Дали е комплетирана (се означува дали трансакцијата е извршена),
5.9 Датум на трансакцијата,
5.10 Референтен број на лице кое ја врши трансакцијата,
5.11 Референтен број на сметката од која се врши
трансакцијата,
5.12 Референтен број на лицето сопственик на сметката од која се врши трансакцијата,
5.13 Опис на локацијата,
5.14 Дали е сомнителна (се означува дали трансакцијата е сомнителна),
5.15 Опис,
5.16 Референтен број на сметката кон која се врши
трансакцијата,
5.17 Референтен број на лицето сопственик на сметката кон која се врши трансакцијата.
(2) Податоците од став (1) од точките 2, 3 4 и 5 на
овој член се пополнуваат онолку пати колку што се
вклучени трансакции.
Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за содржината на извештајот за готовинска трансакција и поврзани готовински трансакции во износ од 15.000 евра во денарска
противвредност или повеќе („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/16).
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Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 13-2214/1
14 март 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Драган Тевдовски, с.р.
__________

845.
Врз основа на член 59 став (2) од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам
(“Службен весник на Република Македонија“ бр.
120/18), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СОФТВЕРОТ ЗА
АВТОМАТСКА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат карактеристиките на софтверот за автоматска обработка на податоци.
Член 2
Информатичкиот систем за автоматска обработка
на податоците како независен од централниот систем
за банкарско работење на банката, кој е наменет за одделот за спречување на перење пари и финансирање на
тероризам се состои од:
- база на податоци за спречување на перење пари и
финансирање на тероризам (во натамошниот текст: база на податоци) и
- софтверско решение за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (во натамошниот
текст: софтверско решение).
Член 3
Базата на податоци се поврзува со централниот систем за банкарско работење на банката или на посебен
сервер на кој има инсталирано платформа за работа со
бази на податоци. Базата на податоци ги има следниве
карактеристики:
- да биде логички одвоена од останатите бази на податоци на банката инсталирани во рамки на платформата;
- да поседува заштитена копија на базата на податоци која ќе се чува на секундарна локација одделена од
оригиналната на посебен уред за таа намена и
- да се врши репликација на базата на податоци од
примарната на секундарната локација најмалку еднаш
во текот на 24 часа.
Член 4
Серверот на базата на податоци кој е лоциран во
обезбедена просторија (под 24 часовен видео надзор)
треба да има технички карактеристики кои овозможуваат обработка и доставување на податоците во време
потребно за запазување на роковите за доставување на
податоци.
Член 5
Базата на податоци треба да врши автоматско
превземање на податоците од централната база на податоци на банката.
Во базата на податоци, податоците може да се внесуваат и рачно.
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Член 6
Базата на податоци треба да овозможи автоматско
преземање на податоци од централната база на податоци на банката, и тоа за:
- готовински трансакции во износ од 15.000,00 евра
во денарска противвредност или повеќе кои се доставуваат до Управата за финансиско разузнавање (во понатамошниот текст:Управата) кога станува збор за една
трансакција;
- готовински трансакции во износ од 15.000,00 евра
во денарска противвредност или повеќе кои се доставуваат до Управата кога станува збор за повеќе очигледно поврзани трансакции;
- извештаи за кои постои сомневање за перење пари
или финансирање на тероризам, кои се доставуваат до
Управата согласно член 54 од Законот за спречување
перење пари и финансирање на тероризам (во понатамошниот текст: Законот);
- доставени одговори на банката до Управата согласно член 115 од Законот;
- трансакции кај кои како основ на трансакција се
јавува позајмица и
- податоци за исплатени кредити.
Член 7
Базата на податоци треба да овозможи рачно да се
внесуваат:
- барањата за дополнителни податоци, информации
и документација, доставени до банките од страна на
Управата;
- листи за сомнителни физички и правни лица;
- листи на ризични групи на клиенти утврдени од
страна на одделот за спречување на перење пари и финансирање тероризам во банките и
- листи на физички лица, правни лица, групи и организации утврдени според прописите за рестриктивни
мерки.
Член 8
Софтверското решение, лоцирано во обезбедена
просторија под 24 часовен видео надзор и до кое имаат
пристап лицата одговорни за одржување на хардверската опрема и софтверското решение, овластени лица
од страна на банките за вршење ревизија и контрола,
како и органите кои вршат надзор над примената на одредбите од Законот треба да:
- овозможува менаџирање на податоците во базата
на податоци;
- овозможува бодување и категоризација на ентитетите и објектите во базата на податоци;
- овозможува менаџирање на случаи и следење на
трансакции;
- генерира аларми во случај на совпаѓање помеѓу
ентитетите во базата на податоци и предвидените листи од член 7 oд овој правилник;
- овозможува генерирање на извештаи и статистики
за потребите на Управата;
- биде заштитено од неовластен пристап;
- има можност за надградба;
- поседува заштитена копија која физички ќе се чува на локација одделена од оригиналната на посебен
уред за таа намена и
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- биде функционално, односно да овозможува пребарување низ базата на податоци и генерирање на извештаи по основ на пребарување.
Член 9
Информатичкиот систем за автоматска обработка
на податоците треба да има копија на секундарна локација.
Член 10
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за карактеристиките
на софтверот за автоматска обработка на податоците
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
36/16).
Член 11
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 13-2215/1
14 март 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Драган Тевдовски, с.р.
__________

846.
Врз основа на член 86 став (3) од Законот данокот
на личен доход (“Службен весник на Република Македонија“ бр.241/18) министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА ПРОДАЖНИ МЕСТА
НА ЗЕЛЕНИТЕ ПАЗАРИ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на извештајот за корисниците на продажни
места на зелените пазари.
Член 2
Извештајот за корисниците на продажни места на
зелените пазари се поднесува на образец „ДЛД-И/ЗП”
изготвен на хартија во бела боја во А-4 формат.
Формата и содржината на образецот на извештајот
од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за формата и содржината на извештајот за корисниците на продажни места
на зелените пазари („Службен весник на Република
Македонија” број 197/17).
Член 4
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-2591/1
11 март 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Драган Тевдовски, с.р.
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847.
Врз основа на член 85 став (9) од Законот за данокот на личен доход („Службен весник на Република Македонија“ бр.241/18), министерот за финансии донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
ИСПЛАТЕН ДОХОД-ДОБИВКИ ОД ИГРИ НА СРЕЌА И ЗА ПРЕСМЕТАНИОТ И ПЛАТЕН ДАНОК
ПО ОДБИВКА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на поднесување на месечниот извештај
за исплатен доход-добивки од игри на среќа и за пресметаниот и платен данок по одбивка.
Член 2
Месечниот извештај за исплатен доход-добивки од игри на среќа и за пресметаниот и платен данок по
одбивка се поднесува на образецот „ДЛД-МИ/ИС“, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.
Член 3
Образецот „ДЛД-МИ/ИС“ се поднесува електронски (.xlsx формат) во криптирана форма преку фајл
серверот на приредувачот на игри на среќа, со безбеден енкриптиран сообраќај кој се одвива преку VPN
мрежата.
Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на месечниот извештај за исплатен доход-добивки од игри на среќа и за пресметаниот и платен данок
по одбивка. („Службен весник на Република Македонија“ број 47/14).
Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 20-2592/1
11 март 2019 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Драган Тевдовски, с.р.

18 март 2019
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
848.
Врз основа на член 34 став 4 и член 35 став 4 од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11, 148/11, 69/13, 43/14, 158/14, 149/15, 39/16 и 83/18),
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ФИТОСАНИТАРНИОТ СЕРТИФИКАТ ИЛИ ФИТОСАНИТАРНИОТ СЕРТИФИКАТ ЗА РЕЕКСПОРТ И ФОРМАТА И
СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ФИТОСАНИТАРЕН СЕРТИФИКАТ(*)
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на фитосанитарниот сертификат или фитосанитарниот сертификат за реекспорт и формата и содржината на пријавата за издавање на фитосанитарен сертификат (*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/10, 8/11, 123/15 и 214/16) Прилозите 1 и 2 се заменуваат со нови
Прилози 1 и 2 кои се составен дел на овој правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 април 2019 година.
Бр.103-44/4

Министер за земјоделство,

6 март 2019 година

шумарство и водостопанство,

Скопје

() Овој правилник не е предмет на усогласување со Европското законодавство.

Љупчо Николовски, с.р.
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849.
Врз основа на член 82-љ став (42) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр.
64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16, 39/16 и 147/17), министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИНОТ НА БОДУВАЊЕ НА ПРВИОТ И ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ЗА ШУМСКИ ПОЛИЦАЕЦ
Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на бодување на првиот и вториот дел од испитот за шумски полицаец (во натамошниот текст: испитот).
Член 2
Испитот се состои од два дела, стручен дел на испитот и тактичко-технички дел на испитот.
Член 3
Во испитот се содржани прашања од областите кои биле опфатени со спроведената обука за засновање на
работен однос.
Во зависност од тоа кој дел од испитот се полага, прашањата се поделени на два дела и тоа:
- прашања од стручниот дел на испитот кој содржи вкупно 30 прашања и
- прашања од тактичко-техничкиот дел на испитот кој содржи вкупно 30 прашања.
Секое прашање се состои од 5 понудени опции за заокружување од кои една е точна, две се слични, една е неточна во мал обем (се губат мал број на поени) и една е неточна во голем обем (се губат голем број на поени).
Член 4
Прашањата од испитот во зависност од понудените опции се вреднуваат со поени и тоа:
- секој точен одговор се бодува со 1 поен,
- секој неточен одговор во мал обем се бодува со 0,5 поени и
- секој неточен одговор во голем обем и сличните не се бодуваат
Поените на прашањата се определени во тестот.
Член 5
Кандидатот кој во стручен дел на испитот ќе освои најмалку 60% од вкупниот број на предвидени поени
односно доколку постигнал најмалку 18 поени, се смета дека го положил стручниот дел од испитот и се стекнува со право да го полага тактичко-техничкиот дел од испитот.
Кандидатот кој во тактичко-техничкиот дел од испитот ќе освои најмалку 60% од вкупниот број на предвидени поени односно доколку постигнал најмалку 18 поени, се смета дека го положил тактичко-техничкиот
дел од испитот.
Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр.111-3683/1
12 март 2019 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.

__________
850.
Врз основа на член 82-љ став (68) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр.
64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16, 39/16 и 147/17), министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО
ЗА ШУМСКИ ПОЛИЦАЕЦ
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Уверението за шумски полицаец.
Член 2
Уверението за шумски полицаец се издава на хартија на А4 формат во бела боја на кое во позадина е отпечатен знакот на шумската полиција.
Формата и содржината на Уверението од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој
правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр.111-3684/1
12 март 2019 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.
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851.
Врз основа на член 86 став (2) од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр.
64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14,
33/15,44/15,147/15, 7/16, 39/16 и 147/17), министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство донесe
ПРАВИЛНИК
ЗА УНИФОРМАТА И ВИДОТ НА ОРУЖЈЕТО ШТО
ГО НОСАТ ПРИПАДНИЦИТЕ НА ШУМСКАТА
ПОЛИЦИЈА
Член 1
Со овој правилник се пропишува униформата и видот на оружјето што го носат припадниците на шумската полиција.
Член 2
Шумските полицајци за време на извршување на
своите работни задачи и обврски, во зависност од сезоната носат зимска и летна униформа.
Член 3
Зимската униформа се состои од следниве делови
со состав:
1. Виндјакна со полар влошка (35% памук, 65%
полиестер рипстоп ткаење, површинска маса 240 г/м2
(+/- 5%), отпорен на вода и масло. Влошката со состав
100% полиестер, поларен флис и површинска маса 280
г/м2 (+/- 5%),
2. Јакна со полар влошка (35% памук, 65% полиестер рипстоп ткаење, површинска маса 240 г/м2 (+/5%), отпорен на вода и масло. Влошката со состав 100
% полиестер, поларен флис и површинска маса 280
г/м2 (+/- 5%),
3. Наметка за дожд (најлон со внатрешен премаз
од ПВЦ, површинска маса 200гр/м2 и дебелина на материјалот од минимум 0,15мм.),
4. Зимски пантолони (35% памук, 65% полиестер,
рипстоп ткаење, површинска маса 240 г/м2 (+/- 5%),
отпорен на вода и масло),
5. Кошула со долги ракави (67% памук, 33% полиестер, површинска маса 145 г/м2 +- 5%, рипстоп
ткаење, отпорен на вода и масло),
6. Џемпер (50% рунска волна, 50% полиестер),
7. Капа (надворешност од полиамид, термовлошка
од полиестер),
8. Пододело (100 % памук, горен и долен дел),
9. Кожни ракавици и
10. Ремен за панталони од балистичко платно
11. Опасач со футроли за пиштол, резервен оквир, лисици, батерија, палка од балистичко платно
12. Зимски чорапи (70% волна, 30% полиестер) и
13. Чизми (водоотпорна мазна кожа со гумен силно
назабен ѓон)
Член 4
Деловите на униформа на шумските полицајци го
имаат следниот крој и боја:
1. Виндјакна со полар влошка со класичен крој со
должина до половина на бутовите. Јаката е припиена
покрај вратот. Виндјакната по должина се закопчува со
патент затворач и шест скриени метални дрикери. На
рамениците лево и десно е зашиена по една еполета, од
ист материјал како виндјакната, широка од 4 до 6 см, а
долга од 13 до 16 см, во согласност со големинските
броеви. Еполетите со едниот крај се зашиени на ракавот, а другиот крај во форма на тап агол се закопчува
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до околувратникот со пластично копче во темно зелена
боја со пречник од 0,16 м. На виндјакната од надворешната предна страна на градите, од лево и десно се
наоѓа по еден “торба” џеб со капак, широк од 4,5 до 6
см. кој се закопчува со метален дрикер. Џебовите се
широки од 20 до 22 см. и долги од 16 до 18 см. На долниот дел на виндјакната под струкот од левата и десната страна се наоѓа отвор за 2 врежани џеба, со ширина
од 20 до 22 см. и со капак со ширина од 4,5 до 6 см. кој
се затвара со метален дрикер. Во пределот на појасот
на виндјакната во вшиениот тунел вградена е еластична врвка за затегање. Над левиот горен џеб има “чичак”- лента на која се поставува еполета со ознака на
звањето. Ракавот е во обичен крој, составен од два
дела, а на лакот има две фалти свртени нагоре. На долниот дел од ракавот има лента од ист материјал како и
виндјакната, широка од 4 до 5 см., а долга од 16 до 20
см. која на едниот крај е зашиена на ракавот, а другиот
се завршува во облик на тап агол и се прицврстува со
“чичак”- лента. На десниот ракав на растојание од 10
см. од горниот раб на ракавот вшиена е “чичак”- лента
на која е поставен натписот “ШУМСКА ПОЛИЦИЈА”.
На левиот ракав на растојание од 10 см. од горниот раб
на ракавот вшиена е “чичак ”- лента со облик на штит
на која е поставен амблемот на шумската полиција во
форма на штит со зелена боја на краевите, а во основа е
со темно-зелена боја, во кој на горниот дел е аплицирано знамето на Република Северна Македонија, а под
него стои со зелени букви РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА, ШУМСКА ПОЛИЦИЈА, FORESTRY
POLICE во форма на полукруг. Под него во форма на
два полукруга има симбол на две гранки од Даб (лев
полукруг) и Ела (десен полукруг), а во средината се аплицирани два желада со два листа од даб. Под пазувите
на двата ракава е вшиено парче за зајакнување во полукружна форма од ист материјал, со по 3 отвори за
вентилација. Исто така се зајакнати и подлактиците. На
страничните шавови на виндјакната, во долниот дел
има отвор со должина од 30 см. Кој се затвора со патент, широк 0,6 см со два лизгачи, а служи за пристап
до оружјето. Виндјакната има капулјача од истиот материјал, која е фиксна на околувратникот и има можност да се собере во крагњата, а од внатрешна страна е
обложена со постава од полиестер со површинска маса
од 90-110 гр/м2, по цела површина, и во ракавите. Виндјакната има влошка, која е прикачена со патент. Истата може да се вади и да се носи како посебен елемент,а
на ракавите има рендер ластик на кој има јамка (гајка)
со која се прицврстува за виндјакната на кој има јамка
(гајка) со која се прицврстува за виндјакната.Во шавот
на вратниот отвор надворешно е нашиена гајка за закачалка, кој лежи рамно и истовремено служи за прикачување и на надворешната јакна. Влошката од виндјакната има појачување во пределот на лактите, рамената
и предниот дел на стомакот од основниот материјал на
виндјакната, во рипстоп ткаење и има два врежани џеба на патент во предниот долен дел.
2. Јакна со полар влошка е со класичен крој. Се
закопчува со патент затварач и со пет метални дрикери. На блузата од надворешната предна страна на
градите се наоѓа по еден „торба“ џеб со капак што се
затвора со по еден метален дрикер, а на долниот дел од
двете страни се наоѓа по еден врежан џеб со капак што
се затвора со по еден патент. Горните џебови се широки од 12 до 14 см. и долги од 15 до 17 см., долните џебови се широки од 18 до 20 см. и долги од 21 до 23 см.
Над горниот лев џеб има „чичак“ – лента на која се поставува еполета со ознака на звањето. На десниот ракав
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на растојание од 10 см. од горниот раб на ракавот вшиена е „чичак“ – лента на која е поставен натписот
„ШУМСКА ПОЛИЦИЈА“. На левиот ракав од растојание од 10 см. од горниот раб на ракавот вшиена е „чичак“ – лента со облик на штит на која е поставен амблемот на шумската полиција во форма на штит со зелена боја на краевите, а во основа е со темно-зелена
боја, во кој на горниот дел е аплицирано знамето на Република Северна Македонија, а под него стои со зелени букви РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА,
ШУМСКА ПОЛИЦИЈА, FORESTRY POLICE во форма на полукруг. Под него во форма на два полукруга
има симбол на две гранки од Даб (лев полукруг) и Ела
(десен полукруг), а во средината се аплицирани два желада со два листа од даб. Ракавот е со обичен крој, составен од два дела со зајакнати подлактици, а на долниот дел завршуваат со метален дрикер. Виндјакната има
влошка, која е прикачена со полукружен патент по целата површина на јакната. Истата може да се вади, а на
ракавите има рендер ластик кој е прицврстен со копче.
3. Наметката за дожд е изработена од водоотпорен
материјал во темно зелена боја. Наметката е со широк
и комотен крој, со должина до средината на потколениците. Јаката е стоечка и на неа фиксно е поставена
протната ќулавка. По должина на предниот раб на ќулавката, протната е врвка за затегнување на истата. На
левата предна страна од наметката, во висина на градите е отпечатен амблемот на шумска полиција. На двете
страни од предниот дел на наметката има косо поставени отвори за рацете, со должина од 30 до 40см. зајакнати со лента од истиот материјал кои служат за зацврстување на положбата на истата. На градите има џеб
со капак од основниот материјал.
4. Зимските панталони се со висок струк и систем
за подесување (затегање). Коланот е внатрешен со 7
гајки, зајакнати со ринглици. На предната страна има
шлиц што се закопчува со патент. На горниот дел од
двете страни има по еден кос џеб со ширина од 16 до
18 см. и должина од 26 до 28 см. По колкот од двете
страни има по еден нашиен полуторба џеб со ширина
од 7 до 9 см. и должина 10 до 12 см. На двете ногавици
има по еден “торба” џеб широк од 17 до 20 см. и долг
од 21 до 23 см. Во пределот на коленото и задникот,
панталоните се зајакнати со парче од истиот материјал.
Во долниот раб на нoгавиците има вметната врвка. На
задниот горен дел од двете страни има по еден џеб со
ширина од 12 до 14 см. и долг од 19 до 21 см. што се
затвара со капак и по едно скриено копче. Панталоните
од внатрешната страна целосно се обложени со полар
ткаенина.
5. Кошула со долги ракави е со рамен крој и класична јака. Во висина на градите од левата и десната
страна се наоѓа по еден “торба” џеб со капак кој се затвара со чичак - лента. Ширината на џебовите е од 13 до
15 см., а должината од 15 до 17 см. На капакот во горниот десен џеб со букви во жолта боја дворедно е извезено “ШУМСКА ПОЛИЦИЈА” а на џебот е вшиена
“чичак” - лента во форма на штит, каде се поставува
амблемот на шумската полиција. Над горниот лев џеб
има ”чичак” - лента на која се поставува еполетата со
ознаката на звањето. На долниот дел на ракавот има
манжетна која се закопчува со пластично копче со
пречник од 0,16 см. во темно зелена боја. Над лактовите на ракавите се наоѓа лента за прицврстување и едно
копче со кое се прицврстува завитканиот ракав. Лента-
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та е вградена од внатрешната страна на ракавот, а копчето од надворешната страна. На рамењата од двете
страни, во работ од ракавот е пришиена по една еполета која се закопчува со копче со пречник 0,16см. во
темно зелена боја.
6. Џемперот е со стоечка рол јака. На предна страна се закопчува со патент со должина до пределот на
градите. Ракавот е составен од едно парче. Во пределот
на лактот и рамото џемперот е зајакнат со платнена
ткаенина. На долниот дел од џемперот и ракавите има
рендер - ластик широк 7 см. На предната лева страна
(во висина на градите) има џеп со поклопец што се закопчува со “чичак”- лента, а на зајакнувањето над горниот раб од џебот е пришиен додаток. Од двете страни
на рамењата на џемперот има по една еполета која од
една страна е углавена во ракавот, а другата страна е во
форма на агол и се закопчува со темно зелено копче.
На десниот ракав има вшиена ”чичак” - лента на која се
поставува натпис “ШУМСКА ПОЛИЦИЈА”, поставен
на 12 см. од рамото, а на левиот ракав има вшиена ”чичак” - лента на која се поставува амблем на шумската
полиција, поставен на 10 см. од рамото.
7. Капата се изработува во две варијанти: летна и
зимска. Зимската капа има стреа и кружен облик со
подвижни страни кои преку горната површина меѓусебно се спојуваат со два дрикера или “чичак” - лента.
Од внатрешната страна капата е поставена со платно и
футрована термо влошка. На предната страна на капата, над стреата има амблем во форма на круг со
кружна форма со дијаметар од 4 цм со темно зелена
боја. Во средината со златна боја се испишани на кирилично писмо буквите РСМ, а околу нив има две ловорови гранки странично поставени и се прекрстени во
основата.
8. Пододело се состои од горен и долен дел. Горниот дел е со долги ракави, а долниот дел е со долги ногавици. Во појасот и завршетокот на ногавиците е вградена еластична лента.
9. Кожни ракавици се со вообичаен крој со раздвоени прсти, со црна боја, од внатрешната страна се
поставени со крзно.
10. Зимски чорапи – доколеници се со вообичаен
крој и во темно зелена боја.
11. Чизмите се со следните карактеристики: Изработени од полна говедска хидрофобирана кожа во црна
боја со дебелина 1,8 - 2,2мм, со минимум четирислојна
горе текс мембрана, базирана на ePTFE, поставена во
вид на чорапа низ целата површина на чизмата. Ѓонот е
изработен од гума нитрил, со внатрешно бризган полиуретан. Имаат систем за брзо врзување, кој се состои
од четири прстени во долниот дел и четири пара канџи
во горниот дел. Висина на чизмите: 165мм+-5%, за величина 42. Тежина на чизмите: максимум 1900гр. за
пар, за величина 42. Сила на раздвојување на горниште
и ѓон: минимум 5,5 N/mm. Променлива анатомски обликувана антибактериска влошка, која може да се пере.
Црна боја.
Член 5
Летната униформа се состои од следниве делови:
1. кошула со кратки ракави (67% памук – 33%
полиестер, површинска маса 145 г/м2 +- 5%, рипстоп
ткаење, отпорен на вода и масло)
2. поло маици (100% памук )
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3. летни панталони (состав 67% памук – 33% полиестер, површинска маса 190гр/м2 +- 5%, рипстоп
ткаење, отпорен на вода и масло)
4. ремен за панталони од балистичко платно
5. елек со џебови (50% памук, 50% полиестер, 260
гр/м2 +- 5%, рипстоп ткаење, отпорен на вода и масло)
6. поло капа (состав 67% памук – 33% полиестер,
површинска маса 190гр/м2 +- 5%, рипстоп ткаење)
7. летни чорапи (70% памук и 30% полиестер) и
8. полувисоки чевли (водоотпорно горниште со
гумен силно назабен ѓон)
Член 6
1. Кошула со кратки ракави е со ист изглед и крој
како кошулата со долги ракави само што овие ракави
се кратки и завршуваат со манжетна.
2. Поло маици се со кратки ракави. Маицата е со
плетена рендер јака во боја на основниот материјал. На
предната страна има горна и долна лајсна. На горната
лајсна има 3 илици (рупици), а на долната лајсна 3
пластични копчиња во темно зелена боја. Напред, во
висина на градите има џебови од двете страни со димензии 160x140 мм (+/-5мм). Грбот е исцел и на истиот
има испечатено натпис “ШУМСКА ПОЛИЦИЈА” во
бела боја, а буквите се со димензии 10 x 14см., поставени на меѓусебно растојание. Ракавите се со плетена
рендер манжетна во боја на основниот материјал. На
десниот ракав на растојание од 10 см. од горниот раб
на ракавот вшиена е „чичак“ – лента на која е поставен
натписот „ШУМСКА ПОЛИЦИЈА“. На левиот ракав
од растојание од 10 см. од горниот раб на ракавот вшиена е „чичак“ – лента со облик на штит на која е поставен амблемот на Шумска полиција Од двете страни на
рамењата на маицата има по една еполета која од една
страна е углавена во ракавот, а другата страна е во
форма на агол и се закопчува со темно зелено копче.
3. Летни панталони се со ист изглед и крој како
зимските панталони, само внатрешната страна не е обложена со полар ткаенина.
4. Елек со џебови со должина до струкот. Напред
се закопчува со патент. На него има торба џебови со
различна големина кои на горната страна се со испуски, а на средина се затвараат со дрикери.
5. Поло капа е изработена од ист материјал како
зимската капа има кружен облик и стреа. Од внатрешната страна капата е поставена со платно. На задниот
дел има пластичен регулатор за обемот на главата. На
предната страна на капата, над стреата има амблем во
форма на круг со кружна форма со дијаметар од 4 цм
со темно зелена боја. Во средината со златна боја се испишани на кирилично писмо буквите РСМ, а околу нив
има две ловорови гранки странично поставени и се
прекрстени во основата.
6. Летните чорапи се со вообичаен крој и се во
темно зелена боја.
7. Полувисоки чевли се дишливи, со следните карактеристики: горништето е комбинација од три компоненти: хидрофобиран полиестер, микровлакна од полиамид и појачувања од полиуретан. Има минимум четирислојна горе текс мембрана, базирана на ePTFE. Ѓонот е комбинација од Vibram гума со експандиран полиуретан. Променлива анатомски обликувана антибактериска влошка, која може да се пере. Тежина: максимум 1300 гр. за пар, за величина 42. Црна боја.

18 март 2019

Член 7
Бојата на униформата во зависност од намената е:
1. темно зелена и
2. маскирна – со шари од црна, темнозелена, кафена и светлозелена боја.
Член 8
Припадниците на шумската полиција се вооружени
со лично оружје - пиштол и формациско оружје - автоматска пушка.
Член 9
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за униформата и видот на оружјето што го носат припадниците на шумската полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2015).
Член 10
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр.111-3685/1
12 март 2019 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И
ВРСКИ
852.
Врз основа на член 82-д став 2 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12,
15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 193/15,
31/16 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ И НАЧИНОТ
НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИ
БРОДСКИ КНИШКИ И ДОЗВОЛИ ЗА КАЧУВАЊЕ
НА БРОД
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на образецот и начинот на водење на регистарот за издадени
бродски книшки и дозволи за качување на брод
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.
181/11), во членот 3 став 1 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.
Член 2
Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен
дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01 – 2334/1
8 март 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

18 март 2019

Бр. 57 - Стр. 41

Стр. 42 - Бр. 57

18 март 2019

853.
Врз основа на член 14 став 4 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 193/15, 31/16 и
64/18), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ОДРЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ
И ДРУГИ ПРИРЕДБИ НА ВНАТРЕШНИТЕ ВОДИ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, КАКО И
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ОДОБРЕНИЕТО
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за организирање на одржување на спортски и други приредби на внатрешните води и потребната документација, како и
формата и содржината на образецот на одобрението („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/16),
во членот 4 став 2 зборовите: „Република Македонија” се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија”.
Член 2
Прилогот 2 се заменува со нов Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01 – 2335/1

Министер

8 март 2019 година

за транспорт и врски,

Скопје

Горан Сугарески, с.р.

18 март 2019

Бр. 57 - Стр. 43

Стр. 44 - Бр. 57

18 март 2019

854.
Врз основа на член 107 став 6 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 193/15,
31/16 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАЗЕЦОТ И СОДРЖИНАТА НА ГЛАВНАТА КНИГА
НА РЕГИСТАРОТ НА БРОДОВИТЕ
Член 1
Во Правилникот за образецот и содржината на главната книга на регистарот на бродовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/08), во членот 3 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со
зборовите „Република Северна Македонија“.
Член 2
Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01 – 2450/1

Министер

12 март 2019 година

за транспорт и врски,

Скопје

Горан Сугарески, с.р.

18 март 2019

Бр. 57 - Стр. 45

Стр. 46 - Бр. 57

18 март 2019

18 март 2019

Бр. 57 - Стр. 47

Стр. 48 - Бр. 57

18 март 2019

18 март 2019

Бр. 57 - Стр. 49

Стр. 50 - Бр. 57

18 март 2019

18 март 2019

Бр. 57 - Стр. 51

Стр. 52 - Бр. 57

18 март 2019

855.
Врз основа на член 60 став 10 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 193/15, 31/16 и
64/18), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ПЛИВАЧКИ ОБЈЕКТ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ОДОБРЕНИЕТО
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ПЛИВАЧКИ ОБЈЕКТ
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за поставување на пливачки објект и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на одобрението за поставување на пливачки објект („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/16), во членот 3
алинеја 2 зборовите „Република Македонија” се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија”.
Член 2
Прилoзите 1 и 2 се заменуваат со нови Прилози 1 и 2, кои се составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01 – 2452/1

Министер

12 март 2019 година

за транспорт и врски,

Скопје

Горан Сугарески, с.р.

18 март 2019

Бр. 57 - Стр. 53

Стр. 54 - Бр. 57

18 март 2019

18 март 2019

Бр. 57 - Стр. 55

856.
Врз основа на член 59 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“
бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 193/15, 31/16 и 64/18),
министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БРОДСКИТЕ
ИСПРАВИ И КНИГИ НА БРОДОВИТЕ ВО ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на бродските исправи и книги на бродовите во внатрешната
пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/08), во членот 3 став 1 точка 1, во членот 4 став
1 точка 1, во членот 5 став 1 точка 1, во членот 6 став 1 точка 1, во членот 7 став 1 точка 1, во членот 8 став 1
точка 1 и во членот 9 став 1 точка 1, зборовите „Република Македонија” се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија”.
Член 2
Прилозите 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 сe заменуваат со нови Прилози 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, кои се составен дел на овој
правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01 – 2453/1
12 март 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Стр. 56 - Бр. 57

18 март 2019

18 март 2019

Бр. 57 - Стр. 57

Стр. 58 - Бр. 57

18 март 2019

18 март 2019

Бр. 57 - Стр. 59

Стр. 60 - Бр. 57

18 март 2019

18 март 2019

Бр. 57 - Стр. 61

Стр. 62 - Бр. 57

18 март 2019

18 март 2019

Бр. 57 - Стр. 63

Стр. 64 - Бр. 57

18 март 2019

18 март 2019

Бр. 57 - Стр. 65

Стр. 66 - Бр. 57

18 март 2019

18 март 2019

Бр. 57 - Стр. 67

857.
Врз основа на член 31 став (3) од Законот за комуналните дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 163/13, 42/14, 147/15, 31/16 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА
ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ДРЖАВНИОТ КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОР И НАЧИНОТ
НА НЕЈЗИНО ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ
Член 1
Во Правилникот за формата и содржината на образецот на легитимацијата на државниот комунален
инспектор и начинот на нејзино издавање и одземање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/13)
во членот 2 во ставовите 3 и 4 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.
Член 2
Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник.
Член 3
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Северна Македонија”.
Бр. 01-2454/1

Министер

12 март 2019 година

за транспорт и врски,

Скопје

Горан Сугарески, с.р.

Стр. 68 - Бр. 57

18 март 2019

18 март 2019

Бр. 57 - Стр. 69

858.
Врз основа на член 251 став 5 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 193/15, 31/16 и
64/18) министерот за транспорт и врски донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЈАВЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ПО ВНАТРЕШНИТЕ
ПЛОВНИ ПАТИШТА ВО ВНАТРЕШНАТА, МЕЃУДРЖАВНАТА И МЕЃУНАРОДНАТА ПЛОВИДБА
И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА ОДОБРЕНИЕТО
Член 1
Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за вршење на јавен превоз на патници по внатрешните пловни патишта во внатрешната, меѓудржавната и меѓународната пловидба и потребната документација, како и формата и содржината на образецот на одобрението („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/16), Прилот 4 се заменува со нов Прилог 4, кој е составен
дел на овој правилник.
Член 2
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.
Бр. 01 – 2455/1

Министер

12 март 2019 година

за транспорт и врски,

Скопје

Горан Сугарески, с.р.

Стр. 70 - Бр. 57

18 март 2019

18 март 2019

Бр. 57 - Стр. 71

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
859.
Врз основа на член 69 став (3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на
Република Македонија“ бр.98/12, 166/12, 15/13, 170/13,
43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15,
97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16,
120/16, 132/16, 35/18, 220/18 и 245/18), министерот за
труд и социјална политика, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ЛИСТАТА ЗА ВИДОВИТЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ
ОШТЕТУВАЊА ВРЗ ОСНОВА НА КОИ СЕ СТЕКНУВА СО ПРАВОТО НА ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК
И ПРОЦЕНТИТЕ НА ТИЕ ОШТЕТУВАЊА
Член 1
Со овој правилник се пропишува листата за видовите на телесните оштетувања врз основа на кои се стекнува со правото на паричен надоместок и процентите
на тие оштетувања.
Член 2
Видовите на телесните оштетувања што се основа
за стекнување на правото на паричен надоместок за телесно оштетување и процентите за тие оштетувања, се
следните:
I. ГЛАВА, УСНА ПРАЗНИНА И ВРАТ
А. Череп и лице
1. Скалпирање (губиток на поголем дел или потполн недостаток на косматиот дел на поглавината) 30-40%.
2. Дефект на черепот после траума над 3 цм во потесен пречник без евидентни жаришни симптоми 30%.
Како дефект на черепот се подразбира недостаток
на дел од коската на черепот.
3. Нагрденост на лицето, според степенот - 30-50%.
Се изземаат полесните оштетувања на естетскиот
изглед на лицето. Под нагрденост на лицето се подразбираат потешки промени на лицето што делуваат непријатно и го отежнуваат контактот со околината.
4. Потполн губиток на една ушна школка - 30%.
5. Губиток на поголем дел или потполн губиток на
обете ушни школки -40%.
6. Губиток и нарушувања на носот:
а) губиток на меки делови со рскавица - 30%;
б) губиток на меки делови, со деформитет или недостаток на коскени делови кои доведуваат до трајно
нарушување на респираторната функција од лесен и
среден степен - 40%;
в) губиток на меки делови, со деформитет или недостаток на коскени делови кои доведуваат до трајно
нарушување на респираторната функција од тежок степен - 50%.

Степенот на нарушувањето на респираторната функција на носот се одредува со методот на риноманометрија според стандардна процедура.
Б. Усна празнина и врат
7. Неможност да се отвори устата (растојание помеѓу горните и долните заби до 1,5 см, поради што е потребна употреба на течна храна) - 50%.
8. Оштетување на вилицата, јазикот, непцата, фарингсот и ларингсот (дефекти, загуби или функционални нарушувања):
а) со нарушен говор - 30-40%;
б) со губиток на говорот - 70%;
в) со отежната исхрана - 40-50%;
г) со отежната исхрана и со нарушен говор - 5060%;
д) со отежната исхрана и со губиток на говорот 80%.
9. Трајно носење на канила после трахеотомија 60%.
10. Ларингектомија:
а) делумна - 60%;
б) тотална - 80%.
II. КРАНИЈАЛНИ НЕРВИ, СЕТИЛО ЗА ВИД И
СЕТИЛО ЗА СЛУХ
А. Кранијални нерви
1. Одземеност - птоза на едниот или обата очни капаци која не може по хируршки пат да се отстрани:
а) доколку поголем дел од зеницата е покриен 30%;
б) доколку зеницата е потполно покриена - 70%.
2. Потполна или делумна одземеност или лезија на
булбомоторите кои се инервирани од окуломоториус,
трохлеарис и абдуценс со појава на диплопии кои се
докажани објективно:
а) на едното око - 30-40%;
б) на двете очи - 40-50%.
3. Потполна еднострана одземеност на фациалис
без можност за затворање на окото - 30%.
4. Обострана одземеност на фациалис:
а) делумна - 30%;
б) целосна - 50%.
5. Изолирана одземеност на тригеминус:
а) делумна - 30% (со кератитис невропаралитика);
б) целосна - 40%.
6. Потполна одземеност на акцесориус - 40%.
Комбинираните одземености и лезии на V, VI, IX,
X и XII кранијален нерв се опфатени со заедничко име
„булбарна парализа“, се оценуваат како лезии на мозочното стебло и псевдобулбарни парализи согласно
глава III точка 9 на овој член.
Б. Сетило за вид
7. Губиток на двете очи, потполн губиток на видот
на двете очи или многу големо намалување на видот
(острината на видот на подоброто око помала од 0,05) 100%.
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8. Големо намалување на видот на двете очи ако
видната острина на подоброто око е 0,4 или помалку,
према вкупното намалување на видот - 30-90%.
9. Губиток на едното око или потполн губиток на
видот на едното око, со намалена видна острина на
другото око (ако острината на видот на другото око е
0,05 и помала) - 50- 90%.
Под острина на вид се подразбира острината на видот што се добива со употреба на корекциони стакла.
Процентот на телесното оштетување од точките 8 и 9
од оваа глава се определуваат според табелата:

а) вкупен губиток на слухот над 70%, а до 90% според Фаулер Сабин- овата метода - 50%,
б) вкупен губиток на слухот од 60% до 70%, според
Фаулер Сабин- овата метода - 40%.
16. Изолиран некомпензиран вестибуларен синдром
од траен карактер - 30%.
Се изземаат вестибуларните синдроми што се здружени со нарушувања на централниот нервен систем поради повреда или заболување на мозокот и мозочното
стебло, па таквите случаи се оценуваат согласно глава
III точка 9 на овој член.

Послабо око

III. МОЗОК, МОЗОЧНО СТЕБЛО И `РБЕТЕН МОЗОК
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1. Делумна моторна одземеност на една рака или
нога - 40-60%.
2. Потполна моторна одземеност на една рака или
30%
0.6-0.7  
 


нога - 80%.
3. Делумна моторна одземеност на една страна на
30%
0.5
 
 


телото - 40-80%. Не се земаат предвид дискретни пира30% 30% 40% 40% 50% мидни дефицити.
0.4

4. Потполна моторна одземеност на една страна на
о 0.3
30% 40% 40% 50% 60%
телото,
параплегии, триплегии и квадриплегии - 100%.
к
5. Моторни, сензорични или комбинирани афазии,
50% 60% 70% 80%
о 0.2
делумни или потполни, според степенот:
80% 80% 90%
0.1
а) без нарушување на читањето и пишувањето - 3090% 90% 70%;
0.05
б) со нарушување на читањето и пишувањето - 50100% 90%.
0.00
6. Екстрапирамидни синдроми (со јасни клинички
знаци):
Доколку острината на видот е изразена со две дециа) еднострани, според степенот - 40-60%;
мали, вториот децимал се занемарува, освен за острина
б) обострани, според степенот - 50-100%.
на вид од 0,05 или 0,00. Острината на видот помала од
7. Трауматски епилепсии (клинички или електро0,1, а поголема од 0,05 се оценува како видна острина
енцефалогрфски докажани, зависно од обликот, зачесод 0,05.
теноста на кризите и психичките промени):
10. Губиток на едното око или губење на видот на
а) без изразени психички промени - 40%;
едното око, ако острината на видот на другото око е
б) со полесни психички промени - 50-60%;
поголема од 0,5 - 30%.
в) со потешки психички промени - 70-90%.
Под практичен губиток на едно око се подразбира и
8. Органски трајни нарушувања после краниоцеребако острината на видот е помала од 0,05.
рални повреди (според тежината на невролошките и
11. Изолирани хемианопсии од траен карактер (ос- психичките испади) - 30-100%.
вен квадрантни биназални и горни темпорални):
9. Последици од заболувања или од повреда на
а) билатерални хемианопсии - 30%;
ЦНС (мозокот, мозочното стебло и рбетниот мозок)
б) хомонимни хемианопсии - 50%;
што не се наведени во ниедна точка од оваа глава, спов) долни хоризонтални хемианопсии - 50%.
ред тежината на невролошките растројувања - 3012. Концентрично стеснување на видното поле на
100%.
двете очи од органски карактер:
Одредбите од точките од 1 до 6 на оваа глава се
а) 30° до 21°- 50%;
применуваат на заболувања и повреди. Одредбите од
б) 20° до 11° - 60%;
точките 7 и 8 на оваа глава се применуваат на последв) 10° и помалку - 90%.
ици од повреди. Одредбите од точките 8 и 9 на оваа
глава се однесуваат и на булбарните и на псевдобулВ. Сетило за слух и вестибуларни синдроми
барните парализи, дифузните и другите лезии и нарушувањата на ЦНС, како и на сите други растројувања
13. Потполн губиток на слухот на двете уши - 70%.
на тој систем што не се наведени во одредбите од точКако потполн губиток на слухот се смета губитокот
ките од 1 до 7 на оваа глава. Одредбите од точка 9 на
на слухот над 95% според Фаулер Сабин- овата метода.
оваа глава се однесуваат и на последиците од заболува14. Обострано тешко оштетување на слухот над
ње или на последиците од повреди на рбетниот мозок
што не се опфатени со одредбите од точките од 1 до 8
90%, според Фаулер Сабин- овата метода - 60% .
на оваа глава. При определувањето на процентот на те15. Обострана тешка наглувост:
08-10
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лесното оштетување за тие случаи се зема предвид и
функцијата на сфинктерот. Процентот на телесното
оштетување, во смисла на точките 8 и 9 од оваа глава,
со оглед на големиот распон, се определува по пат на
аналогија според степенот на оштетувањето на функциите од точките од 1 до 7 на оваа глава.
IV. СПИНАЛНИ НЕРВИ, НЕВРОМУСКУЛАРЕН
СИСТЕМ И КОЖА

В. Кожа
Последици од изгореници на кожата над 25% зафатени површини за вратот и трупот што доведуваат до
нагрденост и до функционални пречки кои се одредуваат по системот деветки - 40-70%.
V. БЕЛИ ДРОБОВИ И СРЦЕ

А. Спинални нерви

А. Бели дробови

1. Оштетување на брахијалниот плексус:
а) потполна одземеност на брахијалниот плексус 80%;
б) делумна одземеност на брахијалниот плексус 40-60%;
в) одземеност на радијалисот или медијанусот - 3040%;
Степенот на телесното оштетување кај делумната
одземеност на брахијалниот плексус се оценува зависно од клиничкиот и електродијагностичкиот наод. Потполната одземеност на радијалисот или медијанусот се
оценува со 40%, а делумната со 30%.
г) потполна одземеност на улнарисот - 30%.
Доколку кај состојбите од точка 1 под б) и в) од
оваа глава се утврдат и значителни трофички промени,
каузалгии (при оштетување на медијанусот), утврдениот процент може да се зголеми за 10%.
2. Оштетување на лумбосакралниот плексус:
а) одземеност на феморалисот - 40%;
б) потполна одземеност на долниот и горниот глутеален нерв - 40%;
в) одземеност на ишијадикусот - 50%;
г) одземеност на тибијалисот или перонеусот - 30%.
Делумните одземености на нервите на феморалисот
и ишијадикусот се оценуваат во соодветен понизок
процент. Како делумна одземеност на спиналните нерви се сметаат клинички и електродијагностички јасни
функционални нарушувања (испади), а не се земаат
предвид дискретните лезии.

1. Трајно намалување на функцијата на белите дробови како последица на повреда или болест при оштетување на белодробната функција од потежок степен:
а) без знаци на оптоварување на десното срце - 5060%;
б) со знаци за оптоварување на десното срце - 70100%.
2. Губиток на едно белодробно крило:
а) без промени на спротивниот хемиторакс и без
знаци на оптоварување на десното срце - 60%;
б) со промени на спротивниот хемиторакс или со
оштетување на белодробната функција од тежок степен
и со изразени знаци за оптоварување на десното срце 70-100%.
3. Губиток на една белодробна резенка (состојба
после лобектомија) со оштетување на белодробната
функција од среден степен - 30-40%.
4. Професионални белодробни заболувања (пнеумокониози, професионална бронхијална астма и др.):
а) со трајно оштетување на белодробната функција
од среден степен - 40-60%;
б) со трајно оштетување на белодробната функција
од тежок степен и со знаци за трајно оптоварување на
десното срце - 70-100%.
При определувањето на степенот на оштетувањето
на белодробната функција треба да се одреди која фаза
е нарушена (вентилација, дистрибуција на вентилацијата, дифузија, перфузија), како и степенот на оштетувањето.
Како појдовна основа се користат вредностите на
основните спирометриски параметри (ВЦ, ФЕВ1 и Тифоно индекс), а за прецизирање на состојбата на белите
дробови се користат дополнителни иследувања (глобална спирометрија, рендгенграм на белите дробови и
срцето, телесна плетизмографија, неспецифични и специфични бронхопровокативни тестови, дифузиски капацитет, ергометриско тестирање и др).
Под нарушување на респираторната функција се
подразбира трајното намалување на белодробната функција мерено со следните параметри:

Б. Мускули и невромускуларен систем
1. Мускулни дистрофии, спинални мускулни атрофии, полимиозити и дерматомиозити, како и други
претежно мускулни заболувања, зависно од степенот
на намалувањето или загубата на функцијата - 30100%.
За да се определи процентот на телесното оштетување за мускулните и невромускулните заболувања и
оштетувања,треба да постои комплетна медицинска документација (клиничка, електрофизиолошко испитување, наод за тестирање на мускулите, а евентуално и
ензимско испитување и биопсија). Процентот на телесното оштетување за оштетување на мускулните функции, со оглед на големиот распон, се определува аналогно на оштетувањето на функциите на нервниот систем и зглобовите.
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Процентите на намалувањето на белодробната функција се сметаат во однос на референтните вредности.
Б. Срце
5. Потешки состојби по прележан инфаркт на миокардот според степенот на оштетувањето на срцевата
функција - 50-100%.
Наведениот размер во проценти се применува доколку по прележаниот инфаркт постои хронична коронарна инсуфициенција, анеуризма на срцето, перфорација на септумот или нарушување на ритамот или
спроводливоста, што треба да се докаже со електрокардиограм, ехокардиографија, 24-часовно Холтер-ЕКГ,
рендгенограм, коронарен стрес тест, коронарографија и
др.
6. Оштетувања на срцето поради траума или извршена операција што се докажува со горенаведените
методи - 50-100%.
7. Срцеви мани - според степенот на оштетувањето
на срцевата функција што треба да се докаже со горенаведените методи - 50-90%.
За проценка на функционалната состојба на срцето
се применува ехокардиографијата (вредност на ежекционата фракција - EF > 70%; 50 -69% и < 50%) и функционалната класификација по NYHA во однос на толеранцијата на физичкиот напор (класа I - IV).
Кај оштетувањата на срцевата функција од полесен
степен телесното оштетување се оценува со 50-60%,
кај оштетувањето на срцевата функција од среден степен со 70-80%, а кај оштетување на срцевата функција
од тежок степен телесното оштетување изнесува повеќе од 80%.
VI. ГОРНИ ЕКСТРЕМИТЕТИ
1. Потполн губиток на раката во рамото, или губиток на раката во ниво на надлактицата со чкунка покуса од 14 см мерено од акромионот или со непогодна
чкунка за протеза, или губиток на раката во нивото на
надлактицата или лактот со вкочанетост или со контрактура на рамениот зглоб во неповолна положба:
а) доминантна рака - 80%;
б) недоминантна рака - 70%.
Под непогодна чкунка за протеза на надлактицата
се смета чкунка на која постојат трофични промени,
постојани отоци, ткивни дефекти, фистули, болни невриноми, деформитети и екстремна атрофија на мускулите.
Неповолна положба на рамениот зглоб е абдукција
над 80 спепени, аддукција под 60 степени, антефлексија над 20 степени или ретрофлексија.
2. Губиток на раката во ниво на надлактицата или
лактот, со добра чкунка и функционално исправен рамен зглоб, или губиток на раката во ниво на подлактицата со чкунка покуса од 10 см (мерено од олекранонот) или со непогодна чкунка за протеза, или губиток
на раката во ниво на подлактицата со вкочанетост или
контрактура на рамениот или лакотниот зглоб во неповолна положба - 70%.

Неповолна положба на лакотниот зглоб е положбата кога лактот се наоѓа во испружена положба или под
агол поголем од 120 степени или помал од 80 степени.
3. Губиток на раката во ниво на подлактицата со
добра чкунка и со функционално исправен рамен и лакотен зглоб - 60%.
4. Губиток на шепа, или на сите прсти од шепата 60%.
5. Губиток на прстите од шепата:
а) губиток на четири прсти на шепа, освен палецот 50%;
б) губиток на палецот, показалецот и еден прст од
шепа - 40%;
в) губиток на палецот со метакарпалната коска 40%;
г) губиток на палецот и показалецот на шепа - 40%;
д) губиток на палецот и два прста на шепа, освен
показалецот - 40%;
ѓ) губиток на показалецот и два прста на шепа, освен палецот - 40%;
е) губиток на палецот на шепата - 30%;
ж) губиток на палецот и еден прст на шепата освен
показалецот - 30%;
з) губиток на показалецот и еден прст на шепата,
освен палецот - 30%;
ѕ) губиток на средниот, домалиот и малиот прст на
шепата - 30%.
6. Губиток на фаланги:
а) губиток на една фаланга на палецот и по две фаланги на другите четири прсти на шепата - 40%;
б) губиток на една фаланга на палецот и по две фаланги на показалецот и две фаланги на уште два прста
на шепата - 40%;
в) губиток на една фаланга на палецот и по две фаланги на средниот, домалиот и малиот прст на шепата 30%;
г) губиток по две фаланги на четири прста на шепата, освен палецот - 30%.
7. Губиток на девет фаланги на прстите на едната
или на обете шепи - 30%.
За секој натамошен губиток на три фаланги на прстите на рацете се додава 10%.
Одредбата од точка 7 на оваа глава се применува
само на случаите на губиток на фаланги или прсти на
шепата што не се опфатени со точките 4, 5 и 6 од оваа
глава. Фаланга на прст се смета како загубена ако
чкунката на фалангата е покуса од половина. Прстот се
смета како загубен ако чкунката на проксималната фаланга е покуса од половина.
8. Нарушувања на рамениот зглоб:
а) вкочанетост на рамениот зглоб во поволна положба - 30%;
Поволна положба на рамениот зглоб се смета во абдукција од 70 до 80 степени со антефлексија во 20 степени.
б) вкочанетост на рамениот зглоб во неповолна положба - 40%.
Неповолна положба е абдукција над 80 степени, аддукција или ретрофлексија.
в) контрактура на рамениот зглоб со сочувана абдукција под хоризонталата - 30%;
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г) лабав рамен зглоб, нерепонирано исклучување во
рамениот зглоб со ограничување на функцијата - 40%.
9. Псевдоартроза на хумерусот - 50%.
Псевдоартрозите се оценуваат без оглед на можноста за носење апарати.
10. Нарушувања на лакотниот зглоб:
а) вкочанетост на лакотниот зглоб во поволна положба - 30%;
б) вкочанетост на лакотниот зглоб во неповолна положба - 40%;
в) контрактура на лакотниот зглоб со движења
можни само во неповолна положба - 30%;
г) разлабавен лакотен зглоб со потребен апарат 40%.
Поволна положба на лакотниот зглоб постои кога
лакотот се наоѓа под агол од 90 до 120 степени, а подлактицата се наоѓа во средна положба во пронација и
супинација.
Неповолна положба на лакотниот зглоб постои кога
лактот е во испружена положба или под агол поголем
од 120 степени или помал од 90 степени, а подлактицата во пронација или супинација.
11. Псевдоартроза на подлактицата:
а) ако се зафатени обете коски - 40%;
б) ако е зафатен само радиусот - 30%.
Псевдоартрозите се оценуваат без оглед на можноста за носење апарат.
12. Вкочанетост на подлактицата:
а) во пронациона положба - 30%;
б) во супинациона положба - 40%.
Вкочанетост на подлактицата постои кога изведувањето на супинација и пронација зависи од положбата.
Средната положба се смета за поволна и е помала
од 30%.
13. Вкочанетост на рачниот зглоб:
а) во неповолна положба на воларната флексија 40%;
б) во неповолна положба дорзалната флексија или
на улнарната или радијалната девијација - 30%;
в) во поволна положба на обата зглоба - 30%.
Како неповолна положба на рачниот зглоб се смета
дорзалната флексија над 30 степени или воларната над
20 степени, или девијација, радијална над 20 степени
или улнарна над 30 степени.
Поволна положба на рачниот зглоб е положбата меѓу 30 степени на дорзална флексија и 20 степени на радијална и до 30 степени на улнарна девијација. Степенувањето на положбата на рачниот зглоб е извршено
од нултата како почетна положба. Нулта положба е кога шаката е во продолжување на оската на подлактицата.
14. Вкочанетост на сите метакарпофалангеални и
интерфалангеални зглобови од вториот до петтиот
прст:
а) во поволна положба на едната шепа - 30%;
б) неповолна положба на едната шепа - 40%;
в) во неповолна положба на обете шепи - 70%.
Поволна положба на шепата постои доколку со палецот можат да се допрат јаболчињата на вкочанетите
прсти.
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15. Потешки контрактури на четири прсти или на
пет прсти, евентуално комплицирани со анкилоза на
одделни зглобови, според тежината односно сочуваноста на глобалната функција на шаката:
а) на едната шепа - 30-40%;
б) на обете шепи - 50-70%.
Како потешки контрактури на прстите се сметаат
контрактурите што оневозможуваат фаќање на предмети со прстите,читање и пишување.
16. Потполна неупотребливост на целата шепа 80%.
Одредбата од точка 16 на оваа глава се применува
само во случаите што не се опфатени со точките од 1
до 15 од оваа глава.
Како вкочанетост на зглоб се смета потполна вкочанетост или ако движењата се можни само до 15 степени најмногу. Доколку при телесните оштетувања на
горните екстремитети од точка 8 до 16 на оваа глава
постојат истовремено и позначителни трофични промени, постојани отоци, фистули, ткивни дефекти или
болни невриноми процентот на телесното оштетување
се зголемува за 10%.
Како недостаток на прст се смета потешка контрактура или анкилоза на прст, доколку истовремено постои и недостаток на некој прст на истата рака.
Доколку на едната рака постојат повеќе телесни
оштетувања во смисол на оваа глава, вкупниот процент
не може да биде поголем од процентот што се применува за ампутација од точките 1, 2 и 3 на оваа глава.
VII. ДОЛНИ ЕКСТРЕМИТЕТИ
1. Губиток на ногата во колкот или загуба на ногата во ниво на натколеницата со чкунка покуса од 12 цм
мерено од големиот трохантер, губиток на ногата во
ниво на потколеницата со вкочанетост или контрактура
на зглобот на колкот во неповолна положба или губиток на ногата во ниво на натколеницата со непогодна
чкунка за протеза - 80%.
Под неповолна положба на зглобот на колкот се
подразбира флексија под 160 степени, абдукција и аддукција над 10 степени во надворешна или внатрешна
ротација.
2. Губиток на ногата во нивото на натколеницата со
функционално исправна чкунка и зглоб на колкот или
губиток на ногата во коленото со непогодна чкунка за
протеза или со функционално неисправен зглоб на коленото - 30-50%.
3. Губиток на ногата во коленото со функционално
исправна чкунка и зглоб на колкот или губиток на ногата во ниво на потколеницата со вкочанетост или со
контрактура на зглобот на коленото или на колкот во
неповолна положба или губиток на ногата во ниво на
потколеницата со непогодна чкунка или чкунка покуса
од 8 см - 60%.
4. Губиток на обете потколеници со чкунки непогодни за протези 100%.
Чкунка непогодна за протеза претставува чкунката
на која што постојат трофички промени, постојани
отоци, ткивни дефекти, болни невриноми, деформитети, опсежни лузни и екстремна атрофија на мускулите.
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5. Губиток на ногата на ниво на потколеницата со
функционално исправна чкунка, зглоб на колкот и
зглоб на коленото - 50%.
6. Губиток на ногата на ниво на стапалото:
а) губиток на ногата на ниво на стапалото со непогодна чкунка - 50%;
б) губиток на ногата на ниво на стапалото со функционално исправна чкунка - 40%;
в) губиток на ногата на ниво на стапалото со непогодна чкунка - 40%;
г) губиток на ногата на ниво на стапалото со непогодна чкунка - 40%.
Чкунка на стапалото непогодна за протеза претставува чкунката на која што постојат трофички промени,
постојани отоци, ткивни дефекти, болни невриноми,
деформитети и лузни.
7. Нарушувања на колкот:
а) вкочанетост на зглобот на колкот во поволна положба - 40%;
Под поволна положба на колкот се подразбира
флексија од 170 до 160 степени, абдукција или аддукција до 10 степени и неутрална положба.
б) вкочанетост на зглобот на колкот во неповолна
положба - 50-70%;
Под неповолна положба на зглобот на колкот се
подразбира флексија под 160 степени, абдукција и аддукција над 10 степени во надворешна или внатрешна
ротација.
Поголем процент во рамките на наведениот распон
се применува доколку вкочанетоста на зглобот на колкот е во поизразен агол кој повеќе ја попречува функцијата на ногата.
в) ограничена подвижност на зглобот на колкот 30-50%.
Процентот во рамките на наведениот распон се
применува при потешките контрактури од различна
етиологија, како и на состојбите по артропластика.
Кај ограничувањата на зглобот на колкот во насоката на абдукција, аддукција и ротација на една третина
од нормалната подвижност телесното оштетување изнесува 30%, кај намалената подвижност на зглобот на
колкот во сите насоки за половина од нормалната подвижност 40%, додека кај намалената подвижност на
зглобот на колкот во сите насоки повеќе од една половина од нормалната подвижност 50%.
8. Псевдоартроза на фемурот:
а) врат на фемурот - 60%;
б) фемур - 50%.
Псевдоартрозата се оценува без оглед на можноста
за носење на апарат.
9. Нарушувања на зглобот на коленото:
а) вкочанетост на зглобот на коленото во поволна
положба - 30%;
Поволна положба на зглобот на коленото е под агол
од 175 до 150 степени.
б) вкочанетост на зглобот на коленото во поволна
положба - 40-60%;
Процентот од 40% се применува при вкочанетост
на зглобот на коленото во испружена положба или под
агол од 150 до 120 степени, 50% при вкочанетост на
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коленото под агол од 120 до 90 степени, додека 60% се
применува при вкочанетост на коленото под агол помал од 90%.
в) ограничена подвижност на зглобот на коленото
од поголем степен според анатомското и функционалното оштетување (контрактури од различна етиологија)
- 30%;
Ограничена подвижност на зглобот на коленото постои кога екстензијата е помала од 150 степени, а флексијата е можна до 90%.
г) изразено разлабавен зглоб на коленото со неопходно носење на апарат - 40%.
10. Псевдоартроза на потколеницата (тибија или
обете коски) - 50%.
Псевдоартрозата се оценува без оглед на можноста
за носење на апарат.
11. Лошо зарасната скршеница на потколеницата со
деформација на стопалото, атрофија на мускулите и
оток - 30-40%.
12. Скратување на ногата (апсолутно):
а) од 4 до 7 цм - 30%;
б) 7 до 12 цм - 40%;
в) над 12 цм - 60%.
Апсолутното скратување на ногата се мери од spina
iliaca ventralis односно од големиот трохантер доколку
постојат промени на карлицата до долниот раб на внатрешниот малеолус.
13. Вкочанетост на стапалото:
а) во поволна положба - 30%;
б) во неповолна положба - 40%.
Како поволна положба на вкочанетост на стапалото
се подразбира положбата на стапалото во плантарна
флексија од 95 до 100 степени во средна положба на
инверзија и еверзија.
14. Деформација на стапалото како последица од
скршеница на малеолусот, петната коска, тарзалните
или метатарзалните коски - 30-40%.
15. Хроничен остеомиелитис на ногата со фистула
или функционални пречки - 30-40%.
16. Потполна неупотребливост на ногата во случаите кога утврденото нарушување не е предвидено во некоја друга точка од оваа листа - 30-40%.
17. Нарушувања на циркулацијата на ногата со појави што се последица од тие нарушувања - 30-40%.
Одредбата од оваа точка се применува при болестите на крвните садови и на нарушувањата на циркулацијата од траен карактер што значително ја отежнуваат
функцијата на подолго одење и стоење (ендартеритис
облитеранс, тромбофлебитис со оток или улцери, компресивни појави кај анеуризмите, елефантијаза, Судеков синдром како трајна последица, како и состојби по
обемни изгореници).
Доколку при функционалните нарушувања при телесните оштетувања на долните екстремитети од точките од 1 до 16 истовремено постојат и значителни трофички промени, постојани отоци, фистули, ткивни дефекти или болни невриноми процентот на телесното
оштетување се зголемува за 10%.
Доколку на едната нога постојат повеќе оштетувања во смисолот на оваа листа вкупниот процент не може да биде поголем од процентот што се применува
при ампутација.
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Псевдоартрозите се оценуваат без оглед на носењето на апарат.
Под вкочанетост на зглобот се подразбира потполната вкочнетост или движења на зглобот вкупно до 15
степени.
VIII. НАРУШУВАЊА, НАМАЛУВАЊЕ ИЛИ ГУБИТОК НА ФУНКЦИЈАТА НА РБЕТНИОТ СТОЛБ
1. Потполн губиток на функцијата на поединечен
динамичен вертебрален сегмент:
а) потполн губиток на функцијата на еден сегмент
од цервикалната регија - 30%;
При потполн губиток на функцијата на секој нареден динамичен сегмент од цервикалниот дел на рбетниот столб, процентот на телесното оштетување се зголемува за 10%.
Еден вертебрален динамичен сегмент се состои од
два соседни прешлени и од целокупното меко ткиво
што ги поврзува (интервертебралниот диск и сите лигаменти). Како потполн губиток на функцијата на еден
сегмент се подразбира завршната фаза во текот на дегенеративниот процес на одделен динамичен сегмент.
Под „потполн губиток на функцијата на еден динамичен сегмент“ се подразбираат последиците од сите
процеси што доведуваат до потполн губиток на функцијата на еден сегмент (конгенитални, системски, дегенеративни и трауматски), со заболувања какви што
се: хемивертебра, кифосколиоза, спондилолистеза,
морбус Бехтерев, саниран спондилитис, фрактури,
спондилитис анкилозанс, артхритис реуматоидес, гонартрози, Шерманова болест и др.
Потполниот губиток на функцијата на еден динамичен сегмент се докажува со клинички преглед и со
стандардни и функционални радиовертеброграми. Со
функционалните радиовертеброграми (во максимална
инклинација и реинклинација) се докажува потполната
неподвижност во еден сегмент во смисла на завршна
фаза.
б) торакална кифоза - 30%;
Под фиксирана торакална кифоза се подразбира
потполн губиток на функцијата на деформираниот среден дел на 'рбетот од аркуираната кифоза (главно при
анкилозантниот спондилитис М. Бехтерев и патолошки
облици на Шермановата болест и др.).
Сите торакални прешлени се ценат како еден функционален динамичен сегмент.
в) потполн губиток на функцијата на еден сегмент
од лумбалната регија (завршна фаза) - 30%.
При потполниот губиток на функцијата на секој нареден динамичен вертебрален сегмент од лумбалниот
дел на рбетниот столб, процентот на телесното оштетување се зголемува за 10%.
IX. ОРГАНИ ЗА ВАРЕЊЕ
1. Поголемо стеснување на хранопроводот, според
степенот - 40-50%.
Под поголемо стеснување на хранопроводот се смета стеснувањето при кое при езофагоскопскиот преглед
нема проодност за бужијата над бројот 20. Степенот на
телесното оштетување се определува според обемот на
стеснувањето и функционалните нарушувања.
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2. Состојба после пластична операција на хранопроводот како последица на повреда или заболување 50%.
3. Некомпензирана состојба по пластична операција
на хранопроводот, според функционалните нарушувања и степенот на потхранетост повеќе од 20% од стандардната телесна тежина - 60-80%.
4. Трајна гастростомија поради повреда или заболување:
а) без нарушување на општата состојба - 50%;
б) со нарушување на општата состојба, нарушена
функција на желудникот и потхранетост повеќе од 20%
од стандардната телесна тежина - 60-80%.
5. Некомпензирана состојба по ресекција на желудникот во зависност од функционалните нарушувања,
нарушувањата на општата состојба и потхранетоста
повеќе од 20% од стандардната телесна тежина - 6080%.
Степенот на телесното оштетување кај некомпензираната состојба по ресекција на желудникот се определува според видот и интензитетот на нарушувањата
(Dumping syndroma, ulcus pepticum jejuni или потежок
степен на анемија), нарушувањата на општата состојба
и степенот на потхранетост.
6. Состојба по тотална гастректомија - 80%.
7. Некомпензирана состојба после обемни цревни
ресекции со значителни реперкусии врз општата состојба и со потхранетост повеќе од 20% од стандардната
телесна тежина - 60%.
8. Постојан анус претернатуралис - 80%.
9. Трајни анални и перианални фистули кои што не
можат да се отстранат по хируршки пат - 40%.
10. Губиток на аналниот сфинктер:
а) без пролапс на цревата - 50%;
б) со пролапс на цревата - 60%.
11. Трајно оштетување на функцијата на црниот
дроб од потежок степен поради болест или повреда 50-80%.
Под „тешко оштетување на функцијата на црниот
дроб“ се подразбира состојбата на црниот дроб со трајно променети патолошки наоди во клиничка, лабораториска и функционална смисла (портална хипертензија,
портална енцефалопатија, асцитес, езофагеални варикси, пораст на серумскиот амонијак). Сите оштетувања на црниот дроб со траење подолго од три години
се сметаат за трајни.
X. УРОГЕНИТАЛНИ ОРГАНИ
А. Мочни органи
1. Губиток на еден бубрег поради болест, на здрав
бубрег поради донаторство или губиток на функцијата
на еден бубрег при нормална функција на другиот бубрег - 30%.
2. Функционално оштетување на преостанатиот
бубрег:
а) полесен степен - 40-60%;
б) потежок степен - 70-100%.
Процентот на телесното оштетување се определува
според вредноста на клиренсот на креатининот. Според
новиот СИ систем клиренсот на креатинин се смета во
мл/сек, наместо во мл/мин, на следниот начин:
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Освен клиренсот на креатининот при оценката на
степенот на телесно оштетување поради оштетена функција на бубрезите предвид се земаат и други параметри, како вредноста на уреата, наодите од нативната
Ртг, интравенската урографија, ултразвучните и радиоизотопните иследувања и др.
3. Функционално оштетување на обата бубрега од
потежок степен - 50-100%
Процентот на телесното оштетување се одредува
според можностите за лекување:
а) можна медикаментозна терапија - 60-80%;
б) неопходна трајна дијализа - 100%;
в) неопходна трансплантација, после која состојбата на трансплантираниот бубрег е:
- со компензирана функција - 50%;
- со декомпензирана функција - 100%.
4. Потполна и постојана инконтиненција на урината
или трајна цистостомија - 70%.
5. Трајно скврчување на мочниот меур со капацитет
до 50 ссм - 50%.
6. Состојба по пластична операција на мочниот меур - 50%.
7. Трајно стеснување на уретрата со отежнато мокрење поради промена исклучиво на уретрата - 30-50%.
8. Трајни и иноперабилни мочни фистули со постојано течење - 70%.
Доколку врз основа на другите клинички и други
испитувања постојат несомнени докази за функционално оштетување на преостанатиот или на обата бубрега,
а креатинин клиренсот е сеуште сочуван, степенот на
телесното оштетување треба да се определи според одредбите на точката 2 а), односно според точката 3 а) на
оваа глава.
Б. Генитални органи
9. Губиток на поголем дел или на целиот пенис 60%.
10. Губиток на обата тестиса:
а) кај машките над 60-годишна возраст - 30%;
б) кај машките под 60-годишна возраст - 50%.
Под губиток на обата тестиса се смета отстранувањето на обата тестиса по хируршки или друг пат или
потполно уништување на нивната функција со зрачење.

11. Губиток на обата јајника:
а) кај жените над 45-годишна возраст - 30%;
б) кај жените под 45-годишна возраст - 50%.
Под губиток на обата јајника се смета отстранувањето на обата јајника по хируршки пат или потполно
уништување на нивната функција со зрачење.
12. Губиток на обата јајника и матката:
а) кај жените над 45-годишна возраст - 40%;
б) кај жените под 45-годишна возраст - 60%.
Под губиток на обата јајника и матката се смета
нивното отстранувањето по хируршки пат или потполно уништување на нивната функција со зрачење.
13. Ампутација на дојка:
а) ампутација на дојка, еднострано - 40%;
б) ампутација на дојка, обострано - 50%;
в) ампутација на дојка, еднострано радикално 50%;
г) ампутација на дојка, обострано радикално - 60%.
XI. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ, АКО ПОСТОЈАТ ДВЕ ИЛИ ПОВЕЌЕ ТЕЛЕСНИ ОШТЕТУВАЊА
1. Доколку постојат две или повеќе телесни оштетувања предвидени во овој правилник, вкупниот процент
на телесните оштетувања се определува со зголемување на најголемиот процент на поединечното телесно
оштетување, и тоа:
а) по 20% за секое натамошно телесно оштетување
кое изнесува 50 или повеќе проценти;
б) по 10% за секое натамошно телесно оштетување
кое изнесува 40 или 30 проценти.
2. Процентот на телесните оштетувања на парните
органи од главите од I до X на овој член, може да се
зголеми за 10%, ако за одделни оштетувања на тие органи со овој член не е предвиден посебен процент.
3. Вкупниот процент на телесното оштетување определен согласно точките 1 и 2 на оваа глава не може
да премине 100%.
Член 3
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник
престанува да важи Правилникот за листата за видовите на телесните оштетувања врз основа на кои се стекнува со правото на паричен надоместок и процентите
на тие оштетувања („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 88/04).
Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Северна Македонија“.
Бр. 09- 1223/8
15 март 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
860.
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија, врз основа на член 24,
став 1, точка 1, алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/2018), член 28 од
Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр.
32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003,
96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11,
135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15,
192/15, 23/16, 171/17 и 120/18), член 28 и 29 од Законот за
данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“
бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/2001, 21/2003, 19/2004,
33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009,
133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14,
112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16 и
198/18), Законот за животната средина („Службен весник
на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209,
48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15,
129/15, 192/15, 39/16 и 99/18) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот
за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати
што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени
деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09, 52/11 и
51/14), на седницата одржана на 18.3.2019 година, донесе

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
66,00
67,50

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
60,50

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
49,00

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
32,698

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени
деривати можат да ги формираат цените за одделни
нафтени деривати во однос на највисоките цени од
точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит
пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела
и да изнесуваат:

ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА
Член 1
Претпријатијата кои произведуваат деривати од
нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени
да изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
29,211
30,841

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
31,812

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
31,165

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
26,420

Член 2
Претпријатијата и другите правни и физички лица,
што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во
натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:
A. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА
ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.
Цените од сите четири ценовни групи формирани
согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот
М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.
Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од
0,50 ден/литар.
Во малопродажните цени формирани согласно овој
член содржан е данокот на додадена вредност согласно
Законот.
Член 3
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање
на активностите во областа на животната средина кои
согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:
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а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98
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г) Мазут
- М-1 НС
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до
до

ден/лит
0,080
0,080

до

ден/лит
0,030

до

ден/лит
0,040

до

ден/кг
0,050

Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот
за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го
плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз
и/или производство на нафтени деривати и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
0,890
0,890

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
0,300

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

до
до

ден/лит
22,051
21,692

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

до

ден/лит
15,429

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

до

ден/лит
6,320

г) Мазут
- М-1 НС

до

ден/кг
0,100

Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 19.3.2019 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија.
Бр. 02-518/1
18 март 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.
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